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Sembla que no pugui ser...
“Tota la vida he sentit a dir, sobretot a la gent gran, que el
temps passa volant, de petita, no entenia massa perquè m'ho
deien. Ara, amb el temps, els anys em passen que no me'n dono
compte. Recordo perfectament la Festa Major de l'any passat.
La tinc tant present que no sembla que ja hagi passat un any.
Doncs sí! Ha passat un any.
Ja estem a les portes de la nostra Festa Major. La de tots.
Aquella tant especial. La que ens fa sortir al carrer cada dia. La
culpable que anem a dormir cada dia tard, cansats però
contents. Aquest any, ja no som tant inexperts. Tenim molt clar
que ens queden moltes coses per aprendre, però estem segurs
que en moltes altres, haurem millorat. Ens esperen set dies de
festa, alegria, diversió, “xiringuito”, ball a la plaça, concerts fins
a altes hores de la nit i sopar de germanor.
El nostre objectiu és clar: veure contenta a la gent, donar-ho
tot perquè aquests dies la gent se senti orgullosa de formar
part d'aquest poble, d'aquesta gent, del jovent.... Un any
més… omplim la plaça! que gaudiu de valent, rieu fins que ja no
pugueu més, balleu com si ningú no us mirés i gaudiu, gaudiu de
tot i de tothom perquè val la pena. Molt bona Festa Major!”
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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

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 (Àrea de medi ambient)
@ mediambient@mancoplana.cat
Oficines:
De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 17 hores
Deixalleria:
De dilluns a dissabte de 10 a 13 i de 15 a 19 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)

Vigilant de nit
686 418 444

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

Ple ordinari de 04/07/17
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació esborranys actes de les
sessions anteriors
2. Donar compte resolucions de presidència
3. Aprovació festes locals de l’any 2018
4. Acceptació del crèdit atorgat per la
Diputació de Barcelona i aprovació model de
conveni que el regula.
5. Aprovació modificació plantilla de
personal
6. Aprovació inicial modificació de la relació
de llocs de treball
7. Aprovació conveni de col·laboració amb el
Consell Comarcal d'Osona programes de
l'Agència Local d'Energia (ALEO)
8. Donar compte de la liquidació del
pressupost exercici 2016
9. Aprovació expedient de contractació i
plec de clàusules per a la licitació del
projecte “Adequació de la pista
poliesportiva i el pati del CEIP les
Basseroles”
10. Donar compte resultats del procés
participatiu sobre si Sant Miquel de Balenyà
ha d'esdevenir municipi”
11. Precs i preguntes
3. APROVACIÓ FESTES LOCALS DE L’ANY 2018
Vista l'Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya, per la qual s'estableix el
calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018.
Vist que a proposta dels municipis respectius, s'han

de fixar les dues festes locals.
Considerant que l'acord ha de ser adoptat pel Ple de
l'ajuntament tal com s'estableix a l'article 46 del RD
2001/83, de 28 de juliol,
Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer. Designar per a l'any 2018, les següents
festes locals d'aquesta EMD:
· 21 de maig
· 25 de juliol
Segon. Notificar aquest acord a la Generalitat de
Catalunya, als efectes oportuns. “
Es posa a votació la proposta i aquesta queda
aprovada unanimitat, i per tant amb la
majoria legalment establerta.
4. ACCEPTACIÓ DEL CRÈDIT ATORGAT PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I APROVACIÓ MODEL
DE CONVENI QUE EL REGULA.
En el Pressupost d'aquesta EMD hi ha prevista
l'execució de l'obra anomenada “Adequació de la
pista poliesportiva i el pati del CEIP Les Basseroles”,
amb un pressupost d'execució de 356.044,76 euros,
tenint previst el seu finançament en part amb la
concertació d'un crèdit de 175.000,00 euros.
S'ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona
l'atorgament d'un crèdit de la Caixa de Crèdit per un
import de 175.000,00 euros, amb un tipus d'interès
del 0%, amortització a 10 anys i 1 any de carència. La
Diputació de Barcelona ha comunicat la concessió
del crèdit sol·licitat.
Així mateix, en data 4 d'abril de 2017 es va presentar
una sol·licitud al registre general de l'Ajuntament de
Seva sol·licitant la ratificació per sol·licitar aquest
crèdit, de conformitat amb el que preveu l'art. 83.3
del Decret Legislatiu 2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim
Local de Catalunya i els reglaments d'aplicació i així
mateix tenint en compte el que preveu l'article 22.
Tutela municipal del conveni de delegació, gestió de
competències i finançament signat amb
l'Ajuntament de Seva el dia 13 d'abril de 2015, que
aquesta ratificació s'ha de produir en el termini de
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dos mesos a comptar a partir del dia següent al de la
data de registre d'entrada de l'Ajuntament. La
manca de l'acord municipal dins d'aquest termini
produeix efectes estimatoris.
Vist el conveni que regula el crèdit i les condicions
que el regiran.
Considerant que el Ple de la junta de veïns es l'òrgan
competent per adoptar aquest acord, de
conformitat amb el que preveu l'art. 52.1, 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 al Ple l'adopció del següent
acord:
Primer.- Acceptar el crèdit concedit per la Diputació
de Barcelona, amb càrrec a la Caixa de Crèdit per un
import de 175.000,00 euros, destinat al finançament
de l'actuació “Adequació de la pista poliesportiva i
el pati del CEIP Les Basseroles”, amb un tipus
d'interès del 0% que s'haurà de tornar en 10
anualitats donant conformitat plena com també a
les condicions que el regulen i en particular al
reglament de la Caixa de Crèdit i a la normativa legal
aplicable.
Segon.- Aprovar el conveni que regula aquesta
concessió segons les condicions que s'expressen en
aquest conveni, quedant aprovat íntegrament en
aquest acte el qual forma part d'aquest acord.
Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui
menester al President de l'EMD per a la signatura del
conveni que s'aprova i per a la seva execució.
Es posa a votació la proposta i aquesta
queda aprovada amb quatre vots a favor i un
en contra, i per tant amb la majoria
legalment establerta.
5. APROVACIO MODIFICACIÓ PLANTILLA DE
PERSONAL
La Junta de Veïns en Ple, en sessió celebrada el dia 19
de desembre de 2016 va aprovar la plantilla de
personal d'aquesta EMD.
La plantilla aprovada es pot modificar amb
posterioritat a l'aprovació del pressupost per la

creació de nous serveis, per l'ampliació, supressió o
millora dels existents, o bé per criteris
d'organització administrativa interna. La
modificació requerirà l'aprovació de l'expedient de
modificació de crèdits del pressupost quan la
despesa que s'origini no es pugui compensar.
La modificació de la plantilla comportarà la
corresponent adequació de la relació de llocs de
treball.
La plantilla aprovada pel Ple s'ha de publicar
íntegrament, en el termini de 30 dies des de
l'aprovació, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
La normativa d'aplicació es la següent:
· Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local
(art. 22.2.i i 90.1, en la redacció aprovada per la Llei
11/1999, de 21 d'abril).
· 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 (art. 52.2.j) i 283).
· Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local (art. 126.1, 2 i 3 i
127).
· Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la
reforma de la funció pública (art. 14.5).
· Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública (art. 28).
· Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats
locals (art. 9.3, 9.4 i 25 a 28).
· Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de
representació, determinació de les condicions de
treball i participació del personal al servei de les
administracions públiques (art. 32 i 34).
Considerant que es proposa la modificació de la
plantilla per a cobrir una plaça de directora del
centre de dia que fins avui es compartia amb
l'Ajuntament de Seva, amortitzant un lloc de treball
d'auxiliar de geriatria.
Considerant que aquest servei és essencial i
prioritari i no es pot deixar de prestar.
Considerant que amb aquesta modificació no es
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posa en risc el compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i financera, ja que no suposa cap
increment de despesa del capítol I.
Per tot això es proposa a la Junta de Veïns en ple,
l'adopció del següent ACORD:

de treball d'aquesta Entitat Municipal
Descentralitzada, amortitzant el lloc de treball de
personal laboral, d'auxiliar de geriatria i creant un
nou lloc de treball de personal laboral, Directora de
Centre de dia, grup de classificació AP; retribució
15.600,94 euros, jornada parcial de 24 hores
setmanals.

Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla de
personal al servei d'aquesta EMD, amb el següent
detall:
a) Amortitzar el lloc de treball de personal laboral,
d'auxiliar de geriatria.
b) Crear un nou lloc de treball de personal laboral,
directora del Centre de Dia, grup de classificació AP;
jornada parcial de 24 hores setmanals.
Segon.- Publicar íntegrament la modificació de la
plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui
menester al senyor President per a l'execució
d'aquest acord.

Segon.- Exposar al públic la modificació de la relació
de llocs de treball aprovada, als efectes d'examen i
possibles 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 pública, l'acord esdevindrà definitiu
sense necessitat d'adoptar cap altre acord, i es
procedirà a la seva publicació íntegra al BOPB.
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 unanimitat, i per tant amb la
majoria legalment establerta.

Es posa a votació la proposta i aquesta queda
aprovada unanimitat, i per tant amb la
majoria legalment establerta.

6. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

7. APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB
EL CONSELL COMARCAL D'OSONA PROGRAMES
DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA (ALEO)

Vist que l'article 16 de la Llei 30/84, de 2 d'agost,
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;
Vist que s'ha modificat la plantilla de personal i es
modifiquen llocs de treball, ja que s'amortitza la
plaça d'auxiliar de geriatria i es crea una nova plaça
de personal laboral de directora de centre de dia.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc
conferides, es proposa a la Junta de Veïns en Ple,
l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació de la relació de llocs

Vista la proposta presentada pel Consell Comarcal
d'Osona de signar un nou conveni de col·laboració
per l'assessorament, col·laboració i
desenvolupament de programes en matèria
d'energia i comptabilitat energètica de l'Agència
Local de l'Energia d'Osona (ALEO).
Vist que l'objecte d'aquest conveni és establir la
col·laboració entre aquesta EMD i el Consell
Comarcal d'Osona per a la programació, la
coordinació, la prestació i el finançament total o
parcial de programes i accions que es presten des de
l'Agència Local de l'Energia d'Osona (ALEO).
Vist que és d'interès d'aquesta EMD de signar
aquest conveni.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc
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conferides, es proposa a la Junta de Veïns en Ple,
l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar
amb el Consell Comarcal d'Osona i aquesta EMD,
per l'assessorament, col·laboració i
desenvolupament de programes en matèria
d'energia i comptabilitat energètica de l'Agència
Local de l'Energia d'Osona (ALEO), el qual queda
aprovat en aquest acte i forma part integrant
d'aquest acord.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui
menester al senyor President, per a la signatura del
conveni aprovat i per a la seva execució.
No obstant la Junta de veïns decidirà.
Es posa a votació la proposta i aquesta queda
aprovada unanimitat, i per tant amb la
majoria legalment establerta.

8. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST EXERCICI 2016
El President, el dia 6 de juny de 2017, ha dictat la
Resolució següent:
“Vist l'expedient de Liquidació del Pressupost
General del 2016, presentada per la Secretaria
Interventora accidental en compliment del que
disposa l'article 89 del Reial Decret 500/1990 de 20
d'abril.
Vist que de l'esmentada Liquidació del Pressupost
es dedueix el següent Romanent disponible:

Fent ús de les atribucions que tinc atorgades per
l'art. 53.1.r 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,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost
general corresponent a l'exercici 2016, següent:

Resultat Pressupostari:

Romanent de Tresoreria:

Segon.- Donar compte de la liquidació aprovada en
la primera sessió que celebri la Junta de veïns en
Ple.
Tercer.- Trametre la liquidació aprovada a la
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de
Barcelona i a la Delegació d'Hisenda.
Així mateix es dona compte al Ple de l'informe emès
per l'assessor jurídic i la Secretària – Interventora
sobre els controls de la Llei Orgànica 2/2012 i dels
quals es desprèn que es compleixen en la liquidació
del pressupost.
Per tot això es proposa a la junta de veïns en Ple
l'adopció del següent acord:
Únic: Prendre coneixement de l'aprovació de la
liquidació del pressupost d'aquesta EMD de
l'exercici 2016 i restar assabentada de la mateixa.”
No obstant la Junta de veïns decidirà.

9. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
PLEC DE CLÀUSULES PER A LA LICITACIÓ DEL
P R O J E C T E “A D E Q U A C I Ó D E L A P I S T A
P O L I E S P O R T I VA I E L PAT I D E L C E I P L E S
BASSEROLES”
Vist que el dia 10 de febrer de 2017 va quedar aprovat
definitivament el projecte d'obra ordinària
anomenat “Adequació de la pista poliesportiva i el
pati del CEIP Les Basseroles” redactat per
l'arquitecta tècnica Maria Molins Sala, amb un
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pressupost d'execució 356.044,76 € IVA inclòs.
Vista la necessitat de contractació de les obres
d'aquest projecte, pel procediment obert i
tramitació ordinària a fi que puguin presentar-se
ofertes per qualsevol interessat, recaient
l'adjudicació en el licitador justificadament triat per
l'òrgan de contractació.

