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

@
@
@
@

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

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
Vigilant de nit
686 418 444

Escola Les Basseroles
C/De les Escoles, S/N
93 887 12 03
@ a8041714@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)

112 (Emergències i situacions amb risc vital)
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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

mitjançant baixes de crèdits de partides de
despeses i alhora també per majors ingressos del
pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a
les disposicions vigents.
Despeses a finançar:

Ple ordinari de 02/05/17
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació esborranys actes de les
sessions anteriors.
2. Donar compte resolucions de presidència
3. Aprovació modificació de crèdits del
pressupost
4. Aprovació de la delegació de les facultats
recaptatòries de multes de trànsit en la
Diputació de Barcelona.
5. Aprovació canvi de denominació del grup
municipal de convergència i unió (CiU) per
grup municipal de partit demòcrata
(PDeCAT)
6. Aprovació del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i l'entitat
municipal descentralitzada de Sant Miquel
de Balenyà (Seva), per al desenvolupament
del programa pedagògic “El Montseny a
l'escola” del parc natural del Montseny.
7. Precs i preguntes

3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL
PRESSUPOST
1. Per providència de Presidència s'inicia l'expedient
per a l'aprovació de la modificació de crèdit
mitjançant suplement de crèdit.
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions
que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient o no n'hi ha en el
pressupost ordinari actual, s'ha de tramitar
l'expedient de suplement de crèdit que cal finançar

Finançament:

3. El secretari -interventor ha emès informe
favorable.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida
fonamentalment a l'article 177 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d'hisendes locals i el RD
500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que
no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar
la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari o de suplement de crèdit.
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A l’AJUNTAMENT - PLENS
El finançament es pot realitzar a càrrec del
romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el
pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions
de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació
del respectiu servei.
3. Segons l'article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del règim local,
l'aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l'EMD per majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l'article 19
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general
d'estabilitat pressupostària, i l'article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, les
entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l'àmbit de les seves competències, al compliment
de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en els
termes previstos a l'article 3.2 de la LGEP.
L'article 22 de la LGEP estableix que les entitats
locals que no hagin assolit l'objectiu d'estabilitat
pressupostària previst a l'article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos
següents a l'aprovació o liquidació del pressupost
en situació de desequilibri, un pla econòmic
financer corrector a mitjà termini.
Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció
del següent ACORD:

Ple disposarà del termini d'un mes, comptat des de
la finalització del període d'exposició pública, per
resoldre-les.
El President explica el contingut de la proposta i la
sotmet a votació.
Es posa a votació la proposta i aquesta queda
aprovada unanimitat, i per tant amb la
majoria legalment establerta.
4. APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LES
FACULTATS RECAPTATÒRIES DE MULTES DE
TRÀNSIT EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
La complexitat del procediment recaptatori de les
multes imposades per accions u omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària,
justifica la realització d'actuacions per una
Administració supramunicipal que pugui
instrumentar un procés eficaç i comú per a la
generalitat de municipis.
En aquest ordre de coses , els articles 7.4 i 8.4 del
Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, disposen que una Entitat local que
gestiona per delegació o col·laboració facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos
de dret públic d'altra pot exercir les facultats
delegades en tot el seu àmbit territorial.

Primer. Aprovar l'expedient de suplement de crèdit
i/o crèdit extraordinari per import de 156.163,78 €,
que cal finançar mitjançant nous ingressos no
previstos i baixes de partides de despeses del
pressupost vigent de la corporació.

Aquesta previsió legal permet una major efectivitat
en la gestió i recaptació que realitzen les
diputacions provincials per delegació dels
ajuntaments i de les entitats municipals
descentralitzades de la seva demarcació, perquè
les actuacions executives que realitzen poden
abastar els béns i drets situats dins de tota la
demarcació, en el nostre cas la de Barcelona.

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant
el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí
Oficial de la Província. Si no es presenten
reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el

La Diputació de Barcelona porta a terme la gestió i
recaptació dels ingressos de dret públic de les
entitats locals a través del seu Organisme de Gestió
Tributària (BOPB de 4 de maig de 2015), creat per
aquesta finalitat i que ha assolit un elevat índex
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d'eficàcia, tant per l'especialització del seu personal
tècnic com per les economies d'escala dimanats
d'un projecte global de volum creixent.
Considerant que aquesta Entitat Municipal
Descentralitzada té com a competència pròpia
l'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en
el seu àmbit de conformitat amb el que disposa l'art.
82. 1. e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel
qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Considerant convenient per als interessos d'aquest
Entitat Municipal Descentralitzada delegar en la
Diputació de Barcelona les facultats de gestió i
recaptació de multes imposades per accions o
omissions contraries a la Llei sobre Trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial, es
proposa al Ple que, amb el volt favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de
la corporació, per tot això, es proposa al Ple
municipal l'adopció dels següents acords:
1. Delegar en la Diputació de Barcelona, per a la seva
realització a través de l'Ens instrumental constituït a
aquest efecte i denominat Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, a l'empara
del que es preveu en els articles 7.1 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 106.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases
del règim local, les competències municipals,
relatives a la gestió i recaptació de multes de
circulació.
2. L'Entitat Municipal Descentralitzada podrà
encomanar a l'Organisme de Gestió Tributària la
realització d'actuacions preparatòries dels acords
municipals, tals com l'elaboració de propostes de
resolució d'al·legacions formulades pels
pressumptes infractors i en els supòsits en què no
resulti preceptiu l'informe de l'agent municipal.
3. Notificar aquest acord de delegació a la Diputació
de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es
procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i

un cop acceptada la delegació el publiqui per a
general coneixement, juntament amb l'acceptació
de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i, també, en la seu
electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona.
Es posa a votació la proposta i aquesta queda
aprovada unanimitat, i per tant amb la
majoria legalment establerta.

5. APROVACIÓ CANVI DE DENOMINACIÓ DEL GRUP
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) PER
GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA
(PDeCAT)
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 0163
de 22 de març de 2017, presentada pel senyor David
Puig Ges, regidor del grup municipal de
Convergència i Unió (CiU), en què sol·licita la
modificació de la denominació de Grup Municipal de
Convergència i Unió (CiU) per Grup Municipal de
Partit Demòcrata (PDeCAT).
Vist que la petició està subscrita per tots els
membres del grup polític municipal de
Convergència i Unió.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció del següent
acord:
Primer. Aprovar la modificació de la denominació
de Grup Municipal de Convergència i Unió
(CiU) per Grup Municipal de Partit Demòcrata
(PDeCAT).
Segon. Notificar aquest acord als interessats.
Es posa a votació la proposta i aquesta
queda aprovada unanimitat, i per tant amb la
majoria legalment establerta.

6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
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ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'ENTITAT
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE SANT MIQUEL
DE BALENYÀ (SEVA), PER AL DESENVOLUPAMENT
DEL PROGRAMA PEDAGÒGIC “EL MONTSENY A
L'ESCOLA” DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY
Vist l'esborrany de conveni de col·laboració entre
aquesta Entitat i la Diputació de Barcelona per al
desenvolupament del programa pedagògic “El
Montseny a l'Escola” del Parc Natural del Montseny
que té per objecte la definició de les condicions de la
col·laboració entre les dues administracions durant
els cursos escolars 2016 a 2018 en els projectes,
actuacions i serveis que, relacionats amb el Parc
Natural del Montseny es desenvolupin, en el marc
del programa d'educació ambiental “El Montseny a
l'escola”, a l'escola pública d'educació primària les
Basseroles d'aquest municipi.
Considerant el que estableix l'article 22.2.b) de la
Llei de Bases de Règim Local i l'article 52.2.b) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Per tot això, es proposa a la Junta de Veïns en Ple,
l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Conveni per al
desenvolupament del programa pedagògic “El
Montseny a l'Escola” del Parc Natural del Montseny,
per l'escola Les Basseroles.
Segon.- Facultar al President per a l'adopció de les
resolucions i la signatura dels documents necessaris
per a l'execució d'aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de
Barcelona pel seu coneixement i als efectes
oportuns.
Es posa a votació la proposta i aquesta queda
aprovada unanimitat, i per tant amb la
majoria legalment establerta.
7. PRECS I PREGUNTES
No hi van haver precs ni preguntes

A l’AJUNTAMENT
Avís: Patinets i bicicletes pels
voltants de l’escola
Pares! Som conscients que algunes zones del poble
han de millorar pel que fa a la circulació de vehicles i
dia a dia hi anem treballant, però és de vital
importància que els nostres nens i nenes siguin
conscients dels possibles perills que els envolten.
Hem detectat últimament que hi ha infants que
utilitzen les pendents del poble, sobretot des del
camp de futbol i l'escola per baixar a tota velocitat,
molts cops sense ser conscients dels perills que
comporta no frenar als encreuaments, és important
que entre tots protegim als més joves, a més des de
l'Ajuntament ens emplacem a parlar amb l'escola
per poder informar directament als alumnes de com
circular amb les bicicletes, patinets i monopatins pel
poble, ja que són uns excel·lents mitjans de
transport si s'utilitzen correctament.

