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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 s'han considerat de
major interès públic. Aquests continguts
poden veure's modificats en l'ACTA,
document plenament vàlid un cop aprovat
definitivament per la Junta de veïns en Ple en
la propera sessió que celebri. Per a més
informació podeu adreçar-vos a les oficines
d'atenció ciutadana i al web oficial
www.smbalenya.cat.

Ple ordinari de 05/09/17
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació esborranys actes de les
sessions anteriors
2. Donar compte resolucions de presidència
3. Aprovació de la liquidació ingressos i
despeses i bestretes de l'exercici 2016 i
establiment del calendari de bestretes 2017
amb l'Ajuntament de Seva.
4. Adhesió al conveni de col·laboració entre
el Consorci Localret i la Diputació per a la
contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions.
5. Aprovació inicial de l'expedient de
modificació de credits del pressupost.
6. Aprovació de l'increment del 1% de les
retribucions del personal.
7. Aprovació del compte general del
pressupost exercici 2016.
8. Precs i preguntes.

3. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ D’INGRESSOS I
DESPESES I BESTRETES DE L'EXERCICI 2016 I
ESTABLIMENT DEL CALENDARI DE BESTRETES
2017 AMB L'AJUNTAMENT DE SEVA
Vist que el conveni de delegació, gestió de
competències i finançament signat el dia 13 d'abril
de 2015 amb l'Ajuntament de Seva preveu que
l'Ajuntament de Seva efectuarà una transferència
mensual a aquesta EMD, dels ingressos
corresponents a la participació dels padrons fiscals i

demés corresponents als serveis i competències
assumits per aquesta Entitat i així mateix es preveu
la forma de calcular l'entrega definitiva, liquidació
corresponent a l'exercici anterior i el càlcul pel
proper exercici.
Vist que l'Ajuntament de Seva va constituir una
Comissió de Seguiment paritària amb aquesta EMD
de conformitat amb el que preveu l'article 28 del
conveni esmentat i en la qual es va fitxar la
metodologia a seguir en els càlculs realitzats.
Vist que la Junta de Govern de l'Ajuntament de
Seva, en sessió del dia 17 de juliol de 2017, va aprovar
la liquidació de l transferència anual corresponent a
l'exercici 2016 va establir el calendari de bestretes
del 2017.
Vist que la liquidació comprèn l'estat d'ingressos
corresponent a la liquidació per recaptació dels
padrons fiscals dels Impostos i taxes, la participació
en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat; les
subvencions percebudes per l'Ajuntament de Seva i
que corresponen a serveis que presta aquesta EMD i
que en conjunt sumen la quantitat de 686.719,50
euros, corresponents a l'exercici 2016, segons detall
adjunt.
Vist que l'estat de despeses es corresponen als
costos de personal de l'Ajuntament de Seva que han
prestat els seus serveis en aquesta EMD durant
l'exercici 2016; factures i serveis pagats per
l'Ajuntament de Seva i que es corresponien a
serveis de l'EMD i ingressos del servei de
subministrament d'aigua que ha percebut l'EMD i
que són de l'Ajuntament de Seva perquè ha prestat
aquest servei i que en conjunt sumen la quantitat
de 74.043,07 euros, corresponents a l'exercici 2016,
segons detall adjunt
Vist que l'Ajuntament de Seva ha transferit durant
l'any 2016 a aquesta EMD en concepte de bestreta
la quantitat de 517.346,15 euros.
Vist que l'Ajuntament de Seva ha descomptat a
favor seu l'import de 109.851,35 euros corresponent
al resultat de la liquidació de l'exercici 2015, aprovat
en el seu dia. Vista la proposta de l'Ajuntament de
Seva del calendari de bestretes per a l'exercici 2017, i
la proposta d'establir la diferència de 14.521,06
euros corresponents a la liquidació definitiva
exercici 2016 a favor de l'Ajuntament de Seva sigui
minorada de la bestreta següent a la seva
aprovació.
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Per tot això, es proposa a la Junta de veïns en Ple,
l'adopció del següent ACORD:

Quart. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de
Seva als efectes oportuns.