Atès que en virtut d'allò disposat a l'epígraf 2 de la
Disposició Addicional Segona del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic i l'article 274.1 b) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, l'òrgan competent per
contractar la citada obra és la Junta de veïns en Ple
de la corporació per superar la quantia del contracte
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, si bé
per urgència de conformitat amb el que disposa
l'art. 53.1 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 i art. 8 del Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública.
Vist l' informe favorable emes pel Secretari Interventor.

procedeix de conformitat amb allò disposat a
l'article 112.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4
de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, l'aprovació del
mateix, disposant l'obertura del procediment de
licitació, així com l'aprovació de la despesa.
Per tot això, es proposa a la junta de veïns en Ple,
l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Iniciar l'expedient per a la contractació de
l'obra ordinària consistent en “Adequació de la
pista poliesportiva i el pati del CEIP Les Basseroles”,
redactat per l'arquitecta tècnica Maria Molins Sala,
amb un pressupost d'execució 356.044,76 € IVA
inclòs, pel procediment obert i tramitació ordinària
a fi que puguin presentar-se ofertes per qualsevol
interessat, recaient l'adjudicació en el licitador
justificadament triat per l'òrgan de contractació.
Segon.- Aprovar l'expedient de contractació pel
procediment obert, del contracte d'obra
esmentada. Tercer.- Procedir a l'obertura del
procediment d'adjudicació de l'esmentat
contracte. Quart.- Aprovar la despesa plurianual del
contracte que ascendeix a 255.000,00 euros € IVA
inclòs per a l'exercici 2017, aplicant la despesa a la
partida pressupostària núm.609.00.151 de l'estat de
despeses del Pressupost General vigent i la despesa
de 101.044,76 euros IVA inclòs, s'haurà de consignar
en el Pressupost General de l'exercici 2018. Cinquè.Aprovar el plec de clàusules administratives
particulars que regirà aquesta licitació, éssent la
forma d'adjudicació del contracte d'obres el
procediment obert, en què tot empresari interessat
podrà presentar una proposició, i quedarà exclosa
tota negociació dels termes del contracte. Per a la
valoració de les proposicions i la determinació de
l'oferta econòmicament més avantatjosa s'han
d'atendre diversos criteris directament vinculats a
l'objecte del contracte de conformitat amb la
clàusula 1.11 d'aquest plec que s'aprova en aquest
acte. Sisè.- Facultar tan àmpliament com en dret
sigui menester al President per a l'execució
d'aquest acord. “

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària
per atendre al pagament del contracte d'execució
de l'obra esmentada, en el pressupost d'enguany.
Atès que completat l'expedient de contractació

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.

A tal efecte, la naturalesa i extensió de les
necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu
objecte i contingut per satisfer-les, han de ser
determinades amb precisió, deixant-ne constància
a la documentació preparatòria, abans d'iniciar el
procediment encaminat a la seva adjudicació.
Resultant ser les següents: Aquest projecte es
preveu el seu finançament en dos exercicis, l'any
2017 està subvencionat per un ajut econòmic
atorgat per la Diputació de Barcelona meses de
concertació, per un import de 80.000,00 euros; i un
crèdit de la Caixa de Crèdit de la Diputació per un
import de 175.000,00 euros i la resta es preveu el
finançament en el pressupost de 2018.
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10.
DONAR COMPTE RESULTATS DEL PROCÉS
PARTICIPATIU SOBRE SI SANT MIQUEL DE
BALENYÀ HA D'ESDEVENIR MUNICIPI”
Mitjançant acord de la Junta de Veïns en Ple en
sessió celebrada el dia 24 de gener de 2017 va
aprovar la iniciativa institucional de promoure
una consulta popular no referendària
d'iniciativa institucional d'àmbit local perquè els
veïns de Sant Miquel de Balenyà expressin la
seva posició respecte de si volen esdevenir un
municipi independent.
Vist que mitjançant Decret número 17/2017, el
President d'aquesta EMD, en data 25 de gener
de 2017, va convocar la consulta popular no
referendària havent-se portat a terme els dies
26,28 i 30 de març i els dies 1 i 2 d'abril de 2017.
Vist que la convocatòria i les regles especifiques
d'aquesta convocatòria es varen publicar en el
DOGC del dia 1 de febrer de 2017.
Vist que de conformitat amb el que disposa
l'art.21 de les Regles especifiques esmentades
s'ha publicat en el DOGC del dia 30 de maig de
2017 el resultat d'aquesta consulta popular.
Per tot això, es proposa a la junta de veïns en Ple,
l'adopció del següent ACORD:
Únic. Donar compte del resultat de la consulta
popular no referendària portada a terme els dies
26,28 i 30 de març i els dies 1 i 2 d'abril de 2017,
següent:

La junta de veïns en Ple en resta assabentat.
11. PRECS I PREGUNTES
PREC: Que en les convocatòries del Ple hi consti tota
la informació completa. Per exemple, si s'ha
d'aprovar un conveni doncs que aquest hi sigui.
RESPOSTA S'accepta el prec.
PREGUNTA: La resolució de Presidència núm. 104

estableix dietes, volia preguntar quines dietes són i
per quin import.
RESPOSTA:Són les dietes que es van generar de la
consulta popular no referendària dels
organitzadors del procés. Es fa saber que l'equip de
govern políticament ha decidit no aplicar-se cap
dieta cap a ells.
PREGUNTA: El 29/6/17 el President i dues persones
més vareu fer una visita al Parlament en relació a la
consulta perquè SM de Balenyà sigui municipi,
doncs bé, jo voldria saber amb qui s'hi va anar i per
què no es va informar?
RESPOSTA: A la reunió al parlament hi van anar la
regidora Inès Puigneró i jo mateix (Èric Vila) no es va
informar al regidor de PdCat però ens
comprometem a futures reunions a convidar-lo a
assistir-hi.
PREC: I voldria fer un prec per tal que aquest tipus
de coses, en les que a més hi estem d'acord, fora bò
que es fes de forma transparent, plural, i es
compartissin amb la resta de representats del poble
que també treballem en aquesta mateixa línia.
RESPOSTA: S'accepta el prec.
PREGUNTA: Si s'ha avançat i en quin estat es troben
les negociacions amb les companyies elèctriques
per tal de solucionar el problema de cadiretes i
cablejat dels carrers? S'ha re considerat establir una
taxa a l'efecte?
RESPOSTA: Actualments s'està treballant amb
Estabanell i Movistar per soterrar uns pals del carrer
edison, a part s'han eliminat pals del camí ral, un pal
del carrer Ignasi Vilarrubia i Pompeu Fabra i es
segueix treballant en aquelles actuacions en les que
es nogociï amb les companyies.
PREGUNTA (Inès): Aquest any ha estat un any
delicat pel futbol, en el que no hi havia garantida ni
tan sols la continuïtat del club, però tot i així s'ha
aconseguit una cosa històrica, que no havia passat
mai, com és que l'equip gran guanyi el campionat de
lliga, doncs bé quan això passa és habitual (passa en
la majoria de pobles del voltant) que l'Ajuntament
convidi a l'equip i els faci una rebuda de felicitació a
l'Ajuntament i demés, doncs jo voldria preguntar
perquè no s'ha fet això?
RESPOSTA: Es reconeix que tot i que es va fer un
reconeixament a la Revista el Gallaret en la seva
portada i a les xarxes socials, acceptem l'error de no
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haver fet una rebuda a l'Ajuntament amb la qual
cosa ho tindrem en compte en es pròximes
victòries.
PREC: Que es publiquin les actes del Ple a El Gallaret
un cop estiguin aprovades pel Ple, però no abans, o
almenys pel que respecte als precs i preguntes que
es consensuï el contingut abans de publicar-lo.
RESPOSTA: S'accepta el prec.
PREGUNTA: En motiu del problema que hi va haver
amb Monells, a diferents llocs del poble hi ha
cartells amb indicació d'estacionament limitat a
dues hores, per tal que els vehicles no dificultin a
veïns i comerços del poble, però la veritat és que hi
ha vehicles que hi estan força més de dues hores, i jo
voldria saber si es considera efectiva la
senyalització? Si es té constància que no tothom
compleix amb aquesta senyalització i si s'ha posat
cap sanció?
RESPOSTA: No s'ha posat cap sanció ja que el passat
ple es va aprovar el punt en el qual s'aprovava el
conveni amb la Diputació de Barcelona pel qual es
creen els mecanismes per sancionar, actualment la
DIBA encara no ens ha passat la resolució aprovant
aquest conveni, un cop el tinguem es podran aplicar
sancions.
PREGUNTA: Ja estem a l'estiu i amb aquestes
temperatures hi ha hagut un parell d'incendis molt a
prop del nostre terme municipal, doncs bé, jo
voldria preguntar si s'ha fet cap BAN MUNICIPAL
per intentar prevenir els incendis i s'hi s'adeqüen els
camps que estan molt secs?
RESPOSTA: En comptes d'un BAN el que s'ha fet ha
estat notificar els veïns que tenen les parceles en
males condicions per tal que i actuin.
PREGUNTA: L'EMD és titular de diferents parcel·les
fora del nucli urbà, unes d'elles molt a prop del Bon
Preu on hi va haver un dels incendis, doncs bé, jo
voldria saber si l'equip de govern realitza alguna
mena de control periòdic sobre les parcel·les
propietat de l'EMD? quan s'ha fet l'últim? i si es té
constància de en quin estat es troben les parcel·les
del costat del bon preu?
RESPOSTA: La parcela al costat del bon preu és una
parcela de sól erm amb la qual cosa no hi ha cap
mena de perill d'incendi, periòdicament es revisen
les parceles municipals i si cal s'actua per que
estiguin en condicions.

A l’AJUNTAMENT
Atenció: Ubicació definitiva del
desfibril·lador al CAP
Ja tenim instal·lat a la façana del CAP el
desfibril·lador per usar en cas d'emergència,
juntament amb les instruccions d'ús. Aquest
aparell pot salvar vides sempre i quan es faci servir
correctament.

En el número 418.5 del setembre de 2016 d’aquesta
publicació, l’Eulàlia Olivé va compartir un article
amb tots nosaltres a la secció de la Veu del Poble.
Ens explicava què fer davant d'una aturada
cardíaca. A continuació us refresquem part de
l’article on explicava que fer en un cas hipotètic :
En un bar de Sant Miquel de Balenyà, en ple partit
del Barça-Madrid i just en aquell moment d'eufòria
col·lectiva que esdevé després d'un golàs d'en
Messi, en Pere perd el coneixement de cop i cau a
terra sense tenir temps d'avisar a ningú.

Cal dir que abans de començar la RCP, sempre, el
més important, és vetllar per la protecció del
reanimador. Per tant, vigilarem que l'espai on ens
trobem sigui el màxim de segur possible per tal que
no ens fem mal i empitjorem encara més la situació.
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De seguida ens posarem al costat d'en Pere i li
preguntarem si es troba bé o si li passa quelcom; si
en Pere no ens respon valorarem si respira. Li
obrirem la boca posant la nostra mà sobre la seva
barbeta, mentre posem l'altra mà al front,
traccionant suaument el seu cap cap enrere, de
manera que així li obrirem la via aèria i valorarem si
respira; posarem la nostra orella a prop de la boca i
el nas d'en Pere i mirarem si el seu tòrax s'eleva o
davalla. Si en Pere respira el col·locarem en posició
lateral de seguretat i trucarem al 112. En cas que no
respiri també trucarem al 112 abans de tot. Per ser el
màxim de resolutius hauríem de repartir les tasques
entre els voluntaris que s'ofereixin, qui agafi el
lideratge hauria de dir a algú que truqui al 112 per tal
d'activar el servei d'emergències mèdiques el més
ràpidament possible i alhora encarregar a algú altre
que vagi a buscar un desfibril·lador, ubicat al Casal
d'Avis en aquest cas. Depenent d'on ens trobem, es
útil saber que hi ha aplicacions pels mòbils que ens
localitzen el desfibril·lador més proper. Després de
tots aquests passos i sense més dilacions iniciarem
les compressions toràciques a ritme de Stayin' Alive
o bé tararejant internament el “Dale-a-tu-cuerpoalegría-Macarena...”, una manera fàcil d'acostarnos a les 100 compressions per minut. Per fer les
compressions el millor possible ens hem d'agenollar
al costat de la víctima, hem de col·locar el taló de la
mà al centre del seu pit i posar el taló de l'altra mà
sobre la primera entrellaçant els dits. Ens haurem
d'inclinar completament sobre la víctima amb els
braços rectes pressionant de dalt a baix sobre
l'estèrnum fins que el tòrax baixi 4 o 5 cm. Haurem
de comprimir el tòrax 30 cops a un ritme de 100
compressions per minut, com hem dit.
Després de realitzar les 30 compressions, un segon
reanimador li hauria de pinçar el nas, obrir-li la boca,
realitzar una inspiració profunda i insuflar-li aire de
forma constant dins la boca, observant que se li

eleva el tòrax. Si estàs atabalat, sol, no saps com fer
les insuflacions o no vols fer-les, les compressions
toràciques són el més important, per tant,
comprimeix el pit sense interrupcions i llestos.
Aquest cicle de 30 compressions i 2 insuflacions s'ha
d'anar repetint fins que arribi l'ambulància.