Millores al Parc infantil de darrera
la Plaça de l’Església
Durant aquest maig s'estan portant a terme
millores en el parc de darrera l'església, es millorarà
tota l'àrea de sorra i jocs, es restablirà la zona de
goma de cautxú de nou, l'altra aportació important
és l'adaptació de la zona de joc a infants més petits
ja que el poble fins ara no disposava d'una zona pels
més menuts, es canviarà un dels gronxadors per un
per nens fins a 3 anys i s'instal·larà un tobogan i una
molla també per a nens de fins a 3 anys.
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Nova ubicació: Oficina de Correus

Avís: Sancions i multes

A partir de juny la nova oficina de correus ja estarà
habilitada a la part de darrera del CAP (consultori
mèdic). Aquesta nova oficina la qual s'ha habilitat
per tal que sigui amb l'accés adaptat, seguirà obrint
els mateixos horaris que ha obert fins ara de dilluns
a divendres de 9:00 a 9:30, amb això es permetrà
poder disposar d'un espai més a les Oficines
d'Atenció Ciutadana ja que moltes vegades s'està
mancat d'espais.

Al passat ple ordinari de maig es va aprovar delegar
la tramitació de les sancions/multes de trànsit a
l'Organisme de Gestió Tributària, amb aquest pas i
un cop signat el conveni amb la Diputació,
l'Ajuntament ja estarà a disposició de poder
sancionar aquells actes incívics que es cometin amb
reiteració, delegant la gestió a l'ORGT ens
assegurem el cobrament de les sancions
imposades.
Amb això es vol reforçar el caràcter cívic que té
Balenyà i millorar la convivència moltes vegades
complicada entre vehicles i vianants.
A banda, i apelant novament a la campanya siguem
cívics 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.

‘Siguem Cívics’
Campanya de sensibilització
envers els animals de companyia
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Campions de Lliga!

Jornada de participació Ciutadana

Des de l'Ajuntament volem donar l'Enhorabona als
AFICIONATS del CE Sant Miquel de Balenyà per
aquest títol aconseguit.

El passat 26,28 i 30 de març l'1 i 2 d'abril es va
celebrar la consulta pels veïns de Sant Miquel de
Balenyà en la qual es demanava, "Vols que Sant
Miquel de Balenyà esdevingui un nou municipi de
Catalunya?" Amb dues respostes possibles el sí o el
no. El resultat ha estat que el 53% del cens major de
16 anys van votar ( 557 vots emesos), amb un
resultat del Sí del 83% i un 15% ha optat pel no.

CAMPIONS DE LLIGA COMARCAL
Aviat és dit!!!!, bona feina gent i moltes Felicitats!
Val a dir que tot això no hagués estat possible sense
un bon equip al darrera, una junta que treballa de
valent i que de mica en mica i amb esforç tiren el club
endavant.
Moltes gràcies per la dedicació, pel sentiment de
club, per l'estimació al poble i per moltes coses més.
Enhorabona i seguiu així!

Obres a la Pista i al pati de
l’Escola Basseroles
Un cop aprovat el projecte de les obres de la pista
poliesportiva i millora del pati de l'escola, des de
l'Ajuntament de SM de Balenyà s'ha tramitat l'ajuda
de la Diputació de Barcelona i la subvenció que
finançaran el projecte, amb tot això es programa
que les obres començaran aproximadament al
tercer trimestre d'aquest any.

La valoració per part de l'equip de govern és
positiva i clara amb aquests resultats, això ens porta
a començar a establir els mecanismes legals i polítics
per portar aquesta proposta al parlament de
Catalunya per assolir allò que el poble ha decidit.
Els primers passos que s'han portat a terme ha estat
enviar l'acta de la comissió de seguiment validant
els resultats a la Generalitat de Catalunya,
seguidament al cap de 2 mesos des de l'Ajuntament
de Sant miquel de Balenyà s'han publicat al diari
oficial de la Generalitat de Catalunya aquest
resultats. Ara, els passos que es faran en breu seran
preparar una memòria per presentar-la a tots els
grups polítics del Parlament i establir una trobada
en la qual es proposarà a cadascun d'ells la
proposició parlamentaria d'una llei en la que Sant
Miquel de Balenyà esdevingui un nou municipi de
Catalunya.
Un cop passada la consulta només ens queda agrair
la bona feina dels membres del Consell de
Participació i als membres de la mesa que van fer
una molt bona feina amb rigor i transparència.
Moltes Gràcies.
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A l’AJUNTAMENT
Dades deixalleria mòbil 2017
El passat 11 i 12 d'abril la deixalleria mòbil va fer
estada al nostre poble. Aquesta està pensada per
acostar la recollida selectiva d'aquells residus
municipals que no es poden treure amb la recollida
habitual. S'hi poden portar residus, prèviament
seleccionats des de casa, com: pintures,
dissolvents, aerosols, piles, bateries d'aparells
elèctrics o electrònics, CD's, tòners, fluorescents, oli
vegetal, vidre pla, petits voluminosos com mobles,
petits electrodomèstics...
Enguany la utilització d'aquesta instal·lació ha
augmentat en relació al nombre d'usuaris i també
l'aportació de residus. El 2016 hi va haver un total de
83 usuaris i enguany 95, fet que confirma que cada
any n'augmenta l'ús.
Així doncs, la deixalleria és una eina que, a banda de
ser necessària per gestionar determinats tipus de
residus, és també un espai que paulatinament es va
donant a conèixer entre els veïns.

Estadística de residus recollits:

La quantitat total aportada de residus ha estat
gairebé de 800 kg, mentre que l'any passat se'n van
recollir 500 kg. Així doncs, un total de 1.300 kg han
pogut ser gestionats correctament. Dels residus
recollits, els RAEE (Residus d'Aparells Elèctrics i
Electrònics) i l'oli vegetal són el que més s'ha portat
a la deixalleria.
Així doncs des del consistori, us continuem
animant a utilitzar la deixalleria mòbil per tal de
garantir la correcta gestió d'aquests residus tenint
en compte que és un benefici, tant per a tots
nosaltres, com també per al nostre entorn.

Dades d’usuaris i Kg recollits
els dies 11 i 12 d’abril:
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GRUPS POLÍTICS
Partit Demòcrata (PDeCAT) de l’EMD
de St Miquel de Balenyà
EL POBLE JA HA VOTAT
I ara què?
El poble ha parlat. El resultat sobre si la gent vol que
Sant Miquel de Balenyà fos municipi ha estat el
següent:
-

Cridats a votar: 1058
Han votat que sí: 461
Han votat que no: 83
Han votat en blanc: 13
Han decidit no votar: 501

Indiscutiblement, la gent que ha anat a votar s'ha
decantat majoritàriament pel sí (461 persones) i han
dit que volen que Balenyà sigui un nou municipi.
Però també és cert que hi ha hagut veïns que han
votat que no (83 persones) o que ha decidit no
pronunciar-se (501 persones). I això, malgrat es
podia votar varis dies, des dels 16 anys i després
d'una intensa i treballada campanya participativa.
Cal pensar-hi.
Per descomptat que totes les opcions són més que
respectables, faltaria més. Però en la mesura que ha
guanyat el sí el que toca ara és mirar que el
Parlament tramiti una llei especial (ja que els
requisits de la norma general no els complim) per tal
que puguem passar d'EMD a Municipi.

MENTRESTANT AL POBLE LA VIDA CONTINUA
Cal pensar en la resta de coses
Al marge de la consulta, la vida per a la gent del
poble continua endavant. I això vol dir que també
cal pensar en la resta de coses que hi ha pendents al
dia a dia:
la senyalització dels carrers,
el problema de les caques de gos,
l'estat d'alguns equipaments que tenim,
la demora en arreglar faroles,
el problema de cablejat als carrers,
l'adequació del clavegueram,
els impostos i taxes que ens cobren,
i un llaaaaaarg etcètera de necessitats.
Des del PDeCAT vetllarem per tal que res quedi a
l'oblit i s'atenguin totes les necessitats.
ACTIVITATS OBERTES A TOTHOM
ESPECIALMENT GENT GRAN
· El dia 26 de maig a la tarda, "Taller de
medicaments i prevenció de caigudes»
Aprofitant que tenim a una professional en la
matèria que s'ha ofert a fer-ho, convidem a
tot aquell a qui li interessi a que vingui a
aquesta xerrada que farem al Teatre sobre
medicaments i prevenció de les caigudes.
· El dia 2 de juny, visita al Parlament de
Catalunya i Fira de la Gent gran
Des de la Plaça de l'Església sortirà un
autobús que ens portarà a Barcelona a la Fira
de la Gent Gran, dinarem, i també passarem
pel Parlament de Catalunya perquè un
diputat ens l'ensenyi per dins de primera mà.

Des del PDeCAT sempre hem volgut deixar clar, i no
ens n'hem amagat mai, de que no serà un camí fàcil,
hem de ser realistes, malauradament a nivell legal
no serà un camí planer.
Però en tot cas, s'ha de tenir clar que el poble ha
parlat i s'ha d'intentar. Esperem que hi hagi sort.

Anirem informant de totes aquestes
activitats, no us ho perdeu!
Més informació al 630.479.396 (Tere)

PDECat de Sant Miquel de Balenyà.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Crònica: “LA CONSULTA”
02 Abr 2017

El Consell de participació agraeix a totes les veïnes i
veïns que participessin a la consulta popular sobre
la independència de Sant Miquel de Balenyà de
Seva .
La consulta es va celebrar els dies 26, 28 i 30 de març
i 1 i 2 d'abril i des del Consell valorem molt
positivament que s'arribés al 53 per cent de votants
(557) del total del cens (1.058). El nostre principal
objectiu era assolir el màxim de participació
possible. Recordar que en la consulta amb la
mateixa demanda celebrada el 2009 la participació
va ser del 42 per cent (447 votants de 1.062 censats).
Estem especialment contents de l'alta participació
que hi va haver entre els joves del poble. Aquest
col·lectiu podia votar a partir dels 16 anys.
Volem demanar disculpes a aquelles veïnes i veïns
que no s'han assabentat degudament de la consulta
o que consideren que no se'ls ha informat
degudament. Continuarem treballant per millorar
tot el que calgui per futures consultes i actes que
desenvolupi el Consell de participació.
El consell va aconseguir mantenir la neutralitat
respecte a les opcions de votació. Objectiu
primordial que teníem des del primer moment.
També estem molt satisfets de com va funcionar la
campanya per la consulta i la bona participació que
van tenir els diferents actes que vam organitzar (el
debat i les xerrades).
Per qualsevol qüestió, suggeriment o queixa
respecte a la consulta ja celebrada o per futures, ens
ho podeu fer arribar a través d'algun dels membres
del Consell o per correu electrònic a l'adreça:
participaciobalenya@gmail.com
Aquestes mateixes vies de contacte les podeu fer
servir per unir-vos al Consell de participació.
Us esperem als propers actes i consultes del Consell
de participació. Nosaltres continuem treballant pel
poble. Participem-hi!
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ANUNCIS
Diumenge 2 de Juliol:
25 anys de gegants
Colla Gegantera de Sant Miquel de Balenyà

Aquest any es celebra al nostre poble un aniversari
molt especial. Un quart de segle fent festa al poble i
un quart de segle també voltant per tot Catalunya.
Ara fa 25 anys celebràvem la primera trobada de
gegants acompanyats per veïns i amics. Des
d'aleshores els gegants, gegantons i capgrossos del
poble no han parat de voltar. Molt han han donant a
conèixer el nostre poble, fent amistats i convidantlos també a participar a la nostra festa.
I no només trobades. Tots recordem la festasses
que hi va haver l'any 1992 quan en es van batejar en
Florenci i la Càndida, quan es van casar l'any 2001,
quan l'any 2012 celebràvem el 25è aniversari d'en
Florenci, les trobades de gegants comarcals
d'Osona Gegantera ...

Moltes han estat les persones que han format part
de la Colla Gegantera de Sant Miquel de Balenyà al
llarg d'aquests anys. Han estat elles les que han fet
ballar els gegants, les que han fet música amb les
gralles i les que han corregut amb els capgrossos.
Sense aquesta participació aquest any no
celebraríem aquest aniversari.
També cal agrair la col·laboració i participació de
diferents entitats del poble que ens han donat
suport i ens han ajudat al llarg d'aquests anys. Ha
contribuït a fer les festes més participatives i a obrir
els gegants més enllà de la colla gegantera.
Es per tots aquests motius que us volem convidar el
proper diumenge 2 de juliol a celebrar aquest
aniversari amb nosaltres i les colles d'altres pobles
que ens vindran a acompanyar.
Us hi esperem!

422.9 maig-juny 2017
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ANUNCIS

Per anar fent boca...: Festa Major
Comissió de la Festa Major de Sant Miquel de Balenyà

Ja s'acosta l'estiu; sol, calor... i Festa Major!!!!!
Ja fa uns quants mesos que hi estem treballant, amb
més ganes que mai i amb propostes noves que
estem segurs que us sorprendran, si més no, no us
deixaran indiferents. Sopar de Festa major, Concert,
Futbol, rialles assegurades, aigua....i com no,
NOVETATS!!!!. Novetats pels petits de casa i per que
no; pels no tant petits. Continuarem treballant i
informant. I pels més curiosos...Consulteu al
FACEBOOK.

El Teatre

Sala cultural

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

08 de juny

22 de juny

“Amanece que no es poco”

“In the Company of Men” (en companyia d'homes)

Espanya 1989
Director, José Luís Cuerda

Canadà 1997
Guió i direcció de Neil LaBute
Un pare i un ﬁll
viatgen amb
una moto amb
sidecar i arriben
a un poble
perdut on els
seus habitats
tenen uns
costums
extranys, si més
no diferents.

Cínic i despiatat
retrat de dos
masclistes
recalcitrants que
només pensen en
venjar-se
emocionalment
de les seves
dones. Un guió
del mateix autor
de l'última obra
de teatre que va
estrenar la
Guarderia Teatre
al Teatre de SM de
Balenyà el 2016

CineClub
entrada gratuïta

Ajuntament
de Sant Miquel de

Balenyà
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ANUNCIS
Tens més de 65 anys?
Vine a gaudir del Centre de dia!!
El Centre de dia

Aquest mes de maig ha estat un mes ben mogut.
Vam començar amb la setmana de la gent gran, en la
que es van realitzar activitats pensades per
treballar la memòria i els sentits en general. El dia 19
van venir els nens del cicle mitjà de l'escola
Basseroles i vam jugar tots plegats al Bingo! Va tenir
molt d'èxit i vam aprendre la cançó del “remena
nena”.