En cas que estiguem fent les maniobres de
reanimació cardiopulmonar i arribi la persona que
ha anat a buscar el desfibril·lador, abans que arribin
els serveis d'emergències mèdiques, és molt
important que perdem uns segons col·locant-lo
sobre el tòrax nu d'en Pere, seguint les instruccions
de com posar-lo que ja vénen detallades a l'aparell.
De seguida que el tinguem ben posat, l'engegarem i
continuarem fent les compressions seguint les
instruccions de veu del desfibril·lador.
Hi haurà un moment en què el desfibril·lador ens
avisarà que deixem de fer compressions per tal de
dur a terme una descàrrega, en aquest moment
hem d'apartar-nos d'en Pere i no tocar-lo, també
vigilar que ningú el toqui, fins que l'aparell ens digui
el contrari. I anirem fent aquest cicle tantes vegades
com calgui, fins que arribi l'ambulància, això si,
canviant de tant en tant de reanimador per evitar
l'esgotament del mateix.
Sigui quin sigui el desenllaç de la situació,
hem de tenir present que en aquests casos
fer alguna cosa SEMPRE és millor que no fer
res; per això la meva intenció era simplificar
(sense entrar en detalls i excepcions) una
actuació que pot ser útil en situacions molt
crítiques i que penso que en general no se'n
fa prou difusió.
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Actuació en els carrers comercials
Durant aquest mes s'han instal·lat unes tanques i
unes jardineres al carrer Bisbe Perelló i unes
jardineres al carrer Sant Miquel, aquestes tanques i
jardineres a més de millorar la imatge del carrer i de
fer-los més atractius s'evita que els vehicles hi
aparquin, amb la conseqüència que moltes vegades
persones grans, nens amb cotxet o persones amb
mobilitat reduïda haguessin de baixar de la vorera i
anar per la calçada.
També es millora la seguretat dels vianants ja que a
més d'haver-hi un objecte entre els vehicles i els
vianants crea uns sensació de zona més urbana amb
la reducció de la velocitat dels vehicles.
Les pròximes actuacions es centraran en millorar la
zona de la carretera de Seva amb l'encreuament al
camí Ral.

Subenció i finançament per les obres
a la Pista i pati de l’Escolsa Basseroles
Durant el setembre es licitaran les obres de la Pista,
per començar seguidament aquests treballs, es
compta amb una SUBVENCIÓ de la Diputació de
Barcelona de 106.000 €, el cost total de les obres
ascendeix a 294.251,87 €. Per això, i degut a que
estem en els primers anys de la creació de l'Entitat,
s'ha demanat un ajut de caixa a la Diputació de
Barcelona per valor de 175.000 €, aquest ajut té uns
interessos del 0% i amb la flexibilitat d'amortitzar-lo
sense cost i en qualsevol moment. En qualsevol cas,
la voluntat de l'equip de govern és acabar la
legislatura havent cobert tot el cost d'aquesta
actuació ja que el romanent del pressupost i altres
ingressos així ho permeten, per deixar les finances
del nostre Ajuntament totalment sanejades i sense
herències pels futurs equips de govern.

Visita al Parlament
El passat 29 de juny, el govern de Sant Miquel de
Balenyà va començar la ronda de contactes amb els
grups del Parlament, per presentar-los els resultats
de la consulta i la voluntat del poble de S.M. de
Balenyà d'esdevenir municipi.El primer grup
parlamentari a rebre'ns ha estat el de JuntsPelSí,
ens vam reunir amb els diputats Marc Solsona i
Albert Batalla com a responsables de governs
locals, en primer moment es van exposar els
antecedents del poble fins a la creació de l'EMD a
més d'explicar-los la situació econòmica i social del
poble, seguidament es va explicar tot el procés de la
consulta popular no referendària en la qual es
demanava la creació del municipi. Els diputats de
Junts Pel Sí valoren molt positivament el procés
participatiu, l'alta participació i els resultats
obtinguts, entenen que la voluntat popular és clara,
la sensibilitat del grup parlamentari davant dels
processos que es donen semblant al nostre arreu de
Catalunya és molt positiva, amb la voluntat
d'integrar tots aquests processos a la nova llei de
règims locals que s'està treballant a nivell del
parlament. Finalment ens van emplaçar a seguir
treballant, a reunir-nos amb els altres grups del
Parlament de Catalunya i a elaborar una memòria
ben justificada.
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GRUPS POLÍTICS
Partit Demòcrata (PDeCAT)
de l’EMD de St Miquel de
Balenyà
QUINA FEINA FEM
DES DEL PDECAT DE SM DE BALENYÀ?
Ja hem arribat a mitja legislatura, i des del PDECAT
de SM de Balenyà tenim ganes d'explicar a tot el
poble què és el que estem fent a l'EMD. No només
és un exercici de transparència, que pensem que
s'hauria de fer sempre, sinó que tanmateix és una
forma de que els veïns i veïnes de SM de Balenyà
puguem conèixer millor el funcionament de
l'Administració i el què s'hi fa.
El vot dels veïns i veïnes de SM de Balenyà van
decidir que hi hagués un vocal del PDECAT a l'EMD i
l'equip de govern d'Unió Municipal va decidir no
incloure'l a l'equip de govern i, per tant, que
treballéssim des de l'oposició. Molt bé, aleshores,
què es fa des de l'oposició?
Doncs bé, el que fem és intentar posar llum i
taquígrafs a l'actuació de l'equip de govern, amb la
finalitat que les coses es facin el millor possible.

que, tanmateix, la intentem fer també constructiva,
proposant solucions i alternatives.
El nombre de votacions a favor demostra que quan
coincidim amb una cosa, i en allò substancial
coincidim en varies, no tenim cap problema per a
reconèixer-ho i votar-hi a favor.
Però no només votem, sinó que tanmateix la funció
de control de govern suposa que haguem de fer
tota una sèrie de preguntes per aclarir el que es fa, o
tota una sèrie de precs per ser constructius i
proposar que s'actuï d'una forma determinada. Així,
fins al moment portem:
-

81 preguntes
38 precs

I, al marge de tot això, fem moltíssimes coses més:
com redactar al·legacions per intentar abaixar els
impostos; recollir l'opinió de veïns i veïnes; proposar
mocions (demanant vigilància o reprovant Endesa);
redactar articles; assistir a reunions (quan som
convocats); col·laborar en la redacció de convenis,
etc.
En definitiva, des del PDECAT el que fem és procurar
que les coses es facin de la millor manera possible
amb un únic objectiu: que a SM de Balenyà tinguem
un poble de primera!
MOLT BONA FESTA MAJOR!

Val a dir que no és una feina fàcil, i que no sempre
tenim tota la informació que voldríem, però és una
feina vocacional que la fem amb ganes i contents
(sent els únics que no cobrem cap sou a fi de mes),
sota la creença que és una feina necessària pel
poble, i que va en benefici de tots els veïns i veïnes.
En els plens de l'EMD, per exemple, les nostres
intervencions les podem enumerar de la següent
manera:
- 56 votacions favor
- 6 votacions en conra
- 10 abstencions
Com ens varem comprometre, la tasca de control no
necessàriament sempre ha de ser dissonant sinó

Un any més els veïns de Sant Miquel de Balenyà
podem gaudir d'una gran Festa Major gràcies al
fantàstic treball que fa la joventut del nostre poble.
Des del PDeCAT de Sant Miquel de Balenyà
coneixem perfectament, i hem viscut a la nostra
pell, tot el que suposa preparar i fer una Festa Major.
No només hi ha la feinada dels dies pròpiament de
festa major (amb poquetes hores de son) sinó que
darrera també hi ha una gran feina de preparació
que va des de reunions, buscar espectacles, tancar
el programa, aconseguir anunciants, comprar
menjar, material o begudes, distribuir personal... i
un l l aaaarg e tcè te ra d e tas q ue s q ue van
encaminades a una única cosa: que la resta del poble
puguem gaudir d'una gran festa major.
A tots vosaltres, infinites gràcies!
PDeCAT de Sant Miquel de Balenyà
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ANUNCIS
Inscripcions futbol
Temporada 2017-2018

8 de setembre:
La Marxa dels Vigatans
CE Sant Miquel de Balenyà

Tenim els preus més competitius de la comarca!

·Facilitem el pagament: Únic pagament a l'octubre
o, si es vol, fraccionat en tres quotes (octubre,
desembre i març)
· Equips mixtes: poden inscriure's nens i nenes.
Som un club petit, on tothom és important i
benvingut, que intentem fer les coses ben fetes i on,
per sobre de tot, volem que el nens i nenes sense
excepció juguin i s'ho passin bé.
Si t'agrada el futbol, no ho dubtis, i vine a jugar
amb nosaltres!!!
Contacte:
Jordi Clos 693.510.436
David Puig : 609.360.497
Albert Pérez: 619.004.511
Email: davidpuiges@hotmail.com

Columna de Sant Miquel de Balenyà Manuela Desvalls i de Vergós

El divendres, 8 de setembre, proper a la Diada
Nacional de Catalunya, Òmnium Cultural Osona
organitza la ja tradicional Marxa dels Vigatans.
Aquesta marxa compta amb la col·laboració de la
majoria dels pobles de la comarca d'Osona,
commemora els fets del 1714 i reivindica la
necessitat de recuperar les llibertats nacionals. Sota
la imatge simbòlica d'una gran feix de llum,
representa també el compromís amb la memòria
dels homes i dones que, de forma anònima, van
dedicar i dediquen el seu temps a fer créixer el país
que volem, sempre millor.
Aquests any, i per segona vegada, la columna de
Sant Miquel de Balenyà Manuela Desvalls i de
Vergós hi serà present juntament amb la de Seva, la
columna Antoni Desvalls i de Vergós -Marquès de
Poal-, germà de la Manuela. A més a més, la columna
de Sant Miquel de Balenyà, és l'única que té com a
personatge protagonista una dona: la Manuela.
Des d'aquí donem també les gràcies al govern de
l'EMD per la seva col·laboració.
És per tot això que us animem a venir a
commemorar amb nosaltres una festa tant solemne
com és la Marxa dels Vigatans, així que reserveu-vos
la tarda del 8 de setembre. També us animem a
participar-hi portant el penó i fent de Manuela. Està
obert a tothom, grans i joves, homes i dones, i
podreu ser els protagonistes per un dia de la festa
de la llibertat!
Aquest any pot haver-hi algun tipus de “bona
competència” per saber a quina població hi ha més
participants. Tots els interessats a acompanyar-nos
podeu escriure un correu electrònic a:
columnabalenya@gmail.com
i inscriure's d'aquí uns dies
a la web d'Omnium cultural
https://www.omnium.cat/osona
Us esperem !
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ANUNCIS
Tres cosetes per col·laborar amb
l’ANC aquest estiu pel Sí
ANC Seva, SM Balenya i el Brull

Tres cosetes per col·laborar amb l'ANC aquest
estiu pel Sí
Per col·laborar amb la campanya de l'ANC aquest
estiu, només demanem posar als balcons, als cims, a
les caminades, a les activitats de les festes majors,
els domassos de colors amb el Sí.
Hem fet reserva per poder tenir el Sí gegant que
volta per tot Catalunya algun dels dies de la Festa
Major perquè tots els que vulgueu pugueu tenir una
foto de record.
Sí a les xarxes. Us proposem als socis i simpatitzants
de l'ANC que si viatgeu fora de Catalunya aquest
estiu, us feu fotos amb el domàs del Sí davant
diferents llocs emblemàtics de les ciutats i països
que visiteu i que pengeu la imatge a les xarxes.

Paràgrafs extrets de lla web https:// assemblea.cat:
ANC: “La mobilització de l'11 de setembre de 2017
arribarà just abans de la campanya del referèndum,
per això les entitats esperen que aquesta Diada
esdevingui un clam massiu pel Sí, un Sí a un futur
millor per a tothom. Per això, de la samarreta de 2017
en destaca el Sí i el color: un groc fluorescent molt viu,
fàcilment identificable des de l'aire i un homenatge a
les armilles dels voluntaris sense els quals aquest camí
hauria estat impossible. El disseny és un evolució de la
bafarada del Sí que ja penja de molts balcons dels
pobles i ciutats catalans: el costat dret de la bafarada
es converteix en el Sí traduït en diverses llengües, com
l'occità, el francès, l'anglès, el xinès, l'àrab o l'urdú.

A part de darrere, la samarreta agafa un to
commemoratiu i recorda totes les mobilitzacions
massives de l'11 de setembre, des de 2012. La nova
samarreta és un disseny de Jordi Calvís, i està
confeccionada i estampada íntegrament a Catalunya.
El pack de l'11 de setembre inclou la samarreta, una
motxilla i un ventall. Adquirint aquest pack, fas molt.
Ajudes a guanyar la independència!”