El dia 19 de juny vindran els nens de les escoles i
celebrarem fi de curs tots plegats. Ens hem preparat
una coreografia del Txarango, la ballarem tots
junts!.
El dia 23 de juny, celebrarem Sant Joan amb coca i
petards com diu la tradicció!.
Pel dia 28 de juny estem preparant una sortida ben
diferent a les de costum! Ens mourem per la nostra
zona, però descobrirem nous indrets! Serà
sorpresa!.
Pel juliol, prepararem el dinar de fi de curs amb
Sorpresa final!
Us esperem sempre que vulgueu a les nostres
instal·lacions!
Les Noies del centre de Dia

9 de Juliol: 4a Pedalada popular
La Muntanyeta BTT
Organització de La Muntanyeta BTT

Un any mes... I JA VAN QUATRE, el club ciclista de
Sant Miquel de Balenyà" La Muntanyeta BTT"
organitza la pedalada popular no competitiva
Portes del Montseny.
Com en edicions anteriors l'ànim d'aquesta prova
esportiva serà donar a conèixer l'entorn
immillorable del nostre estimat Montseny, des de la
vessant dels paratges que caracteritzen el nostre
municipi i municipis veïns com Seva, Taradell, El
Brull.....
Aquesta edició tornarem a comptar amb dos
recorreguts de gran bellesa paisatgística però al
mateix temps de gran exigència física, el recorregut
llarg de 50 km aprox. i + de 1700 mts. de desnivell
positiu i el curt d'uns 30 km i prop de 1000 mts. de
desnivell amb una forta aportació de corriols
inacabables i de rampes infinites i tot això i com és
habitual a un preu modèlic d'entre €18-23 segons
federativa que inclou desfruiti i patiment a dojo, 3
avituallaments sòlid i líquid, coca amb xoco sortida,
botifarrada, pica-pica arribada, samarreta tècnica,
sorteigs de molts de regals, servei mèdic, servei
mecànic, renta bicis, dutxes.....
RECORDEU EL PROPER 9 DE JULIOL
A LES 08:00 HORES SORTIDA DES
DE LA PLAÇA DEL POBLE !

5 de Juliol:
Festa de Sant Miquel
Associació de Jubilats de St Miquel de Balenyà-Seva

Com cada any, el 5 de juliol es celebrarà «La Festa del
Casal dels avis de Sant Miquel». Com sempre hi
haurà la missa, el dinar, actuacions, sorpreses i
regals... i per sobre de tot bon ambient.
Més endavant es donarà la informació exacta .
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AGENDA
Juny

Festa Plaça Sardà
Salut i Vermut!
Veure Pàg. 16

Festa de la

PLAÇA SARDÀ
DIUMENGE 18 DE JUNY A PARTIR DE LES 11H

Vermutada
Espectacle d'humor i màgia
(a càrrec de la companyia La Broma)

Maquillatge de fantasia
per a tothom i manualitats
a càrrec de Packdart
Aquest any també hi haurà un parell de tapes calentes
I tapes de fideuà al migdia,després de l'espectacle.
Mentre els grans disfrutem d'un vermut,
els petits estaran ben entretinguts!

!

Salut i
Vermut

dimecres

21

Fi inscripcions:
Cursos de monitors
i premonitors
Veure Pàg. 10

dijous

22

Cine Club:
“In the company of men”
Veure Pàg. 13

divendres

Organitzat per gent del poble amb el suport de l’Ajuntament de Balenyà

23

Revetlla de Sant Joan
Fresca
a sopar a la
20h Arribada de la Flama del VineSant
Canigó, amb coca, llonganissa Joan
2017
i vi.
Flama del Canigo,
sopar i revetlla

Divendres 23 de Juny, al parc de l’El·lipse*

21h Sopar popular al carrer.
Amb DJ per totes les edats
amb música variada per ballar
durant la revetlla.
Veure Pàg. 19-20

Col·labora:

Ajuntament
de Sant Miquel de

Balenyà

diumenge

18

Taller d’embolcalls
reutilitzables
Veure Pàg. 10

dimarts

14

Celebració dels
25 anys de Gegants
Veure Pàg. 11 i 12

4

Ple ordinari a l’Ajuntament
a les 19.30h

dimecres

Fi inscripcions:
Taller d’embolcalls
reutilitzables
Veure Pàg. 10

2

5

Festa de Sant Miquel
Veure Pàg. 14

diumenge

dijous

09

dimecres

Cine Club:
“Amanece que no es poco”
Veure Pàg. 13

diumenge

08

divendres

Juliol

9

4a Pedalada Popular
Organitzat per La Muntanyeta BTT
Veure Pàg. 14

Festa de la

PLAÇA SARDÀ
DIUMENGE 18 DE JUNY A PARTIR DE LES 11H

Vermutada
Espectacle d'humor i màgia
(a càrrec de la companyia La Broma)

Maquillatge de fantasia
per a tothom i manualitats
a càrrec de Packdart
Aquest any també hi haurà un parell de tapes calentes
I tapes de fideuà al migdia,després de l'espectacle.
Mentre els grans disfrutem d'un vermut,
els petits estaran ben entretinguts!

!

Salut i
Vermut

Organitzat per gent del poble amb el suport de l’Ajuntament de Balenyà
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ANUNCIS
La celebració de Sant Jordi
a l’escola bressol El Menut
Escola bressol El Menut

Durant el mes d'abril, a l'escola dels més menuts del
poble, ens hem centrat en el coneixement i treball
de tot el que comporta la Diada de Sant Jordi.
Aquests dies no ens hem cansat de cantar cançons
relacionades amb la temàtica i de gaudir en la
lectura i observació de la tradicional llegenda de
Sant Jordi.

El divendres abans de la Diada, vam poder celebrar
Sant Jordi al Casal, gaudint de la companyia de la
gent gran i els infants de Basseroles, que ens van
representar la llegenda de St. Jordi, cançons i
poemes sobre aquesta. Vam completar el dia
regalant, amb afecte, totes les roses i punts de llibre
elaborats!

Un any més, dediquem una activitat a la creació de
roses per regalar el dia de Sant Jordi. En aquesta
ocasió, els infants van poder realitzar una activitat
de pintura, vam pintar unes blondes de paper de
color vermell i unes pinces de fusta de color verd i en
vam fer un muntatge ben diferent.

I no ens podem pas oblidar de l'elaboració dels
punts de llibre. Conjuntament amb tots el infants de
l'escola vam fer estampacions amb una taronja, van
quedar uns punts de llibre ven originals!

Però aquí no s'acaba tot! I és que un cop passada la
Diada, encara ens van quedar ganes d'escoltar un
parell de contes explicats pels alumnes de cicle
inicial de l'escola Basseroles. El conte de la Marieta
Llufa i la llegenda de St. Jordi, acompanyat per
dibuixos fets pels infants. Moltes gràcies ens va
agradar molt!
Equip educatiu EL MENUT
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ANUNCIS
Sant Jordi a Les Basseroles
Escola les Basseroles

Per celebrar la Diada de Sant Jordi, l 'escola Les
Basseroles de Sant Miquel de Balenyà vam crear
poemes, cal·ligrames, rodolins, mots encreuats i
acròstics per participar en els Jocs Florals de
l'escola. Vam votar per triar els tres guanyadors de
cada nivell que, amb tots els altres, els tenim
exposats al passadís de l'escola. També vam
elaborar punts de llibre i roses per emportar-nos a
casa. Vam regalar punts de llibre als avis del casal i
als voluntaris que participen en activitats de
l'escola.
Last Friday 21st of April in the morning, the
Basseroles students of Cicle Mitjà and Cicle Superior
went to the Casal dels Avis in order to celebrate St.
George. 6th level students played the St. George's
Legend. 5th level students said some poems. And
Cicle Mitjà students sang a beautiful song about
numbers.
El Menut students sang a song about the dragon
and the old people of Casal explained some
experiences about how they played, how they went
to school, how they met… and at the end they sang
some songs from their childhood.
We had breakfast all together and we exchange
some bookmarks.
El mateix divendres a la tarda ens reunírem tots al
pati de l'escola per celebrar els Jocs Florals. Primer
es van anunciar els tres guanyadors de cada classe i
ells mateixos van recitar el seu escrit davant de tota
l'escola. Finalment, vam fer un intercanvi de llibres
cedits pels alumnes de cada cicle. Tots ens ho vam
passar molt bé!!!
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ANUNCIS
Missatge de la Flama del Canigó
Toni Ayala, redacta el missatge de la Flama del
Canigó 2017