11 de setembre 2017.
Com ja sabeu aquesta propera Diada, ANC torna a
fer un únic acte de concentració a Barcelona. Els
participants dibuixarem el signe + (suma) a
l'encreuament dels carrers Passeig de Gràcia i
Aragó, un + que s'anirà expandint, una suma de
persones que anirà creixent.
Des de l'AT Seva-SM de Balenyà-ElBrull tornarem a
fer parades informatives i us podem proporcionar
les samarretes 11S i tiquets de bus per anar junts a
Barcelona l'11S

L'Assemblea Nacional Catalana no rep cap tipus de
subvenció ni de crèdit, per poder mantenir la nostra
independència d'actuació.
El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi
Sànchez, ha destacat: "la samarreta és un triple
homenatge als voluntaris, a la gent que mai no falla, i
als que aquest 11 de setembre vindran per primer cop i
votaran Sí a l'octubre."
El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha
declarat: "aquesta Diada serà especial, però que
ningú s'enganyi, això ja no anirà d'11S sinò de que si
guanya el Sí caldrà proclamar República l'endemà".
Digues la teva a seva@assemblea.cat
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ANUNCIS
Tens més de 65 anys?
Vine a gaudir del Centre de dia!!
El Centre de dia

Benvolguts veïns,
Ja estem al mes de juliol i com cada any acabem per
aquestes dates i preparem amb molta il·lusió un fi
de curs ben alegre i divertit. El dia 31 de juliol farem
una arrossada per tots els usuaris del centre feta per
l'Anscari . Tindrem una sorpresa que farà que tots
estiguem ben atents i recordarem temps passats.
El dia 28 de juny, potser molts de vosaltres ens vàreu
veure passejar amb el trenet pel poble. Vam anar a
Tona a veure el museu del Camp de les Lloses i
passejar-nos per la ruta de l'aigua. Vam dinar a la
Ferreria i per acabar la sortida vam anar a Sant
Jaume de Viladrover. Ens ho vam passar genial!
Properament, una de les novetats que tindrem, serà
que obrirem de dilluns a divendres. El nostre
objectiu és donar més cobertura a les necessitats
de les famílies i usuaris.
També es programaran activitats per a gent gran,
xerrades, tallers....i d'altres temes d'interès per
mantenir-nos en forma tot i que passin els anys.
Volem desitjar-vos un bon estiu ! i sobretot animarvos a venir, gaudir de les nostres activitats,
pensades sempre per millorar i conservar tots els
sentits!
Les Noies del Centre de Dia
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ANUNCIS
Bons amics del centre de dia
Poema de Mª Àngels Villegas pel Centre de dia

En tal dia senyalat,
celebrem la nostra festa,
tots junts i agermanats
tornarem a fer gatzara.
Arròs no en pot faltar,
aliment que ens dóna força.
Més alguns intel·ligents
que diuen que fa la panxa grossa.
Per qui en fa tal acudit
per ser que sap molt bé
que és real d'aquesta història.

Propera sortida del Jubilats:
Saragossa, Monestir de Pedra,
Calatayud i Belchite
Associació de Jubilats de SM de Balenyà

Des de l’Associació de Jubilats us volem recordar
que durant els mesos de Juliol i Agost no hi han
sortides, esperant el mes de setembre per reiniciarles amb la sortida de 3 dies a Saragossa, Monestir
de Pedra, Calatayud i Belchite.
Serà la primera vegada que es proposa una sortida
d'aquestes característiques.

Animeu-vos!
Del 18 al 20 de setembre de 2017

Una llar més,
el Centre de Dia és
a tots recomano pels tractes que rebem
amb la bondat i amor que mostreu.
Cada un és cada qual
i cada qual és una història,
compartir-la amb els demés
és descans que el cor ens gosa.
Som jovent en els records,
mainada d'infantesa
recull d'antiguitats,
però és un pou de saviesa.
Ser com és cadascú,
m'és ben igual,
un resta el que és,
és la millor medicina
que de mica en mica
la raó li hem de donar.

Per inscripcions trucar a:
Camil i Montse: 651 900 811
Teresa Flotats: 627146 693
Sortida garantida per un mínim de 25 persones, en
cas de no arribar al mínim es recalcularà el preu del
viatge.
Per inscripcions, caldrà formalitzar paga i senyal de
100 € abans del 15 d’agost; la resta d’import abans
del dia 10 de setembre

PREU PER PERSONA: 240 €
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ANUNCIS
Oficina Mòbil d’informació
al consumidor
Diputació de Barcelona

El Gallaret, la revista del poble
Comissió de El Gallaret

Dins la programació de la Festa Major d'enguany,
concretament abans de les Havaneres, el consell de
redacció de la Revista “El Gallaret” hem volgut
incloure un acte d'homenatge i d'agraïment a tota
la gent que hi ha col·laborat d'alguna manera
perquè aquesta revista s'hagi anat publicant any
rere any des dels seus inicis l'any 1978.
Dins el consell de redacció hi ha passat molta gent
que hi ha dedicat molt de temps perquè cada mes
tinguéssim la revista a les nostres mans, entre elles
hi ha:

VISITA DE L'OFICINA MÒBIL D'INFORMACIÓ AL
CONSUMIDOR.
Dia:
Lloc :
Hora:

20 de juliol de 2017
A mercat
de 12:00 a 13:00

PER ATENDRE LES VOSTRES CONSULTES I
OFERIR-VOS INFORMACIÓ SOBRE TEMES DE
CONSUM.
Us atendran tècnics de la Diputació de Barcelona
gratuïtament i de manera personalitzada, en
aquelles qüestions o dubtes relacionades amb
l'àmbit del:
· Consum.
· Comerç
· Drets dels consumidors
· Compra lloguer habitatge
· Serveis Bancaris
· Vehicles
· Etiquetatge i garanties productes
· Serveis post-venta
· Assegurances
· Viatges etc...

Mossèn Jordi Canamasas, Eduard Castro, Moisès
Masramon, Francesc Mauri, Xavier Vila, Jaume
Illamola, Ignasi Casanoves, Miracles Guardia, Joan
Soler, Dolors Casas, Teresa Puigneró, Joan Altimir,
Pilar Casas, Mª Rosa Coromina, Montse Forcada,
Ramón Corominola, Dolors Puigneró, Ignasi Bonet,
Jaume Mauri, Lluís Mas, Anna Sallés, Araceli Alloza,
Josep Mª Mas, Lluís Luengo, Jordi Sufuentes,
mossèn Canissius Niyousaba, mossèn Valens
Bisalixximaure.
Hi ha persones que tot i no haver estat mai al consell
de redacció han col·laborat de diverses formes, com
muntant la revista de forma manual, repartint-la
entre els veïns, enviant informació, aportant articles
o dibuixos, entre d'altres tasques.
Ens agradaria que totes les persones involucrades
amb la revista “El Gallaret” poguessin venir a aquest
homenatge.
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17:00h - Concurs de dibuix
20:00h - Nit Mexicana
20:00h - Festa de la tapa
i la cervesa
20:30h - Concert
d’Isaac Camara
23:00h - DJ Cristian

24

17:00h - Jocs gegants
18:30h - Masterclass de zumba
21:30h - El Llop, espectacle lúdic i
participatiu

25

17:00h - Tarda de circ
20:30h - Homenatge i agraïment de
l'entitat El Gallaret.
21:00h - Havaneres
“Peix fregit”
23:00h - Gran final de festa

27

Cine Club a la fresca:
“Shaolin Soccer”
Veure Pàg. 17

Veure Pàg. 19
dijous

10

Cine Club a la fresca:
“Bienvenidos al norte”
Veure Pàg. 18

dijous

Agost

24

Cine Club a la fresca:
“Vacaciones de
Ferreagosto” Pàg. 18

Setembre
dimarts

09:00h - Matinal BTT en Família
10:30h - Desfilada d’animals
10:30h - Mercat del trasto
10:30h - Matí d’art
12:00h - Gimcana
Fotogràfica
16:00h - 3er Torneig de futbol 7
16:30h - 6é campionat d’escacs
16:30h - Campionat de parxís al teatre
16:30h - Campionat de dòmino al teatre
19:00h - Gran concert
de La Maravella
21:00h - Gran sopar
tradicional
de Festa Major
23:00h - Ball de confeti amb
l’orquestra Maravella
i després DJ’s Acústic Osona

08:00h - Despertada general
10:00h - Xocolatada popular
10:30h - Matinal aquàtic
12:30h - Festa de l’escuma
14:00h - Arrossada
17:15h - Exhibició de zumba
18:00h - Gran Quina de Festa Major
22:00h - Cinema a la fresca

5

Ple ordinari a l’Ajuntament
a les 19.30h

divendres

17:00h - Campionat
de FIFA
21:00h - Caminada
Nocturna
21:30h - Botifarrada
22:30h - Nit de concert:
Versión imposible
00:30h - Nit de DJ’s amb, Djk, Smoke the
cheese i Martí“A la pista”

Veure Pàg. 19

20:30h - Coral Gallaret
& Companyia
21:30h - Pregó Festa Major
22:30h - Nit d’humor amb
David Moreno

8

La Marxa dels Vigatans
Veure Pàg. 11

11

Diada de Catalunya
Mobilització a Barcelona
de l’ANC
Veure Pàg. 12

dissabte

Veure Pàg. 19

22

Veure Pàg. 19

dissabte

Veure Pàg. 19

divendres

21

diumenge

20

dilluns

12:00h - Oficina Mòbil d’informació
al consumidor Veure Pàg. 15

23

dimarts

dijous

20

Veure Pàg. 19

dimecres

19

dijous

Juliol

dijous

AGENDA
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ANUNCIS
Primavera activa a SM de Balenyà
Ajuntament, Mancomunitat la Plana i Associació de Jubilats

Entre els mesos d'abril i juny s'ha portat a terme a St
Miquel de Balenyà , a la sala polivalent del Casal , un
taller de memòria preventiu, adreçat a persones
grans actives amb més de 60 anys. El taller, que s'ha
portat a terme els divendres al matí , ha comptat
amb una participació de 18 persones,
majoritàriament dones. Gemma Albacete,
professional de l'àmbit de salut i amb llarga
experiència en l'atenció a persones grans, ha estat
la responsable de portar a terme les sessions en les
que s'han treballat diferents activitats i estratègies
per un bon manteniment cognitiu: exercicis
d'atenció i concentració, de memorització, de
reminiscència.....
El dia 14 de juny també es va portar a terme una altra
activitat, de temàtica ben diferent i relacionada amb

el medi ambient i la creativitat: un taller
d'embolcalls reutilitzables. L'objectiu d'aquesta
activitat portada a terme al centre de dia i en la que
hi van participar 11 persones, era crear un embolcall
que es pogués utilitzar en diverses ocasions per
transportar aliments, eliminant així la utilització
d'altres embolcalls com el paper d'alumini. Dues
tècniques de l'Àrea de Medi Ambient de la
Mancomunitat la Plana van ser les encarregades de
gestionar l'activitat
Aquestes activitats han estat organitzades per la
regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de SM
de Balenyà , amb el suport tècnic de la
Mancomunitat La Plana a través del programa de
dinamització de gent gran, i de l'Associació de
Jubilats . La valoració ha estat molt positiva per
totes les parts.

23

423.10 juliol-agost 2017

ANUNCIS
A l'escola bressol El Menut
ens acomiadem del curs 16-17
Escola bressol El Menut

Ja s'acosta el final de curs, els infants han viscut un
munt d'experiències diverses, s'han anat fent grans
cada dia una mica més, com cada curs ens
acomiadem dels infants que el curs que ve ja
comencen P3, sempre ens resulta difícil aquest
acomiadament, ja que alguns estan a l'escola des de
que tenen mesos, els hem vist fer-se grans i hem
compartit amb ells un munt d'històries boniques.

Per tal d'acomiadar el curs amb tots els infants i
famílies de l'escola, també vam celebrar l'esperada
festa de final de curs: una tarda destinada a trobarnos tots i gaudir del ball que havien preparat tots els
infants, l'entrega de diplomes als nens i nenes de
l'aula d'Ocells, els jocs organitzats per les famílies i
el gran berenar degustació.

Acabem aquest curs amb la sensació d'haver
aprofitat moltíssim cada moment dins l'escola i amb
el record de tots els instants que s'hi han viscut. Com
el curs passat, aquest curs els infants de 2 a 3 anys
van anar de colònies a Mas Banyeres, durant dos
dies i una nit, vam poder viure moments molt
divertits i intensos, vam descobrir espais nous i van
aprendre molt els uns dels altres. Valorem molt
positivament aquesta experiència i esperem poder
repetir-la en cursos posteriors.
Per últim, no podíem concloure aquest curs sense
uns agraïments. Agraïments destinats a totes
aquelles persones que han fet que el dia a dia a
l'escola resultés satisfactori. Gràcies a l'equip de
mestres, als familiars, a l'equip de cuina i neteja, als
companys de l'Ajuntament, a tota la comunitat
educativa i sobretot...gràcies a tots els petits per
fer-nos reviure la màgia de la infància!
BON ESTIU I BONES VACANCES A TOTHOM!
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ANUNCIS
El circ a Les Basseroles
Escola les Basseroles

Aquest any hem treballat el tema del circ amb tots
els alumnes de l'escola i durant tot el curs. Amb els
tallers de principi de curs vam poder fer un tastet de
diferents tècniques; plats xinesos, equilibris,
diabolos, monocicle, malabars i un llarg etc.
Per carnestoltes vam tenir la visita d'uns vells
coneguts nostres (el pallasso nasso i la malabarista
artista) i ens van fer un encàrrec que ens sembla que
l'hem portat a terme amb molt d'esforç. Ells ens van
demanar que acabéssim el curs amb un gran
espectacle.
Així doncs, després d'entomar aquest repte vam
començar a imaginar com seria, per això vam anar
de colònies a veure si ens donaven alguna idea i per
acabar de perfilar tot l'espectacle vam fer una visita
al Circ Cric.
Després d'aquest petit resum, us deixem un recull
fotogràfic del nostre Circ Basserolí.
Obriu els ulls, desperteu bé les orelles i deixeu-vos
endur per la màgia del circ.
Bon estiu a tothom!!!

25

423.10 juliol-agost 2017

ANUNCIS
Un curs més aprenent el català
a Sant Miquel de Balenyà
Escola Basseroles i Mancomunitat La Plana

Un any més a Sant Miquel de Balenyà s'ha portat a
terme un curs de català adreçat a persones nouvingudes
al poble, organitzat per l'Ajuntament i el programa de
convivència de la Mancomunitat La Plana amb la
col·laboració de l'escola les Basseroles.

eficaces per aprendre el català és parlar-lo, per això,
animem a totes aquelles persones catalanoparlants que
vulguin ajudar en la integració de les persones
procedents d'altres països, a fer-se voluntaris per la
llengua i esdevenir parella lingüística amb alguna
persona d'origen estranger.

El curs es va iniciar a mitjans d'octubre i ha finalitzat a
finals de maig coincidint amb l'inici de la jornada
intensiva de l'Escola. Va tenir lloc els dimarts de 3 a 2/4 de
5 de la tarda a una de les aules de l'escola.
Enguany hi han participat un total d'11 alumnes
procedents de Brasil, Colòmbia, Espanya, Hondures,
Marroc i Ucraïna, i una persona voluntària, pare de
l'escola, que ha donat suport al professor durant les
sessions.

A Sant Miquel de Balenyà hi ha una bona colla de
persones d'orígens diversos que estan esperant trobar
una persona voluntària que vulgui dedicar una estona
per quedar de manera informal i així poder millorar el seu
català. Aquesta, és una molt bona oportunitat per
potenciar a nivell individual l'ús de la llengua catalana, al
mateix temps que s'aprenen coses d'altres persones i
cultures.
Les persones interessades en fer-se voluntàries per la
llengua poden informar-se a les oficines de l'Ajuntament
i a l'escola Les Basseroles.

Les persones participants al curs han mostrat interès a
continuar aprenent el català ja que han valorat molt bé el
curs ofert i el seu professor.
Voluntariat per la llengua
Tant l'Ajuntament de Sant Miquel de Balenyà com el
Programa de Convivència de la Mancomunitat La Plana
donem molta importància a que les persones d'origen
estranger utilitzin el català en el seu dia a dia, i per aquest
motiu, tenim la voluntat de poder continuar oferint
aquestes formacions.
Així mateix, recordem que una de les maneres més
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POBLE
Festa de Sant Miquel
05 de juliol 2017

El dia 5 de juliol vam celebrar la festa de Sant Miquel.
Com cada any, la junta de l'Associació de Jubilats ho
van organitzar i preparar amb molta il·lusió, feina i
alegria.
Tots plegats vam gaudir primerament d’una misa i
després d'un fantàstic dinar amb l’espectacle de
Playback del jubilats de Torelló, i vam marxar amb
un regalet de record.
Va ser un dia genial i des de l'Ajuntament volem
agrair a la Junta de Jubilats la seva feina, el seu
tracte i l'alegria que ens transmeten a tots.
Moltes gràcies!

Sortida a Món Sant Benet
20 de juny 2017
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POBLE
25 anys de gegants a Balenyà-Estació
02 de juliol 2017

El passat diumenge 2 de juliol vàrem celebrar que, fa
25 anys, els gegants de Balenyà-Estació (així es
coneixia aleshores i es coneix encara el nostre
poble) varen començar a voltar per pobles i ciutats
de tot Catalunya i a celebrar trobades de gegants a
la Plaça de l'Església.

No obstant, cal dir també que la història de la
tradició gegantera a Balenyà-Estació ve de més
enllà: del primer gegantó, en Perot, d'en Florenci,
construït pels veïns l'any 1986, de la Càndida
construïda l'any 1992, dels capgrossos i altres
gegantons i gegantones que s’han anat fent al llarg
dels anys i que han participat en tantes festes del
poble... Una molt llarga tradició de la qual en caldria
escriure la història.

Des de la Colla Gegantera, només volem fer
agraïments a totes les persones que heu
acompanyat als gegants al llarg de tants anys: als
veïns que heu construït, vestit, pintat, fabricat i
restaurat els gegants i figures; als que les heu fet

caminar i ballar, donant-los vida i repartint festa i
il·lusions; als que amb la vostra música els heu
acompanyat tantes vegades; als que els heu ajudat a
que arribin a tants llocs; als que els heu acompanyat
en tants cercaviles pels carrers del poble. En
definitiva a totes aquelles persones que han permès
que aquest any poguéssim celebrar aquest
aniversari.

També a les entitats del poble que al llarg d'aquest
temps han col·laborat amb la tradició gegantera. No
les citarem a totes, ja que han estat moltes, però
valgui aquí una menció a l'Escola Basseroles, a la Llar
d'Infants El Menut, al Centre de Dia i a la Coral
Gallaret, que aquest any han tingut una participació
especial en aquest aniversari. Les tres primeres
preparant una emocionant festa el dilluns 19 de
juny, amb cançons, balls, balls de capgrossos i balls
de gegantons al Casal, i a la coral amb un esplèndid
concert el mateix dia de la trobada.
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No oblidem tampoc a entitats que recolzen el món
geganter, de les quals en formem part i que varen
estar presents a la nostra trobada: l'Agrupació
Gegantera de Catalunya i Osona Gegantera, que
recolzen aquesta tradició i en faciliten la difusió, el
desenvolupament i la continuïtat.

I finalment, i per això no menys important, un fort
agraïment a les colles geganteres d'Aiguafreda,
Cardedeu, Centelles, Manlleu, Les Franqueses del
Vallès, La Roca del Vallés, Roda de Ter, Sant Hipòlit
de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Vicenç de
Torelló, Taradell, Tavertet i Torelló que ens varen
acompanyar en aquest dia tant especial i que
simbolitzen també tants pobles que s'han visitat i
han vingut a fer festa amb nosaltres.
A tothom, moltes gràcies
Colla Gegantera de Balenyà - Estació
FELICITATS FLORENCI I CÀNDIDA
25 anys ininterromputs de colla gegantera.
Aviat és dit!. Durant aquests anys, molta
gent del nostre poble ha carregat els
gegants a les seves esquenes i els han
portat arreu de Catalunya.
Des de l'Ajuntament volem agrair i felicitar a
tota aquesta gent, que ha ajudat a que els
nostres gegants, avui, celebrin 25 anys;
però molt especialment, a la colla actual,
per la dedicació i l'esforç. Gràcies a ells,
Balenyà Estació es coneix arreu.
Moltes gràcies nois, endavant!

Taula de Seva, SM de Balenyà, El Brull,
Espinelves i Malla pel referèndum
02 de juliol 2017

El diumenge, 2 de juliol a les quatre de la tarda a
Seva, 20 entitats van poder signar conjuntament
un manifest per treballar conjuntament pel sí a la
resposta del Referèndum, que es celebrarà el
proper 1 octubre. Entre els signants cal destacar la
signatura dels alcaldes: d'Espinelves, de Seva, de
Sant Miquel de Balenyà, de El Brull, de Malla, així
com un representant dels partits polítics de cada
poble.

Bàsicament el manifest tracta de:
Coordinar i impulsar activitats, campanyes i debats
amb l'objectiu d'evitar duplicitats i potenciar
l'intercanvi d'opinions entre els diferents actors
polítics, sindicals i socials dels municipis. Dotar-nos
d'instruments àgils de comunicació i traspàs
d'informació que ens permetin respondre
ràpidament i amb eficàcia a les necessitats de
mobilització que es presentin. La coordinació anirà
a càrrec de les AT territorials d'aquests municipis. AT
Seva-SMBalenyà-El Brull, AT Malla, i AT Espinelves
son tres territorials que col·laboren estretament en
diferents actuacions com per exemple
l'organització dels busos per les concentracions de
l'11S. L'adhesió de més entitats encara està oberta, i
properament poden afegir la seva signatura altres
associacions i també algun altre municipi proper.
L'AT Seva-SMB-ElBrull agraeix la bona disposició de
cadascuna de les entitats a la trobada del passat
diumenge.
#Com sempre, estem a la vostra disposició per a
qualsevol suggeriment a seva@assemblea.cat
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Èxit en la 4a edició BTT
Portes del Montseny
09 de juliol 2017

El passat diumenge 9 de juliol mes de 220 bikers,
vinguts d'arreu de Catalunya, es van donar cita a
casa nostra, per participar a la 4a Portes del
Montseny.
A les 08:00 hores es va donar el tret de sortida des
de la plaça de Sant Miquel de Balenyà per afrontar
dos recorreguts molt exigents de 38 km(el
recorregut curt) i uns 1100 m de desnivell positiu i 50
km(recorregut llarg) i mes de 1800 m de desnivell
positiu, que portarien als participants per paratges
espectaculars del nostre municipi i dels municipis
veïns de Seva, Taradell i El Brull , com el pont del
gatus, matagalls xic, esqueis, etc... La pedalada no
competitiva va comptar amb l'ajut de mes de 50
voluntaris que van mimar als bikers fent que es
trobessin com a casa. La pedalada va transcórrer
sense cap incidència destacable i tots els
participants van aconseguir completar els
recorreguts. El primer va arribar en 2 hores i 31
minuts i l'últim en 6 hores i 18 minuts.
Un any mes la pedalada va ser un èxit de participació
i vam haver de tancar les inscripcions uns dies
abans, fet que consolida aquesta pedalada en
només quatre anys com una de les millors
pedalades d'Osona i tot això gràcies a l'ajut dels
voluntaris, els comerços i empreses
col·laboradores, propietaris, administracions i
l'Ajuntament de SM Balenyà.
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La Festa de la Plaça Sardà
torna a ser tot un èxit
18 de juny 2017

El passat diumenge 18 de juny es va celebrar de nou
la Vermutada a la Plaça Sardà, amb molta
assistència de gent tot i la calor que feia! Donat
l'èxit que va tenir el 2016 la vermutada, els
organitzadors es van animar a fer una nova edició.

Tot plegat va fer que gaudíssim d'un matí fantàstic
que esperem repetir l'any que vé!

Durant el matí la Companyia “La Broma” ens va
oferir un espectacle de màgia, humor i malabars que
va fer les delícies de tothom! A més també hi havia
maquillatge artístic per qui tingués ganes de pintarse la cara. En l'edició d'enguany també hi havia un
taller de Pakdart. Tot plegat acompanyat del servei
de bar, on es podia fer el vermut acompanyat de
pica-pica. Aquest any, com a novetat, es van oferir
tapes calentes (croquetes, fideuà i calamars).

Les primeres festes de la Plaça Sardà

Mentre gaudíem de l'espectacle i el bon ambient,
anàvem omplint la panxa!

Fa varis anys, a la Plaça Sardà s'hi celebrava
una bona festa! Concretament entre el 1983
i el 1996, la Comissió de festes del Casc Antic,
formada principalment per la gent que vivia
als voltants, organitzaven diverses
activitats durant un cap de setmana, on hi
havien passat artistes de renom, com en
Rudi Ventura!
Salut i vermut!
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Entrevista a Quim Blancafort:
Millor il·luminació Premis Crítica 2017
27 de març 2017

La dinovena edició de la gala dels Premis de la
Crítica de les Arts Escèniques es va celebrar el
passat 27 de març a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm
coincidint amb el dia mundial del Teatre.
L'Associació per a la Promoció de les Arts
Escèniques “Recomana” amb la voluntat de
reconèixer l'excel·lència dels professionals i
produccions catalanes va ser l'encarregat
d'organitzar l'acte.

Deus estar molt satisfet pel teu reconeixement
com a millor equip d'il·luminació?
Fa gràcia com a reconeixement, reps el premi com a
nom de Quim però realment és un premi d'equip, és
una creació conjunta en aquest cas amb Oriol Broggi,
Ferran Utzet, en Cesc Pastor i en Juan Boné.
Com a tècnic d'il·luminació, quan de temps fa que
et dediques al mon del Teatre?
Ara ja fa 21 anys que m'hi dedico. Hi ha varies
disciplines que es complementen però no son iguals
es tracta diferent a nivell tècnic i sensibilitat. Amb
aquesta obra “Un obús al cor” el fet de girar-la donant
un servei tècnic ha sigut un aprenentatge que feia
temps que no feia i gràcies en Broggi i a l' Ernest m'he
retrobat amb la sensibilitat del mon del teatre.
En una obra de teatre d'aquestes característiques
quanta gent hi treballa al darrera?
“Un obús al cor” esta formada per 2 directors, un sol
actor, un regidor, una persona de vestuari, una
persona de fotografia, un tècnic de so i llum, un cap
tècnic, un dissenyador de vídeo, àudio i llum, 3
persones de producció i una de traducció.
Quins son els punts forts que t'han portat a
guanyar aquest categoria?
El treball en equip hi ha ajudat molt, en aquest cas la
sensibilitat del director és important saber el que
vols i com ho vols transmetre és clau. Al haver-ho fet a
la Biblioteca de Catalunya també ha sigut un repte ja
que és un local molt complicat, sense la gent de “La
Perla 29” que s'ho coneix molt bé no haguéssim
obtingut aquest resultat. Hi van haver moltes
modificacions i canvis per adaptar-nos però finalment
l'espai i la llum anaven en harmonia.