Incorporem a l’imaginari col·lectiu els límits
territorials dels nostres parlars catalans,
agermanem-nos aferrissadament en defensa de la
nostra identitat, i tinguem una esperança
“infinita”, com deia Pere Quart, alegre, combativa i
culta, en guanyar la batalla. No deixem que ningú
s’atreveixi a apagar-nos les fogueres, aquestes
fogueres que fan aflorar els sentiments més nobles
dels nostres estimats Països Catalans.
Un record fraternal als amics provençals, que també
encenen les fogueres amb la flama del Canigó tot
recordant els lligams històrics i culturals de les
nacions de Provença i Catalunya.
Lluitem amb força contra la complaença fins tenir la
feina feta i ben endreçada. Recordem les paraules
de la Muriel Casals: “Nosaltres som el somni”. I, amb
coratge, el convertirem en realitat.
Toni Ayala

Del Canigó són els fallaires, dones i homes que
mereixen el nostre reconeixement, que pugen al
cim del nostre Sinaí per omplir el sarró de l’esperit
de resistència de Josep de la Trinxeria i per baixarnos aquesta flama que encén les fogueres i ens
il·lumina el cor. I alhora amb la col·laboració dels
diferents equips de foc que es distribueixen per les
diverses rutes que travessen el país portant la flama
als carrers i places de pobles i ciutats, per encendre
les fogueres de la nit de la llibertat, en les quals
cremarem tot allò que no serveix per a res, també
les lleis que ens neguen el dret a ser i estar.
Quan la foguera sigui ben alta donarem les gràcies
als iniciadors d’aquesta tradició, sense oblidar
aquells que per raons diverses no ens poden
acompanyar al voltant de la foguera mentre
nosaltres, amb un gotet de malvasia i un tros de
coca de Sant Joan, parlem, riem, estimem i
planifiquem el futur, amb la il·lusió d’estrenar un
estat nou i nostre. Fem nostres les paraules de
Vicent Andrés Estelles: “Allò que val és la
consciència de saber que no s’és res, si no s’és
poble”.

Font: Òmnium

a
c
s
e
r
F
a
l
par a

o
s
a
e
Vin

Sant
Joan
2017

Flama del Canigo,
sopar i revetlla

Divendres 23 de Juny, al parc de l’El·lipse*
20h Arribada de la Flama del Canigó (Tradicat– ÒMNIUM),
amb coca, llonganissa i vi.
21h Sopar popular al carrer. Hi hauran taules, cadires i
barbacoes. Cal portar el menjar, beguda, plats i coberts. Hi
haurà coca i cava. Amb DJ per totes les edats amb música
variada per ballar durant la revetlla. (Hi haurà servei de Bar i la rifa
d’una panera)
*En cas de pluja els actes es faran a la Pista Esportiva

Organitza:

Col·labora:

Associació de Veïns de Balenyà
Revista El Gallaret
Ajuntament
de Sant Miquel de

Balenyà
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POBLE
Acaba la 5a Setmana de la gent
gran a SM de Balenyà
12 de maig 2017

L'Associació de jubilats de Sant Miquel de Balenyà Seva, El Centre de dia El Casal, l'EMD ST Miquel de
Balenyà i la Mancomunitat La Plana han organitzat
per cinquè any consecutiu una setmana dedicada
exclusivament a la gent gran del municipi.

La tarda següent va tenir lloc una caminada fins a St
Jaume de Viladrover, que va acabar amb un berenar
i amb l'Assemblea General Ordinària de l'Associació
de jubilats i pensionistes de St Miquel de BalenyàSeva, amb una participació de quaranta persones.

Va començar el passat dilluns dia 8 de maig a les 10
del matí amb la inauguració de l'exposició de
manualitats fetes per la gent gran, a través del
Centre de dia i del taller de creativitat.
Les activitats van continuar el dimecres 10 , amb un
taller de memòria i un taller d'activitat física oberts
tothom.

A continuació, una activitat també relacionada amb
la manipulació, però en aquest cas alimentària: un
taller de pa. Joaquim Sañé, forner jubilat de Tona,
va ser l'encarregat de guiar a la vintena de
participants perquè elaboressin el seu propi pa,
amb la mida justa dels ingredients i alguna
recomanació. També es va fer una petita explicació
històrica dels orígens d'aquest aliment bàsic.

El dia següent, la programació va oferir amb una
exposició de joguines antigues que la gent gran
havien anat portant: nines, trens, còmics, cotxes de
fusta, elements per jugar a cuinetes, etc. Objectes
que van permetre tornar per uns instants al passat.
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Divendres 12 de maig va ser el darrer dia d'aquesta
setmana especial, tenint lloc l'activitat lúdica i de
memòria “Qui és qui?”, en la qual les persones
participants havien de reconèixer a altres persones
del grup a través de fotografies .En aquesta ocasió
es va utilitzar una aplicació mòbil, l'snapchat.

Ara en tinc 40... i he tornat a sortir al carrer amb els
cascavells i el vestit típic de bastoners.
Potser no érem 100 persones com anys enrere però
si un bon grupet.
Us animo a tots per l’any que ve!!!!
I a tots vosaltres, que hi éreu, MOLTES GRÀCIES!!!!!
Inès Puigneró

Dia de la mare 2017
7 de maig 2017

Per acabar la setmana, l'Associació de Jubilats va
preparar un petit vermut que va permetre valorar
les diferents activitats i fer noves propostes per la
programació de l'any vinent
Dinamització de gent gran - Mancomunitat La Plana

Caramelles i bastoners 2017
16 d’abril 2017

Desde que tinc record i ara ja en tinc 40, per
Setmana Santa s'han sentit els cascavells pels
carrers del nostre poble.
Jo era petita, i recordo perfectament com la mare
em posava el vestit de Catalana. La xarxa, els
maniguetes i les set betes.
Primer de catalana i de més grandeta el vestit típic
de Bastoner. I any rera any, el diumenge i el dilluns
de Pasqua omplíem els carrers de cançons i picades
de bastons.

Va ser un matí diferent. Al bar del Casal ja estava tot
apunt. Les taules parades, el menjar, la beguda..
cada cosa el seu lloc. Tot apunt...
09:30 del matí. Poc a poc es van omplint les cadires,
a la sala es comença a sentir murmuri de gent.
Primeres rialles, després farts de riure, converses
interessants... Pa amb embotit, coca, xocolata
Mes rialles..
Cafès...
Més rialles, germanor, veïnes de sempre, amigues...
Obsequi: Una petúnia. Que bonica. Comenten les
mares.
Més rialles i una foto de record. GRÀCIES
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Diada de Sant Jordi 2017
23 d’abril 2017

El passat diumenge 23 d'abril es va celebrar com
cada any, “LA DIADA DE SANT JORDI”
Aquest any va ser un diumenge, això va fer que la
plaça lluïs més que mai. Xocolata per tothom, venda
de llibres i roses, paradetes i taller de manualitats on
els més petits de la casa van poder fer un posa llapis
en forma de drac.. tot això va fer que la plaça hi
hagués més ambient que mai.
Moltes gràcies a tota la gent que hi va treballar i per
fer de la festa un matí genial.
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L'equip gran és campió de lliga
i el planter té una salut de ferro
5 de març 2017

Des de la Junta Directiva del club volem fer saber a
tot el poble que estem immensament contents i
satisfets amb la temporada 2016/2017.
I això per varies raons.
La més important de totes és que el club continua
endavant, enfortit i decidit. Tots sabeu que no ha
estat una temporada fàcil a nivell organitzatiu,
doncs a principis de temporada la continuïtat del
club estava en dubte. Ara bé, amb l'esforç de
tothom hem pogut tirar endavant el club, fent pocs
però bons equips, de manera que estem molt
contents i orgullosos de poder dir que el club
continua.
També estem encantats pel fet que el planter que
tenim és formidable. Certament des de la Junta
creiem que els petits són la base clau i fonamental
del club. Els nostres petits jugadors aprenen molt,
defensen els nostres colors i s'ho passen pipa.
Mantenir-los i fer-los progressar de categories és el
nostre repte principal.