L'equip de “La Perla 29” va ser el guanyador en la
categoria d'il·luminació, entre els finalistes hi
figuraven: “A teatro con Eduardo” (Xavi Clot),
“Dansa d'agost” (Guillem Gelabert) i “Un obús al
cor” (Quim Blancafort). Val a dir, que Ernest
Villegas també estava nominat com a millor actor
principal, però va ser Lluís Homar qui va ser
premiat en aquesta categoria.

Que ens podries destacar d'aquesta feina?
Explica'ns algunes feines destacables i/o curioses.
Aquesta feina no és mai igual, depèn de l'espai
arquitectònic que tinguis, del que si vulgui fer i el per
que. És diferent la creació d'un ambient festiu,
d'espectacle o si es busca espai còmode. S'hi treballen
moltes hores.
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He treballat en festivals de dimensió de les grans
bandes i shows espectaculars com el Sonar i el
Primavera Sound, inauguracions d'edificis com la
Sagrada Família, presentació de cotxes, de l'Iphone,
events privats importants, l'arribada del Papa, el
Mundial de futbol a Brasil, el Festival de Reggae a Cabo
Verde.
Actualment per quina zona sols treballar més?
Creus que està ben pagada?
Treballo molt a Barcelona, em surt feina a fora però ja
tinc una edat i si pogués treballaria més a prop de
casa. És una feina que que hi passes moltes hores, a
nivell professional la jornada és de 12h i no és diària ja
que et van sortint “bolos”. Per anar bé s'han de fer
uns 15 “bolos” per treure't un sou digne, en els últims
anys ha millorat molt però encara està lluny d'estar
ben pagat.
Tens alguns projecte a curt o llarg termini?
A l'agost faré substitució (covers) d'Oques Grasses,
de setembre a gener faré Televisió i al novembre faré
gira amb “Un obús al cor”. A llarg termini vull
aprendre molt més en programació, aconseguir algun
projecte bonic de fer i com a responsable tècnic seguir
funcionant com ara, sense cap problema.

Francesc Aguilar:
Balanç de resultats
1r semestre 2017

Com ja sabeu, en Francesc Aguilar és una promesa
de l’Enduro a Balenyà i ja porta una bona colla d’anys
demostrant que val per aquest esport de motor. Els
resultats fins al moment són molt bons, està
treballant de valent i està aconseguint el seu
objectiu, estar a primera línia. Per fer una mica de
balanç d’aquest 1r semestre del 2017 us exposem a
continuació els resultats obtinguts:
Copa Catalana d'Enduret:
- Enduret Salomó 19/03/17: 1a posició
- Enduret Can Taulé 09/04/17: 1a posició
- Enduret de Quart 07/05/17: 2a posició
En aquests moments, va primer en el campionat!!!
Campionat d'Espanya d'Enduro Infantil:
- Enduro Infantil Navarra: 2a posició
- Enduro Infantil Tossa de Mar: 3a posició
En aquest moments, a falta de dues proves més
després d'estiu, en Francesc va segon en el
campionat!

Que ens pots dir del nostre poble?
He estat vivint a diferents llocs i ara torno a ser aquí a
Balenyà, la part emocional hi és present. Crec que ara
està en un bon moment, hi ha gent jove activa i amb
ganes de fer feina això es veu a la festa major, plaça
Sardà. L'escola també és interessant pels que tenen
canalla, és un poble tranquil, ben situat i pots aparcar
a qualsevol lloc. Potser li faltaria ser més valent i
atrevit, arriscar una mica és positiu.

Enduro- Copa Catalana Resistència Terra:
Han fet tres proves fins ara: a Ponts, a Moià i al
Berguedà. En aquests moments, amb el seu
company, van en una segona posició del campionat.

Moltes gràcies per la teva atenció i
enhorabona pel premi rebut. És un
orgull que veïns del nostre poble
siguin reconeguts per la seva feina i
dedicació.
Ànims Francesc!
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Entrevista a Martí Roma Verdaguer:
Un repte, aprendre a viure
amb una discapacitat

01 de maig 2017

L'Organització Nacional de Cecs Espanyols va
homenatjar el passat dia 01 de maig el nostre veí
Martí Roma Verdaguer pels seus 25 anys de serveis
prestats a l'entitat. L'acte va tenir lloc a Barcelona,
juntament amb 12 companys més, on es va
reconèixer l'esforç , dedicació i la millora del
projecte social ONCE.

bombes d'aigua del pantà de la Madriguera
(Taradell). Recordo que estaven posant grava amb
dos companys més, en Joan i en Miquel. De fet, jo
havia d'anar a buscar més grava amb el camió però li
vaig dir al Diego que hi anés ell. Quan ja havíem posat
la grava i havíem de treure les fustes de sobre els tubs
un dels companys va cridar que baixava terra, i vàrem
intentar marxar corrent però la terra ens va colgar de
seguida. La sensació és com si t'agafessin pels peus i
no pots marxar. Vaig intentar treure'm la sorra del
damunt però va ser pitjor ja que vaig notar més
pressió de terra i vaig notar com se'm trencava una
costella i em costava molt respirar. Vaig cridar en Joan
però no em contestava, fins que al final vaig perdre el
coneixement. Quan va venir el Diego al cap d'una hora
va donar el toc d'alerta, però vàrem estar unes 4 hores
colgats de terra fins que ens van poder treure d'allà.
Quines lesions vàreu patir?
En Joan i en Miquel varen morir, un d'ells al no perdre
el coneixement va patir un infart. Jo em vaig trencar la
mà, luxació al peu, estèrnum trencat, mandíbula
trencada, ull dret sense visió i esquerra amb gran
afectació, vaig estar unes 5 setmanes a l'hospital de la
Vall d'Hebron. Semblava que podria recuperar part de
visió però hi havia afectació al nervi òptic i poc a poc
vaig anar empitjorant.
Quan vas posar-te en contacte amb la ONCE?

Des de la revista hem parlat amb ell per felicitar-lo i
hem pogut repassar la seva trajectòria durant
aquests últims anys, també hem parlat d'aquell
fatídic accident laboral que li va canviar la vida.
A què et dedicaves abans de tenir l'accident?
Feia de barber a casa però com que hi havia poca feina
ho compaginava amb una altre feina, primer com
ajudant a pinsos Baucells, després xofer de camió de
sacs també vaig portar una cuba i finalment em
dedicava a fer moviments de terra.
Com recordes aquell dia?
Això va ser el 28 de setembre de 1989, estava
treballant posant uns tubs per canalització de

Vaig anar a l'oficina de l'ONCE de Vic i allà varen fer
gestions per fer la primera visita a Barcelona i em vaig
afiliar l'octubre del 91. Em varen oferir un ventall
d'opcions d'aprenentatge. Recordo que estava a la
cabina i va venir la monitora per ensenyar-me
mobilitat i em donar el bastó, jo vaig dir que no el volia
agafar perquè pensava que hi havia altres opcions.
Vaig demanar el gos pigall i em va dir que primer havia
de fer mobilitat per saber moure'm ja que si havia
d'anar a la farmàcia el gos no sap el camí. Em va dir que
hi havia mobilitat i orientació, vida diària i transport
públic. Jo li vaig dir “vols dir que cal tant!”, ella em va
contestar “ets el millor moble de la casa i estàs en el
millor lloc, el moble com a tal és un luxe, si no ets útil
per res estaràs darrera la porta i una coça al cul i al
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carrer. Tu mateix pensa i demà torno”. L'endemà vaig
començar amb el bastó. Després vaig continuar
aprenent vida diària, saber menjar (posar els aliments
de forma ordenada dins els plat com si fos un rellotge)
l'ordre de les coses a casa és primordial i facilita molt
la feina. Vaig continuar amb el sistema Braille per
llegir, tot i que em va sobtar la manera d'escriure (de
dreta a esquerra) el vaig aprendre bastant ràpid i
finalment transport públic per anar amb bus i metro.
Cal mencionar que tota la formació que vaig rebre al
centre i a casa ha sigut gratuïta. Vaig trigar uns 2 anys
des de l'accident per acceptar aquella nova situació,
amb les noves tecnologies s'ha avançat molt però
existeix una adaptació total.
Quan vares començar a treballar com a venedor de
l'ONCE?
El gener del 92 vaig començar a vendre cupons a Sta.
Eugènia de Berga, amb una persona que m'ensenyava
i em guiava. Allà m'hi vaig estar 14 anys, després vaig
anar a Tona on actualment estic en una cabina al
carrer major. De fet començo ben d'hora ja que de 6 a
8h estic a la cafeteria Total de Tona a la C-17 direcció
Bcn, després de 8h a 13h i de 17h a 20h al carrer major
de Tona.
Has practicat algun esport?

Sí, de fet el metge em va recomanar moure el peu per
la lesió que vaig patir. Un amic em va comentar que ell
anava amb bicicleta tàndem i que si volia me la
deixaria, a mi em cridava l'atenció hi ho vaig provar.
Un cop apresa la tècnica, com que vas acompanyat i el
de davant et guia, és força fàcil. He fet 4 anys la pujada
a Montjuïc, dos anys el Tormalet i un any al Mont
Ventoux (França). Com a pilots de la bicicleta he
tingut en Jordi Roma, l'Àngel Sayós, en Jordi
Sufuentes i en Carles Aliaga i últimament vaig amb en
Marti Roma. M'agrada fer esport perquè m'ajuda a
desconnectar.
Explica'ns alguna anècdota referent al poble i/o
algun suggeriment?
Al principi orientar-me pel poble em costava una
mica, és fàcil que mentre parlis amb alguna persona i
aquesta es mou, acabis sortint desorientat cap un
altre direcció. Aprens a agafar referències i orientarte amb el so del campanar, el soroll de la carretera o el
tren.
Una cosa que trobo a faltar, és que els passos de
vianants no estan senyalitzats amb el canvi de
rugositat dels panots a terra. Algun cop m'he trobat
amb obres que no estan degudament senyalitzades hi
he ficat el peu en algun forat.
Un altra observació que he detectat mentre
converses amb altres persones a la feina és que molta
gent gran no té relació amb els fills.

Endevineu la frase que hi ha escrita:
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Nit de Sant Joan 2017
23 de juny 2017

El passat 23 de juny, vigília de Sant Joan, vam poder
gaudir de la revetlla un any més i celebrar
conjuntament la nit més curta de l'any, la nit en què
històricament se celebra el solstici d'estiu.
La revetlla va començar amb l'encesa de la
tradicional foguera de Sant Joan, al parc de
l'El·lipse, amb el foc provinent del cim del Canigó.
Cada 22 de juny es puja des de Perpinyà el foc que ha
restat encès tot l'any i que encendrà la foguera dalt
el cim de la muntanya més emblemàtica de la
Catalunya Nord. El foc d'aquesta foguera serà
repartit per tot el país i serà l'encarregat d'encendre
totes les fogueres de pobles i ciutats d'arreu dels
Països Catalans. Finalment, i després del cant dels
Segadors, vam poder fer un tast de la també
tradicional coca de Sant Joan.
A partir de les 9 del vespre va començar el sopar
popular darrera l'església. Un any més vam poder
sopar en germanor amb la resta de veïns i veïnes del
poble. L'Ajuntament va posar a disposició taules i
cadires per tothom, així com també barbacoes.
Aquest any a més, vam poder disposar de servei de
bar al Teatre. En acabat el sopar, i com no podia ser
d'una altra manera, vam finalitzar-lo amb coca i cava
per tots els assistents.
Aquest any, després de dues edicions ballant a ritme
de música tradicional, va ser el torn per la música
més moderna amb el DJ Aitor Baena que va fer
ballar als més agosarats fins passada la mitjanit.
Un altre any, des de l'Associació de Veïns de Balenyà
volem agrair a l'Ajuntament el suport rebut per tal
de poder organitzar aquesta revetlla popular, i a
tots els veïns i veïnes per haver omplert la plaça i
haver pogut gaudir de la nit més màgica de l'any
conjuntament. Restem a la vostra disposició per tal
de rebre suggeriments i idees per millorar i
col·laborar en la festa de l'any que ve.
Bon estiu a tots i totes i fins l'any que ve!!!
AVV de Balenyà
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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.

Escala d’accés a l’Estació

Montserrat Roigé

M'agradaria saber si tornaran a posar l'escala per
accedir a l'estació de tren des del carrer Bisbe
Perelló. En la revista del setembre de l'any passat
van explicar que s'havien tret 2 escales i que les
tornarien a posar després de que Adif fes unes
obres. Encara hi ha gent que salta la tanca per
accedir a l'estació.

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 !!!

Revetlla de Sant Joan

Montserrat Roigé

En la revetlla de St. Joan que es va celebrar darrera
de l'església crec que va falta una mica de neteja
després de la festa. Varen quedar tot de papers de
petards per tot el terra de la plaça que es varen
quedar durant tot el cap de setmana.