I finalment, per descomptat, estem immensament
contents amb els aficionats. Doncs després d'una
temporada molt esforçada, plena de patiment,
esforç i també companyerisme, finalment ens hem
proclamat campions de Lliga 2016/2017, qual cosa
no tenia precedents.
És per tot això que volem donar les gràcies a
tothom, aquest èxit també és de tots vosaltres,
jugadors, entrenadors, coordinadors, pares i mares,
junta, servei de bar, manteniment, patrocinadors,
socis, gent del poble que heu vingut a animar-nos...
a tots vosaltres MIL GRÀCIES PER ESTAR AL
NOSTRE COSTAT!
I per últim, animar-vos a continuar l'any que ve i a
apuntar-vos al club si encara no en sou part; doncs
ja estem preparant la temporada 2017/2018.
De manera que si voleu jugar amb nosaltres, voleu
fer-vos soci, o voleu participar del club de qualsevol
altra manera no ho dubteu, poseu-vos en contacte
amb nosaltres que sereu tots molt benvinguts.
Som-hi?
La Junta Directiva del CE Sant Miquel de Balenyà
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Celebrant els 70 anys

Excursió Sorpresa

27 d’abril 2017
17 de maig 2017

El passat 17 de maig, la excursió mensual era la de la
SORPRESA. La gent estava molt encuriosida per tal
de saber on s'anava i quines recollides gratis hi
havien.
Visitarem bàsicament dues comarques, el Pla de
l'Estany i vam esmorzar a Banyoles, vam seguir el
viatge cap al Baix Empordà on desprès de passar per
Verges, Torroella de Montgrí, vam anar a dinar a
Sant Feliu de Boada i cap la tarda vam anar a Fonteta
i acabarem de fer l'excursió a Vilobí d'Onyar on ens
van regalar pomes.
Vam recollir productes d'aquelles terres per a
tothom i tornarem a casa carregats.

El passat 27 d'abril es van reunir una bona colla de
veïns nascuts el 1947 per celebrar que aquest any
fan els 70 anys. Seguint la iniciativa d'uns quants, es
van fer reunions i van decidir fer un dinar plegats. Va
ser una celebració molt maca i emotiva, amb
retrobaments i anècdotes de temps passats.
Per molts anys a tots!!!
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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.

Una República catalana per
unes pensions dignes ANC El Brull, SM Balenyà i Seva
El sistema de pensions català serà més sòlid i
sostenible que l'espanyol ja que tenim menys atur i
més ocupació
Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers
Socials i Famílies

La publicació es regirà per les següents
normes:
· Els articles han d'anar signats.
· El contingut dels articles és 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:
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 !!!

Un dels valors en què es fonamenten els sistemes de
pensions de repartiment és el que permet, de forma
clara, que les generacions del present reconeguin
l'esforç de les generacions del passat per construir
una societat benestant i que ha permès que molts
dels que ara estem en actiu puguem viure amb
garanties. L'escola, les universitats, la sanitat ... són
un conjunt d'elements que tenim gràcies a l'esforç
dels que ens han precedit.
Els sistemes de pensions de repartiment, com és el
cas de l'espanyol, funcionen a partir de les
aportacions que mensualment fan les persones que
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treballen i les empreses. Les aportacions
s'ingressen al calaix comú, que permet, mes a mes,
pagar la nòmina de les pensions de manera que no hi
ha un estalvi al sistema sinó que els diners que
entren amb l'esforç dels que treballen s'utilitzen per
pagar les pensions als que ja han treballat prou. Com
deia, és un gran valor de la solidaritat
intergeneracional.
Aquests sistemes són sostenibles quan hi ha prou
gent treballant que ingressi recursos al calaix comú:
quan la població activa supera la població passiva o
perceptors de pensions. Per tant, hi ha una relació
directa entre la sostenibilitat dels sistemes de
pensions i la salut del mercat de treball. A més
treball, i a més treball de qualitat, més resistència
del sistema. És prou conegut, també, que el mercat
de treball català sempre ha tingut un millor
comportament que l'espanyol. Així doncs, en lògica
de funcionament el sistema de pensions català seria
més sòlid i robust, o com s'estila dir, sostenible, que
el sistema de pensions espanyol, atès que tenim
menys atur, més activitat i més ocupació.
No només aquest factor conceptual ho denota, sinó
que en dades de liquidació de pressupost del
sistema de seguretat social, les dades a Catalunya
sempre han estat més favorables que les del
conjunt d'Espanya. El dèficit menor en moments de
crisi i l'excedent de les pensions catalanes en
moments de bonança econòmica explica que un
26% dels diners del fons de reserva de les pensions la guardiola- que hi havia l'any 2012 -de més de
66.000 milions d'euros- fos dels excedents catalans.
El sistema de pensions a l'Estat espanyol es troba en
una situació complicada. Enguany el seu dèficit pot
arribar als 17.000 milions d'euros i la guardiola
quedarà a fi d'any en -2.750 milions d'euros (sí, en
negatiu) si es compleix la previsió. Aquest resultat
no és derivat ni de bon tros per l'import de les
pensions que reben els nostres pensionistes. Les
pensions no són excessivament altes a Espanya en
comparació amb altres països de l'entorn europeu.
El problema rau en la partida dels ingressos. Les

pensions no es poden discutir. En tot cas, cal
afrontar la manera com es paguen i això depèn de la
salut del mercat de treball. Amb un mercat en el
qual, fruit de les reformes laborals, es crea ocupació
de baixa qualitat, temporal i salaris galdosos, la
capacitat de ser sostenible del sistema de pensions
espanyol és i serà molt complicada. Aquesta decisió
política, presa a Madrid, condiciona la sostenibilitat
de les nostres pensions.
Catalunya necessita tenir un Estat per poder
construir el seu sistema propi de pensions. De fet, si
creem ocupació al ritme que ho hem fet al 2016 i
alhora revertim les reformes dutes a terme per tenir
un mercat de treball més saludable, podem tenir
unes sistema de pensions sostenible molt aviat a
Catalunya. Com també hi ajudaria aprofitar les
Inversions en economia i model productiu per crear
més i millors oportunitats. La República catalana no
seria aliena als problemes estructurals de les
societats europees -com l'envelliment, l'increment
de la taxa de dependència-, però ho faria amb
menys urgències i sense les retallades amb què ho
haurà d'afrontar Espanya.

I en tot aquest context allò més important és que
quan arribi el moment de decidir tothom ho pugui
fer sense por i amb la llibertat amb què decideixen
les societats lliures. Sense por a perdre drets ni
pensions. I en matèria de pensions tothom pot
estar tranquil que les pensions estaran garantides
des del primer moment, perquè Catalunya és prou
emprenedora. De fet, estaran més garantides del
que ho estan ara.
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La recepta de cuina
Ous farcits tradicionals amb un toc crocant

Ingredients:
• 8 ous (2 per cap)
• 2 cebes tendres
• 1 gra d'all
• 250 g de tomàquet natural triturat
• 300 g de carn picada mixta (porc-vedella)
• Oli, Sal i pebre negre
• Un grapat de nous.
Per la beixamel:
• 70 g de mantega
• 70 g de farina
• 700 ml de llet sencera
• Sal, pebre blanc i nou moscada

Araceli Alloza

bon raig d'oli d'oliva a foc mitjà fins que se'ns torni
transparent. Aleshores afegim el gra d'all ben
picolat fins que se'ns enrosseixi. Afegim la carn
picada salpebrada i anem remenant perquè ens
quedi ben solta.
Un cop cuita afegim el tomàquet triturat, un polsim
de sucre, sal i pebre. Remenem bé i ho deixem coure
fins que el tinguem cuit . Fora del foc afegim les nous
que haurem picat al morter (només cal trencar-les
una mica perquè quedin trossets). Reservem.
Fem la beixamel:
Posem la llet a escalfar en un cassó (no ha de bullir).
En una paella a foc mitjà-baix posem a fondre la
mantega. Afegim la farina i remanem perquè se'ns
cogui de manera uniforme.
Quan el roux (barreja de mantega i farina) se'ns hagi
enrossit i perdi l'olor de farina crua, afegirem poc a
poc la llet calenta, tot remenant. Afegirem la nou
moscada, el pebre blanc, la sal i remanem. Ho
deixarem coure a foc lent, remenant-ho sovint, fins
que se'ns cogui bé.Reservem.
Acabem el plat:

Elaboració
Coem els Ous:
Comptarem 10 minuts des del moment en que
l'aigua bulli, després els retirem de foc i deixem que
es refredin.
Preparem el sofregit:
Netegem i piquem la ceba tendra. La sofregim en un

Partim els ous longitudinalment i amb compte
retirem el rovell de l'ou, que ratllarem i
incorporarem al bol on hi tenim sofregit. Guardem
amb cura les clares que ens serviran de cassoletes.
Barregem el sofregit de la carn, amb les nous, els
rovells ratllats dels ous i unes quatre cullerades
soperes de beixamel.
Preparem la safata on servirem els ous farcits amb
un fons de beixamel. Farcim, amb l'ajuda d'una
cullera sopera, les cassoletes d'ou amb la massa que
acabem de preparar i les col·loquem a la safata.
Un cop tots farcits, els cobrim amb la beixamel
restant i formatge ratllat (emmental, gruyère, …).
Ho gratinem al forn fins que s'enrosseixi i cap a
taula!!
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Cor endins...
On cercar aquell qui viu?
Lluis Mas
1705

Fa poc que vam celebrar la Pasqua de Resurrecció.
L'alegria s'escampava pels carrers i places gaudint
de les veus d'infants i no tant infants cantant les
típiques caramelles i admirant la traça de l'arrelada
ballada de bastons que un bon dia va iniciar, qui fou
Rector d'aquesta Parròquia, Mn.Jordi Canamasas
ingressat a la Clínica Sant Josep de Vic per la malaltia
d'Alzheimer. Celebràvem la Pasqua de Resurrecció.
Una de les festes més importants a celebrar: Si Jesús
no hagués ressuscitat no tindria sentit la vida
Cristiana. La festa de Pasqua no és només una
celebració litúrgica. És, primer de tot, una
manifestació de l'amor de Déu que hem de celebrar,
viure i gaudir en el fons del nostre cor. És prendre
consciència que la vida està habitada per un Misteri
acollidor que Jesús anomenava Pare. Al món hi ha
tant mal i tant excés de sofriment que la vida ens pot
semblar una mica caòtica i absurda. No és així.
Encara que, de vegades, no sigui fàcil experimentarho, nosaltres estem sostinguts i dirigits per Déu cap
a una plenitud final. Això ho hem de viure des de
cada cadascú de nosaltres: jo sóc estimat per Déu; a
mi m'espera una plenitud sense fi. Hi ha tanta
acumulació de frustracions en nosaltres, ens
estimem tan poc, ens menyspreem tant, que
podem ofegar la pròpia alegria de viure. El Crist
Ressuscitat pot despertar la nostra confiança i la
joia del viure. Recordem com es van sentir els
deixebles: després de la Resurrecció, es trobaven
desorientats i desconcertats al saber que el Mestre no
era en el sepulcre, plens d'inter-rogants i d'incerteses,
fins que Ell se`ls fa present, ple de vida.
També nosaltres, malgrat tantes notícies i
experiències en contra, podem viure sense
angoixar-nos pel futur. Vivim, a voltes, amb tal
tensió i ansietat que se'ns pot fer difícil treballar
amb fe per un món més humà. La resurrecció de
Jesús ens posa al davant el veritable horitzó de la
nostra vida. No és la mort qui té l'última paraula
sobre el dolor i el decés, sinó Déu. És el seu amor
salvador el que reconstrueix i dóna sentit als nostres
sofriments, fracassos i morts. Sí, són moltes les
morts injustes, moltes les malalties doloroses,

massa vida sense sentit, que poden enfonsar-nos en
la desesperança. La resurrecció de Jesús ens
recorda que Déu existeix i salva. Ell ens farà conèixer
la vida plena que aquí no hem conegut.
No podem cercar el Crucificat en les tenebres, quan
encara era fosc. És en la llum del Crist Ressuscitat
que sabrem que Déu està molt per damunt de la
mort. Que Déu no ens vol morts, sinó plens de vida,
plens de joia, plens d'esperança, plens d'amor...
Tinguem sempre present que la mort ha estat
vençuda, per tan, no busquem Jesús en un sepulcre
buit i obscur, sinó a plena Llum del Crist. No
busquem entre els morts Aquell qui viu: Ha
ressuscitat!!!
La fe en Crist ressuscitat no neix tampoc avui en
nosaltres de forma espontània, només perquè ho
hem sentit des de petits a catequistes i predicadors.
Per obrir-nos a la fe en la resurrecció de Jesús, hem
de fer el nostre propi recorregut. És decisiu no
oblidar Jesús, estimar-lo i buscar-lo allà on el podem
trobar. Si volem trobar-nos amb Crist ressuscitat
l'hem de cercar, no en una religió morta, reduïda al
compliment i l'observança externa de lleis i de
normes, sinó allà on és viu segons l'Esperit de Jesús,
acollit amb fe, amb amor i amb responsabilitat pels
seus seguidors. No el busquem entre cristians
dividits i enfrontats en lluites estèrils, buides d'amor
a Jesús i de passió per l'Evangeli, sinó allà on hi ha
comunitats que posen Crist al seu centre, perquè
sabem que on n'hi ha dos o tres de reunits en el seu
nom, allí hi és Ell. Aquell qui viu no el trobarem en
una fe estancada i rutinària, gastada per tota mena
de tòpics i de fórmules buides d'experiència, sinó
cercant una qualitat nova en la nostra relació amb
Ell i en la nostra identificació amb el seu projecte. Un
Jesús apagat i inert, que no enamora ni sedueix, que
no toca els cors ni encomana la seva llibertat, és un
“Jesús mort”. Per què la nostra fe és tan trista?
Quina és la causa d'aquesta falta d'alegria entre
nosaltres? Caminem buscant un Jesús que
necessitem sentir ple de vida en les nostres
comunitats? Probablement, és l'amor al Crist,
cercant-lo personalment en el fons del nostre cor.
Seria un error buscar "proves" per creure amb més
fermesa. Per trobar-nos amb el Ressuscitat és
necessari, abans de res, fer un recorregut interior. Si
no el trobem dins nostre, no el trobarem enlloc.
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La pàgina del Toti

Mn. Jordi Canamasas
1703

Vic a 11 de Juliol del 2013
Molt estimats gent de Balenyà: la meva
família universal...!. Tinc necessitat de
comunicar-me amb algú que hem pugui
conèixer. M'he penedit mil vegades d'haver
plegat de la Parròquia pel simple fet de no
poder conduir cotxe. Sort que tinc, cada dia,
de poder celebrar una Missa a les monges.
És la meva il·lusió de cada dia. Inclús em
sembla que comprenc més bé les
Escriptures. Els seus cants i les seves
respostes m'encanten. També m'agrada
anar al Remei amb aquells frares argentins.
Tenen algunes coses que m'agraden i que
aquí no fa ningú. Però, ahir i avui he provat
d'anar, ara a la tarda, a unes pregàries que
fan les mateixes monges on dic la Missa. Fan
l'Exposició del Santíssim i després resen
Vespres. Primer fan un llarg silenci i després
Vespres. Llàstima que les facin en castellà; i,
tot que avui m'han deixat el llibre, no he pas
pogut seguir el Res. Vaig provant coses,
però no acabo de trobar un horari que
m'ompli tot el dia. Llavors la solitud es fa
pesada. Jo accepto plenament que es faci la
Seva Santa Voluntat, encara que vagi contra
la meva. Pregueu per mi en les vostres
oracions. Una abraçada del qui fou el vostre
Rector.