Millora de les voreres

Lluís Luengo

Passejant pel poble és fàcil adonar-se de la falta
d'uniformitat de les voreres. Tots sabem que una
intervenció d'aquest tipus és força costosa pels
treballs que s'hi ha de realitzar ja que s'hauria
d'aprofitar per arreglar aspectes com instal·lacions
de clavegueram. El que si que es pot fer de moment,
és fer un repàs dels panots i mantenir les voreres en
bon estat per que ningú s'hi entrebanqui.
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La força de la gent
va salvar la Mercè

Pol Rifà,
nét de la Mercè Corominola

Érem dijous 1 de juny al vespre, i la meva iaia Mercè
Corominola, veïna de Sant Miquel de Balenyà, va
desaparèixer. Ella patia Alzheimer, i gens conscient
de la realitat que l'envoltava, barrejava llocs i
moments de la seva vida al seu cap. Qui sap per què,
va sortir de casa sense donar explicacions a ningú, i
es va dirigir, camí avall i passat el riu, cap al barri de
Montrodon. No havia passat ni mitja hora i el
dispositiu de recerca ja estava activat, però va caure
la nit i la tasca es va complicar, cosa que no va fer
desistir alguns dels familiars i veïns que buscaven,
que s'hi van estar fins les 4 de la matinada, sense
sort.

Entre l'esperança i l'angoixa van passar el divendres
i el dissabte. El pas del temps era la pitjor notícia, i a
aquestes altures l'únic que ens quedava era l'escalf
de la cinquantena de voluntaris, que sense haver
estat cridats, es van disposar a fer el que fos per
trobar-la. Desenes de cotxes amunt i avall,
trucades, nervis, entrepans i sabates molles.
Passats dos dies, els bombers ens van dir que només
mantindrien el dispositiu de recerca si venien encara

més voluntaris l'endemà perquè s'havia de fer una
batuda exhaustiva. Ens havíeu dit que comptéssim
amb vosaltres, potser per cortesia, i així ho vam fer.
Quan vam necessitar un exèrcit el vam tenir. Uns
quants whatsapps de difusió van fer la seva feina:
350 voluntaris ben calçats i 60 professionals van
presentar-se el diumege a les 9 del matí a la plaça de
Montrodon es van responsabilitzar del destí de la
Mercè.
No us podeu imaginar l'efecte de veure gairebé mig
miler de persones, moltes d'elles anònimes o
vingudes de lluny, que van decidir no deixar-nos
desemparats. La recerca va adquirir una dimensió
èpica, pròpia de les grans gestes, quan davant de
situacions sobrevingudes la gent treu el millor que
tenen dins per posar-se al servei de la comunitat,
amb una voluntat sense fissures i sobretot molt de
tacte i generositat. És el mecanisme de la solidaritat:
mentre hi hagi algú que encara hi cregui, algú amb
ganes de buscar, queda prohibit defallir. Perquè
ningú és essencial per a la força del col·lectiu, però
és el col·lectiu qui dóna forces a cadascú.
L'Alzheimer és una malaltia infame, que allunya els
qui la pateixen de la seva experiència quotidiana i els
difumina els records. Aquest mal els situa en una
altra època i els únics records que romanen intactes
són els més arrelats, així que per trobar la iaia ens
vam traslladar a la seva joventut. Així doncs, el que
era un rescat urgent es va convertir en una
experiència de dignitat històrica. Aquell matí, els
turons i camins allà on ella s'havia casat i viscut van
sentir un repàs de la trajectòria vital de la Mercè.
Col·lectivament vam rebobinar i ens vam traslladar
en una altra època, on ella i l'avi Ramon, des de la
Casa Vella del Gurri van tirar endavant una família i
una granja que des de llavors només han fet que
créixer.
Es van resseguir els antics camins per on havia anat a
peu fins a Taradell, ara plens de bardisses. Vam
recordar com els cosins i germans l'havien cuidat, a
ella, la petita de 10 germans. A ella no l'havia manat
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mai ningú i havia fet sempre el que desitjava, i
gràcies al carnet de cotxe va gaudir d'una llibertat
impròpia per a una dona de la seva generació.
Sempre repetia que ningú n'hi havia promès tants,
d'anys, i creieu-me si us dic que li hagués sabut greu
veure tanta gent mobilitzant-se per ella.

solidari i esperançat d'una petita comunitat qui la
manté encara en vida. Aquests veïns, units per uns
vincles forjats a base d'anys, ens heu donat una fe
absoluta en la qualitat humana de la gent del nostre
entorn.

Dilluns a la tarda. Avalueu de manera realista les
possibilitats de trobar-la viva. Una persona de 78
anys, desorientada i amb problemes de sucre,
passant 4 nits a la intempèrie, 3 tardes amb pluja
intensa, sense menjar. Un dispositiu de centenars
de persones buscant de sol a sol, amb helicòpters,
gossos i bombers. Un entorn conegut pels veïns del
qual no quedava cap racó evident per buscar. Qui
podia tenir fe en trobar-la?
Aquesta fe romania a l'imaginació dels més petits, o
fins i tot dins de tota la bona gent de ciutat que va
venir, convençuts que la gent de pagès tenen una
resistència excepcional, una força inexplicable i
ancestral que a base d'anys els ha modelat el cos i el
caràcter i els ha fet més persistents i robustos.
Resulta que quedava un raconet per mirar, i en Raül,
un veí de Vic, no estaria tranquil fins que pogués ferhi una ullada. Amb la bellesa dels petits gestos, es va
carregar el gosset a coll i es va dirigir cap a un racó
amagat entre els turons de l'altra banda del riu de la
casa d'El Camp. Allà la va trobar, desperta i en bones
condicions. En aquest instant es condensen tots els
esforços, il·lusions i recursos dels que vau ser-hi
presents, físicament o a través de paraules d'ànims i
de consol. Sense vosaltres hagués sigut impensable
buscar durant tants dies, i ara mateix la Mercè no
estaria entre nosaltres. Ara està molt tranquila,
gens conscient de la que va organitzar, la seva
memòria fa aigües però encara recorda cançons i
rodolins de quan era petita. Si pogués, el primer que
faria seria anar a ballar sardanes, encara la veureu
somriure si en xiuleu una.
Penseu que la vida de la Mercè va penjar d'un fil
durant 4 dies eterns, i va ser exactament l'esperit

El que vau aconseguir entre tots no té preu, i és que
no només heu salvat la vida de la Mercè, ens heu
ensenyat una lliçó molt més important: si fem pinya i
ens ajudem en els moments difícils podem fer front
a qualsevol adversitat. Gràcies, gràcies de tot cor,
veïns, bombers, mossos, municipals, voluntaris de
protecció civil, creu roja, alcaldes, regidors, amics
vinguts de tot arreu. Gràcies a tots, als que vau ser-hi
i als que ens vau donar missatges de suport. El
record de la vostra gesta ens acompanyarà per
sempre.
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Eleccions i referèndums
al «Regne Unit»:
Han perdut el Nord?

Marta Vallbona Pujol

En alguns països el fet de votar sembla ser una
simple maniobra democràtica periòdica sense
massa transcendència; es convoquen referèndums i
eleccions anticipades, segons les aparents
demandes socials i ideològiques del moment i sense
haver d´ afrontar gaire problemes logístics i “legals”
s´ exerceix el dret a vot característic en qualsevol
democràcia “normal”. Però a vegades, els resultats
poden ser d´ allò més inesperats.. devastadors i
incomprensibles, tot generant un caos
parlamentari sense precedents. Un bon exemple és
troba en les Illes Britàniques, les quals encadenen
referèndums i eleccions generals una darrera l´
altre, embolicant cada vegada més la situació actual
i el futur immediat. Probablement, té a veure amb
el grau de maduració i plena convicció de la seva
població; saber què i sobretot per a quin objectiu
concret s´ està votant. Els mal anomenats
“Britànics” (terme que amaga quatre nacionalitats
diferents) semblen haver perdut el nord, tot
cercant un ancoratge consistent alhora de no
deixar la Unió Europea de forma abrupte i
irreversible.
El 8 de juny de 2017 les Illes Britàniques van ser altra
vegada, el focus d´ atenció mundial en pronunciarse per uns resultats electorals tumultuosos i
desconcertants; sobretot per Escòcia, la qual, a
través del carismàtic S.N.P. (Partit Nacionalista
Escocès) ja s´ escrivia la nova narrativa per a poder
celebrar l´“IndyRef.2” en els pròxim dos anys
(Segon Referèndum sobre la Independència) amb
uns arguments definitius, contundents i
convincents com ara la permanència del país al
Mercat Comú i el consegüent dret de la lliure
circulació de persones dintre la Unió Europea. Una
batalla sagnant; 21 diputats menys, dels 56
aconseguits el 2015, deixen temporalment la veu
independentista aparentment feble, errant, i
divagant per agafar una nova embranzida aviat..
en la pròximes eleccions d´ aquí a uns mesos. La veu

del S.N.P. s´ ha difuminat entre el vendaval laborista
esquerrà principalment entre la població jove i el
unionisme conservador, tancat, provincià i ranci,
propi del status quo. L´ actual Primera Ministra, T.
May, àvida successora accidental de D. Cameron,
degut al també inesperat resultat del Brexit ja fa un
any, estar sent qüestionada alhora de reafirmar-se
al poder amb un govern “fort i estable” per a
negociar els termes i condicions per deixar la Unió
Europea . L´ anhelada majoria de 326 diputats
Tories s´ ha quedat en 318 a Westminster; diluïda
per un anglès atípic; el líder Laborista J. Corbyn; un
personatge senzill, íntegre, veterà en la lluita de les
campanyes, perseverant fins a l´ agonia; ha sabut
com mobilitzar legions de joves arreu amb el seu
missatge conciliador, desproveït de tota forma d´
amenaça o insult envers els seus oponents. D´
aquesta forma han aconseguit un ascens fulgurant
de 29 diputats més (261 en total).
May aferrant-se al poder, per poc temps
segurament, busca aliances contra natura amb els
radicals Unionistes del Nord d´ Irlanda; (D.U.P.) els
quals no són majoria al seu Parlament a Belfast, a on
els Independentistes del Sinn Féin van guanyar els
darrers comicis; a part que, el país va votar a favor
de quedar-se a la Unió Europea i per tant, es
començava a veure la reunificació del país amb la
República Independent d´ Irlanda com una
alternativa viable i possible.
Aquí però, al càlid Sud, tot és diferent; la població
del petit país del nord- est anomenat Catalunya ja
ha madurat prou; el dret de votar esdevindrà un
acte plenament conscient guanyat a pols; anys i
anys de resistència, lluita pacífica, perseverança i
convicció en un projecte de progrés social,
econòmic i polític per a tothom de magnitud
incomparable en forma de República Catalana
Independent en el marc de la Unió Europea. Serà
una veu contundent, potent i transcendent a escala
mundial.
St Miquel de Balenyà= Futur Municipi Català
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Adequació d’espais
al poble

APORTACIONS
La recepta de cuina
Lluís Luengo

Proposo una adequació de la zona verda destinada
a parc públic, segons el pla urbanístic municipal,
situada al darrera dels pisos de l'estació. Crec que es
una zona desaprofitada, amb una petita intervenció
es podria condicionar per ser destinat a l'ús de parc.
Només passant de tant en tant la desbrossadora i
algun banc per seure ja es disposaria d'una zona de
lleure. Recordo que des de l'ajuntament vàreu dir
que es plantarien arbres per la zona, crec que l'espai
del darrera és mes adequat ja que al davant hi ha la
carretera que hi passen vehicles i també hi ha el
pàrquing de camions. Si es plantessin en aquest
espai destinat a parc seria més complert i faria més
goig.

Curs suport Vital Basic

Amanida d'arròs amb maduixes i mango

Araceli Alloza

Ingredients:
• Ingredients 1 racio
• 1 / 4 Enciam
• 100 gr. d'arròs cuit
• 40 gr. de formatge fresc
• 3 palets de surimi
• 4 maduixes
• 1 / 2 mango
• Oli i sal

Lluís Luengo

Proposo que des de l'Ajuntament es prengui
l'iniciativa d'impartir un curs d'atenció sanitària de
Suport Vital Basic (SVB) i Desfibril·lador Extern
Automàtic (DEA) destinat a totes les persones del
poble que estiguin interessades en com actuar
davant una situació d'emergència mèdica. Moltes
vegades el suport vital basic es realitza en el lloc de
l'emergència per part de familiars, amics o
qualsevol vianant abans de que arribin els serveis
d'emergència, de fet, la realització d'aquestes
maniobres com la RCP (reanimació
cardiopulmonar) pot duplicar o triplicar la
possibilitat de supervivència del pacient. Crec que
seria interessant ja que tothom s'hi pot trobar, com
més persones del nostre entorn les coneguin millor.