Antonio Machado
No desdeñéis la palabra:
el mundo es ruidoso y mudo.
Poetas, solo Dios habla.
Ayer soñé que oía
a Dios y que Dios hablaba;
y soñé que Dios me oía…
Después soñé que soñaba.
Anoche soñé que oía
a Dios gritándome ¡Alerta!

Luego era Dios quien dormía,
y yo gritaba: ¡Despierta!
Como perro olvidado que no tiene
huella ni olfato y yerra
por los caminos, sin camino, como
el niño que en la noche de una fiesta
se pierde entre el gentío
y el aire polvoriento y las candelas
chispeantes, atónito y asombra
su corazón de música y de pena.
Así voy yo, borracho melancólico,
guitarrista lunático, poeta,
y pobre hombre en sueños,
siempre buscando a Dios entre la niebla.
Señor, ya me arrancaste lo que más quería.
Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar.
Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía.
Señor, ya estamos solos mi corazón y el
mar.
Què som?
Ja torna a ser fosc
i de seguida
serem
demà passat.
La fràgil trencadissa del temps vola.
Només s'allarguen
les hores d'amarguesa.
Només són inacabables
Els assots del dolor.
Però...,
encara que lentament,
també s'acaben.
Quina classe de somni més estrany
que som...!!!
Tanta exultant-ça que sento pel cant,
tant feliç que sóc
tallant.
tant bé que estic dins meu
a ulls clucs...:
On sembla que el temps s'atura...,
on calla la llum i els sorolls...,
on es fan vives...
les ànsies més pures...
On són ben teus
els batecs de la sang.
Només ficant-me pels camins frescals
d'aquestes boscúries,
em sento JO i et trobo a TÚ
i la pau s'eternitza.
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Racó per aprendre
La veritable història de Pocahontas
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Molts historiadors dubten que la història d'amor
entre John Smith i la nativa nord-americana succeís
de debò.
A la imaginació popular (i la pel·lícula de Disney ,
estrenada el 1995, té bona culpa d'això), la nativa
nord-americana Pocahontas i l'aventurer anglès
John Smith van protagonitzar una commovedora
història d'amor , en el deixant de Romeu i Julieta o
Tristany i Isolda . D'acord amb el relat "oficial", la filla
del cap dels powhatanes, una tribu de Virgínia, es va
llançar al coll de Smith quan aquest es trobava a
punt de ser executat. El succés hauria ocorregut en
1607, al principi de la colonització britànica dels
Estats Units.
La primera puntualització, al nom de la princesa: en
realitat es deia Matoaka; Pocahontas era un
sobrenom que significava "nena entremaliada" o
"mal educada". I no hi ha constància que ella i John
es fessin "goig".
L'anècdota es basa en el
llibre Història general de
Virgínia (1627), on el propi
navegador compte el seu
salvament" in extremis",
Alguns historiadors
sospiten de la sinceritat
de Smith, a qui ja van
acusar en vida de fanfarró
i presumptuós.
Segons els actuals descendents dels powhatanes, el
colon (després primer president de Virgínia) fins i
tot disgustava a Pocahontas, que tenia dotze anys
per aquella època. Altres creuen que el simulacre
d'ajusticiament constituïa un ritu habitual entre
certs pobles amerindis, i que d'aquí vindria la
confusió.
Sí que se sap que la filla del cap va ser capturada cinc
anys després pels britànics, mentre feia una visita de
cortesia a l'assentament de Jamestown. Llavors va
sorgir l'amor, encara que de manera unilateral: el
plantador de tabac vidu John Rolfe va quedar
enamorat de la presonera i li va proposar casar-se

cristianament amb ell per a ser alliberada. A partir
de l'enllaç, Pocahontas va passar a anomenar-se
Rebecca. En 1616, el matrimoni i el seu fill Thomas
van viatjar a Anglaterra per demostrar la bona
relació entre natius i colons en ultramar. La jove
powhatan va morir en 1617 a Gravesend, localitat a
on va ser traslladada malalta des del vaixell que
anava a portar-la de tornada a la seva terra.

La edulcorada relació entre la princesa Pocahontas i
el capità John Smith que Disney va portar a la gran
pantalla al juny de 1995 queda lluny del relat que
recullen la majoria d'historiadors. No només no està
clar que Matoaka -el nom real de Pocahontass'enamorés del colon britànic, sinó que, a més, va
poder ser que ni tan sols aquesta ho salvés de la
mort.
Quatre segles després de la mort de tan cèlebre
personatge femení, alguns punts de la història
continuen sent objecte de controvèrsia.
El mateix Smith va explicar en un llibre publicat el
1624 que Matoaka es va interposar entre el seu
botxí i ell en el moment en què anava a ser executat.
Tot seguit, la jove va suplicar al seu pare, el cap
suprem del poble amerindio powhatan, que el
perdonés. No obstant això, aquesta versió amb el
pas del temps ha quedat en entredit.
Informació extreta de la vikipedia i la revista
Sapiens
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El Ruc Català
L'ase podia estar tres dies sense beure i dur
càrregues de 100 quilos.
Ni el gos d'atura, ni la vaca bruna, ni l'ovella
ripollesa, ni la gallina del Prat. El ruc català és l'única
de les cinc races d'animals vinculades a l'agricultura
d'autèntica procedència catalana que s'ha convertit
en icona estampada en banderes i automòbils de tot
tipus. Però el seu èxit de màrqueting i mediàtic
parteix d'una debilitat: del perill de desaparèixer
completament que el va amenaçar durant anys.
Això, és clar, sumat al fet que, lluny del tòpic, el ruc
català és una raça d'excepcional qualitat molt
apreciada per les seves característiques
morfològiques: força, resistència, intel·ligència i
elegància. Se'n van exportar molts, principalment
als Estats Units, on van ser indispensables per a la
conquesta de l'Oest.
I és que el ruc català està acostumat a superar
dificultats. De fet, per això va néixer. Per això va
tenir un gran valor per al món de la pagesia durant
anys i panys. I també per aquest motiu l'any 1916 el
ruc va ser considerat pels Estats Units l'animal més
preuat del món per la seva noblesa, fortalesa i
alçada. No oblidem que el Partit Demòcrata té com a
símbol un ase, tot i que segons la llegenda per
motius d'una refrega electoral protagonitzada pel
qui acabaria essent president Andrew Jackson.
En definitiva, la figura del ruc va arrelar amb força en
la societat dels EUA. No debades, en moments clau
de la seva història, el ruc català va ser-hi present. Era
l'animal de càrrega preferit en la conquesta del Far
West americà.
Qüestió de resistència
Quan a partir del 1776 els nord-americans ja
independitzats i amb nació pròpia van decidir
endinsar-se en l'ampli territori que s'obria més enllà
de la frontera de les tretze colònies inicials, la
travessa que van iniciar per explorar i colonitzar va
deure bona part del seu èxit a la resistència del ruc
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català, que podia estar tres dies de travessa sense
beure res i portar càrregues de fins a cent quilos.
Abans de l'esclat i la comercialització a gran escala
de les maquinàries amb rodes, el gran instrument de
càrrega eren els rucs. De fet, ja adverteix un dels
grans artífexs de la seva recuperació i reivindicació,
Joan Gassó i Salvans, que la desaparició del ruc va
començar quan el camp es va mecanitzar i es van
construir carreteres. Però els molts factors que
diferencien i prestigien la figura de l'ase català van
ser els motius pels quals Gassó va decidir recuperar
aquesta raça autòctona, fet que li ha reportat
premis nacionals i internacionals. I els amics nordamericans, que per bé o per mal, mai no obliden, el
van fer membre de l'American Donkey and Mule
Society.
Informacio extreta de la revista Sapiens.
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