Elaboració
1. Coure l'arròs en aigua bullint amb sal durant uns 15
minuts fins que estigui tendre.
2. Talla l'enciam a trossets. Disposa les fulles en el plat.
3. Afegeix l'arròs.
4. Talla el formatge fresc a daus i afegiu-los a
l'amanida.
5. Talla el mango i les maduixes a trossets i afegeix-los.
6. Talla els palets de surimi en trossets i afegeix-los a
l'amanida.
7. Finalment amaneix l'amanida amb oli i sal.
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Cor endins...
Coneixem prou bé a Déu...?
Lluis Mas
1707

Recordo que de petit, quan anàvem a la catequesis
els diumenges a la tarda, que en aquells temps se'n
deia “anar a doctrina”, el senyor Rector de la
Parròquia ens ensenyava quin era el camí per
arribar al cel, complint els manaments de la Llei de
Déu. De les coses que recordo és la severitat amb
que Déu castigava als homes que trencaven la Seva
Llei. Si, certament eren altres temps i l'ensenyança,
no tan sols en cristianisme sinó també en pedagogia
general de la enciclopèdia, història, educació i
civisme, es donaven de forma tant diferent a la
realitat que no hi havia cap versemblança en com es
dóna avui. A mesura que han transcorreguts els
dies, la societat s'ha anat obrint camins a la llum, ha
tingut més llibertat per poder adquirir més
coneixements i s'han obert portes tancades
hermèticament. És així, com ara hem tingut la sort
de poder llegir les Escriptures Sagrades i
empapatxar-nos dels Sants Evangelis, la vida de
Jescrist. Llegint-los podem entendre i donar la volta
a aquella severitat de Déu. Déu va crear l'home, i el
va crear a imatge i semblança seva, amb el
coneixement del bé i del mal, que el diferencia dels
animals. Déu –Artista- va modelar l'home amb fang.
Un cop el va tenir format, va alenar sobre d'ell i
aquell que sols era llacor es va convertir en un home
vivent ple de coneixement i fortalesa. És l'esser
humà: un xic de fang però saturat de l'Esperit de
Déu. Podem entendre com un artista s'admira i
s'estima la seva obra en veure-la acabada. Així
mateix podem comprendre com l'Artista Suprem
–Déu-, admira i es recrea en l'home al qui mai
deixarà d'estimar-lo. Se l'aprecia tant que fins l'ha
deixat lliure, ben lliure; que mai pugui retreure-li que
està sotmès a la Seva Voluntat. No, no! L'home pot
obrar segons la seva pròpia i lliure voluntat.
Malgrat que l'home sigui coneixedor, com és, del bé
i del mal i que pot obrar en plena autonomia davant
Déu, podem entendre el per què de les guerres, de
la fam al món, de la pobresa extrema, de la riquesa
d'uns quants i de l'esclavitud d'altres... No obstant,
també podem comprendre l'existèn-cia de les
ONG's, en diverses titularitats, que lluiten contra la

corrupció i el mal us de les riqueses en bé dels
marginats i abandonats; de tants joves i no tant
joves que amb gest altruista entreguen el seu treball
esforçat per a pal·liar el sofriment i la pobresa
d'altres. És la diversitat de la lliure voluntat de
l'home en obrar i viure la pròpia vida: Uns fent el
mal, altres fent el bé
Podríem pensar que Déu estimarà més als uns que
als altres i ens equivocaríem. Llegim en l'evangeli
que un treballador d'una hisenda li comunica al seu
amo que entre el blat que està creixent hi ha vist
cugula, i li diu: “voleu que l'arrenqui...?” L'amo li
contesta: “no, que arrencant la cugula podríem
arrencar també el blat. Ja vindrà el temps de la sega,
llavors separarem el blat de la cugula...”
Aquesta petita conversa entre el proletari i l'amo
ens pot fer canviar la pròpia maduresa de
pensament, copsant que Déu tant estima el blat
com la cugula. Ens ve a dir que la llibertat que ha
donat als homes, tan si obren el bé com el mal,
conviuran junts i tant rebrà la pluja el blat com la
cugula –la pluja és l'Amor de Déu-, i romandrà
pacient fins al final dels dies esperant que l'home
dolent s'adoni que és cugula i es torni blat bo. Si
l'home persisteix en ser cugula, serà llavors quan
serà separat del blat i llençat al foc...!
No ens desentenguem de Déu: som l'Obra creada
per Ell mateix, malgrat que pugui haver qui ho
negui. Mes aviat preguntem-nos si la nostra forma
de ser i d'actuar discorre dins del camí del bé o del
mal. Esmenem-nos si cal. Estimem-nos els uns als
altres, que l'amor és l'única força que ens farà més
semblants a Déu, perquè Déu sols és Amor.
Instruïm-nos i forcem-nos en voler conèixer a Aquell
que ens estima de veritat. Tenim a l'abast molts
mitjans per a fer-ho.
Així esdevenim homes fràgils, essers de poca fe,
creients i no creients fets de fang, teòlegs de fang,
sacerdots i bisbes de fang..., però plens de l'Esperit
de Déu. i aquest Esperit ens converteix en Església
viva. Allà on s'impedeix la presència viva de Crist
esdevé una zona morta sense vida; on es deixen
saturar de l'Esperit de Déu poden copsar la pau i
l'alegria en aquella zona.
No parlem només d'amor, cal que ens estimem
verament els uns als altres, tal com Jesucrist ens va
demanar.
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La pàgina del Toti

Mn. Jordi Canamasas

“QUAN”

per Joan Barea Garcia

1707

Article publicat al Gallaret el juliol de 2012
L'Ajuntament de Seva m'ha enviat tots els
números d'aquest primer any de la seva
revista “La Finestra”. I em sap greu haver-los
de fer una nota de queixa, perquè, no recordo
en quin número, hi ha un escrit que diu: que el
nom del poble és Sant Miquel de Balenyà,
però que el nostre Patró és Sant Jaume.
Que em perdonin aquests senyors, però no
deuen haver entrat mai a la nostra església de
Sant Miquel que està presidida per la imatge
de Sant Miquel dels Sants, que era vigatà. Si
recordeu..., allà on ara hi ha el Sant Crist, si
que hi havia un Sant Jaume mata moros.
Bé, no té importància. Acabo de fer una carta
a l'Ajuntament en agraïment per haver-me
enviat les revistes i els dic això: que no és
veritat el patronat de Sant Jaume. Fins i tot,
les camisetes de l'equip de futbol porten la
creu vermella i blava, identificada com a signe
de Sant Miquel dels Sants.
Pel que veig aneu tenint material per la
pàgina d'en Toti, però us n'envio més. Si
quedéssiu sense, digueu-m'ho que posaré fil a
l'agulla.
Ara em fa anar de bòlit la màquina d'escriure
de l'ordinador. Ja me'n han portat tres i
aquesta última també la tinc a arreglar...
Anava bé i es va acabar la tinta. Vaig posar-hi
un tinter nou i no para de fer el boig. No
entenc res!!! Ja preferiria la vella màquina
d'escriure, que no tenia escàner, però sempre
va anar bé...
Rebeu tots una forta abraçada de Mn. Jordi

Quan el sol, desclosa i es pon vermell
del mar, la platja, del cel el foc,
que es torna negre; cel estrellat:
la lluna blanca, estels com fars.
Quan la mar, serena blanca blavor
l'arena, l'ona colpejada en va,
l'aire amb dolçura; l'aigua del mar:
pètals de rosa, suren errants.
Quan el vent, tot suau, la brisa fa
del cel, el núvol vola endavant,
lleuger de pes; el tram més clar:
el tram de vent, que camí fa.
Quan la roca, ferma, sense buidor
fa d'arbre el fruit, de la terra bosc,
un volcà esclata; son cim daurat:
d'aquí un doll d'aigua, i un cel, i un mar.
El drac roig
Divagues, divagues i …
Volia fer-te sentir,
volia entrar-te en mi,
però tu no calles mai
Divagues, divagues i ...
dius el que sents a dir
i et quedes a l'escorça.
Expliques mil ximpleries
que no tenen cap ni peus
i allò que jo et vull fer entendre
no veus.
Sacsejo l'enteniment
per passar-te un pensament
i em talles amb bajanades.
I així hores i diades,
setmanes, mesos i anys
sense comunicar-te
els meus afanys...
Toti
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Racó per aprendre
Sense abelles no hi hauria vida

Araceli Alloza

Einstein ho va deixar clar "si les abelles
desapareixen del planeta solament ens quedarien
4 anys de vida“
El paper que juguen les abelles en el medi ambient
és fonamental ja que la seva labor de pol·linització
és insubstituïble. Sense pol·linitzadors un terç de la
nostra alimentació desapareixeria, i el que és encara
més greu, també ho faria part del farratge que
alimenta als bestiars que mengem.Des de fa uns
anys l'alarma no cessa, s'estan perdent les colònies
d'abelles. Les causes de la seva mort són diverses, la
contaminació de l'aire, tant pel percentatge de CO2
com per les ones magnètiques enviades per les
antenes de telefonia mòbil.

L'abella és un autèntic detector ecològic perquè el
seu cos aquesta cobert de pèls que ajuden a
capturar les substàncies que entren en contacte
amb ells, és sensible a molts productes tòxics i
visiten tots els sectors ambientals: sòl, vegetació,
aire i aigua, i emmagatzemen gran diversitat de
productes en els ruscs sobre les quals realitzar les
verificacions.
Des de 2010 en alguns aeroports s'utilitzen ruscs per
mesurar la qualitat de l'aire i així aconseguir la
reducció de la taxa de toxines en la mel, que és com
ho mesuren. Les abelles són responsables del 70%
de la producció de fruita, verdura i llavors que
consumim diàriament. Amb el simple mecanisme de
traslladar el pol·len de les parts masculines de les
plantes a les parts femenines, garanteixen

l'existència d'aquests aliments indispensables per a
la nostra supervivència com a espècie animal.
Malauradament, l'agricultura transgènica,
l'aparició de paràsits i les sequeres motivades per
l'escalfament del planeta estan posant en perill uns
insectes pol·linitzadors que, a més de fascinants,
ens diuen molt del nostre entorn natural. Així ho
adverteix Jaume Cambra, professor de Botànica a la
Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona
des de l'any 1990. Cambra, que cultiva 40 eixams en
arnes Langstroth –de creixement vertical–, observa
cada dia l'evolució de les abelles i exigeix recursos
perquè les entomòlogues puguin estudiar el seu
comportament. Per aquest científic veterà, la
divulgació, la recerca i l'increment d'espais agraris
ecològics permetrien salvar les abelles i convertir la
mel en un ingredient més preuat.
La societat sap que cal preservar la biodiversitat,
però no valorem prou la importància de les abelles
ni altres insectes pol·linitzadors, com ara el Bombus
terrestris –un tipus de borinot. Són bàsics pel cultiu
d'aliments i, si estan en risc, és per una suma de
factors. Primer, per l'acció dels pesticides, que
afecten tant els insectes com els humans, ja que
s'acumulen als greixos del nostre cos. Allà on hi ha
agricultura intensiva, a la qual molts agricultors
s'han llançat per fer negoci, se n'utilitzen en grans
quantitats, fet que provoca la mortalitat de les
abelles i la pèrdua de diversitat vegetal.
Tots els fruiters de pinyol –com ara pomeres,
presseguers o pruneres– depenen molt de la
pol·linització. Igual que els melons. Però, és clar, la
pèrdua d'abelles dels apicultors queda compensada
perquè multipliquen les colònies o en compren a
agricultors que es dediquen a produir-ne. El cotó, el
blat i l'arròs també poden resultar perjudicats per la
manca d'abelles, de la mateixa manera que tindríem
menys llet, formatge, ous i derivats carnis. El blat de
moro no es veu afectat per la manca d'abelles, però
part del seu pol·len acaba arribant a la mel i, com que
és transgènic, la contamina.
ÀLEX ROMAGUERA 19/04/2017 la directa
https://catala.adalmo.es/noticias/sin-abejas-no-habria-vida/
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El mussol pot girar el cap 360 graus?
La veritat és que el mussol real pot girar el cap fins a
270 graus i , gràcies a això, abasta un camp de visió
de 360 graus sense necessitat de moure's de lloc.

Araceli Alloza

És un mite que el seu cap pugui donar voltes sense
cap topall, o que pugui tenir el seu rostre
completament cap a enrere, només tenen una
amplitud de gir major que qualsevol altre animal.
Malgrat ser curt, el coll del mussol té 14 vèrtebres,
set mes que la majoria de les aus i que nosaltres.
Aquestes vèrtebres extra li permeten girar el cap
com una antena de radar: cap a dreta o esquerra fins
a uns 180 graus, i també mirar cap avall totalment, i
cap amunt.

Els mussols són famosos per poder donar volta el
seu cap, i mirar directe al que tenen a la seva
esquena. La majoria de les espècies de mussols
poden girar el seu coll de 135 a 180 graus cap a la
dreta i a l'esquerra (270 graus en total), abastant així
un camp de visió de 360 graus. Però, com ho fan?
Com fa el mussol per girar el cap d'aquesta manera?
A diferència de la resta de les aus, que manquen de
pavelló auditiu extern, els mussols i altres
rapinyaires nocturns posseeixen una espècie
d'orelles que els ajuden a detectar una presa en la
foscor de la nit. A fi de localitzar-la amb precisió,
l'animal mou el cap d'un costat a l'altre amb
extraordinària facilitat.

Tant moviment lliure no només es deu a la major
quantitat de vèrtebres, sinó també a la forma
d'aquestes. Els costats de les vèrtebres en els quals
s'articulen són còncaus en un sentit i convexs en
l'altre, això també permet que la mobilitat entre una
vèrtebra i la següent sigui major.
Però això no és tot, per aconseguir semblant
proesa, el mussol, com totes les aus i rèptils, té
només un còndil occipital, el punt d'articulació entre
el crani i la primera vèrtebra. Al contrari dels éssers
humans, que en tenim dos, amb un de sol els
rapinyaires tenen un major moviment de cap.
https://www.curiositats.cat/mussol-pot-girar-el-seu-cap-360-graus/
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