Primer. Aprovar la liquidació de l'estat d'ingressos
per recaptació dels impostos i taxes i despeses dels
serveis que es competència d'aquesta EMD de
l'exercici 2016 amb l'Ajuntament de Seva, segons
detall adjunt, següent:

No obstant la Junta de veïns decidirà.

Ingressos de padrons, taxes i altres
Despeses de serveis
Liquidació any 2016

686.719,50 €
74.043,07 €
612.676,44 €

Segon. Aprovar la liquidació definitiva de la
transferència realitzada per l'Ajuntament de Seva a
favor d'aquesta EMD, corresponent a l'exercici
2016, següent:
Bestretes ingressades durant l'exercici
517.346,15 €
Resum liq. a favor de l'Aj. de Seva ex. 2015 - 109.851,35 €
Resum liq. a favor de l'Aj de Seva ex. 2016 14.521,06 €

Tercer. Aprovar el calendari de bestretes de 2017
donant conformitat a la seva minoració de la
liquidació definitiva de l'exercici 2016, segons detall
adjunt, següent:
Prev. ing. padrons fiscals ‘17
Prev. despeses vàries ‘17
Liq. a favor de l'Aj. de Seva exercici ‘16
Liq. provisional ex. ‘17

Previsió bestretes

695.019,22 €
51.757,47 €
- 14.521,06 €
628.740,69 €

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

4. ADHESIÓ AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ
CENTRALITZADA DE SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS
I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de
tot Catalunya i entitats municipalistes, té atribuïdes
com a funcions estatutàries, entre d'altres, la
contractació centralitzada i/o la gestió de la
prestació de serveis de telecomunicacions, amb la
finalitat d'optimitzar les xarxes de comunicacions
electròniques i potenciar l'estalvi econòmic
d'aquests serveis.
II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la
Diputació de Barcelona han signat un conveni de
col·laboració l'objecte del qual és establir les bases i
condicions en què es portarà a terme la
contractació agregada dels serveis de
telecomunicacions, conjuntament amb tots aquells
ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens
dependents d'aquests, que s'hi adhereixin, a fi
d'obtenir un benefici tant tècnic, com de gestió de
procediments i econòmic.
III. Vist l'interès d'aquesta Entitat Municipal
Descentralitzada d'adherir-se al citat conveni i que
l'any 2018 preveu una despesa estimada de
5.000,00 € per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions.
IV. Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local;
els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de
juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els articles
47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic; i els articles 107 a 112 de la
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
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procediment de les administracions públiques de
Catalunya, sobre la capacitat de les administracions
locals per formalitzar convenis de cooperació
tècnica i administrativa en assumptes d'interès
comú; i vist, així mateix, que l'article 205 del Text
Refós de la llei de contractes del sector públic
reconeix la possibilitat d'acords entre les
corporacions locals per dur a terme sistemes
d'adquisició centralitzada.
En virtut de tot això, es proposa adoptar els
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'adhesió de l'Entitat Municipal
Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, al
conveni de col·laboració subscrit el 6 de juliol de
2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions, del qual s'adjunta
còpia com annex I, tot assumint el compromís de
complir les obligacions que se'n derivin. Les
modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit
conveni s'entendran acceptades per aquesta EMD,
pel sol fet de no revocar l'adhesió dins dels 30 dies
hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.
SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el
Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona,
indistintament, perquè, en nom i representació de
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel
de Balenyà, puguin obtenir de qualsevol operador
de telecomunicacions les seves dades de facturació
i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la
Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus
d'accés per a la consulta telemàtica de l'esmentada
informació. La documentació i informació
obtingudes, així com la informació d'accés a les
plataformes d'informació telemàtica, tenen
caràcter confidencial i no podran ser objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.
Per tant, no se'n podrà fer ni tractament ni edició
informàtica, ni transmetre a tercers fora de
l'estricte àmbit d'execució d'aquest procediment
de contractació.
La vigència d'aquesta autorització es circumscriu a
la de l'adhesió al conveni referit en l'acord primer.
TERCER. Establir que la despesa màxima anual que
aquesta Entitat Municipal Descentralitzada preveu

destinar a la contractació centralitzada de serveis
de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET
serà d'un import de 5.000,00 euros, IVA inclòs, per
als lots que tot seguit es detallen:

QUART. Declarar que s'assumeix el compromís de
realitzar la consignació pressupostària suficient per
a la prestació d'aquest servei en els exercicis
afectats per aquesta contractació centralitzada
(que previsiblement s'iniciarà el 2018 i tindrà una
durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal.
CINQUÈ. Facultar tan àmpliament i expressament
com en dret sigui menester al senyor Èric Vila de
Mas, President, en representació de l'Entitat
Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de
Balenyà, per realitzar els tràmits i adoptar les
resolucions necessàries per executar els presents
acords.
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.

5.APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CREDITS DEL PRESSUPOST
1. Per providència del President de data 29 d'agost
de 2017, s'inicia l'expedient per a l'aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant suplement de
crèdit; transferència i/o majors ingressos.
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions
que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient o no n'hi ha en el
pressupost ordinari actual, s'ha de tramitar
l'expedient de suplement de crèdit que cal finançar
mitjançant
majors ingressos i aplicació del
romanent general disponible del pressupost vigent
de la corporació, amb subjecció a les disposicions
vigents.
PRESSUPOST DE DESPESES
Suplements de crèdit:
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PRESSUPOST D'INGRESSOS
1/ Majors i/o nous ingressos no previstos:

2/ Romanent líquid de tresoreria:

L'assessor jurídic i la secretària interventora
accidental han emès informe favorable.
1.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida
fonamentalment a l'article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d'hisendes locals i el RD
500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que
no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar
la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del
romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el
pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions
de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació
del respectiu servei.
3. Segons l'article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del règim local,
l'aprovació de la modificació del pressupost es

competència del Ple de l'Ajuntament per majoria
simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l'article 19
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general
d'estabilitat pressupostària, i l'article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, les
entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l'àmbit de les seves competències, al compliment
de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en els
termes previstos a l'article 3.2 de la LGEP.
L'article 22 de la LGEP estableix que les entitats
locals que no hagin assolit l'objectiu d'estabilitat
pressupostària previst a l'article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos
següents a l'aprovació o liquidació del pressupost
en situació de desequilibri, un pla
economicofinancer corrector a mitjà termini
Per tot això, es proposa a la Junta de veïns en Ple
l'adopció del següent acord:
Primer. Aprovar l'expedient de suplement de crèdit
núm.2/2017, per un import de 14.200,00 euros, que
cal finançar mitjançant nous ingressos no previstos
i romanent líquid de tresoreria no afectat i
disponible del pressupost vigent de la corporació.
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant
el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí
Oficial de la Província. Si no es presenten
reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, la
junta de veïns en Ple disposarà del termini d'un mes,
comptat des de la finalització del període
d'exposició pública, per resoldre-les.
No obstant la junta de veïns en ple decidirà.
Es posa a votació la proposta i aquesta queda
aprovada amb quatre vots a favor i una
abstenció, i per tant amb la majoria
legalment establerta.
6. APROVACIÓ DE L'INCREMENT DEL 1% DE LES
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL
RELACIÓ DE FETS:
La Junta de Veïns en Ple , en sessió extraordinària
que va tenir lloc el dia 19 de desembre de 2016, va
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aprovar inicialment el pressupost general per a
l'exercici 2017, les bases d'execució, la plantilla de
personal i les retribucions dels empleats de l'EMD
per a l'anualitat 2017.
Es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 27 de desembre de 2017,quedant
aprovat amb caràcter definitiu al no presentar-se
cap al·legació ni reclamació durant l'exposició
pública.
L'art. 18. Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l'estat per a l'any 2017,
estableix que les retribucions del personal al servei
del sector públic no podran experimentar un
increment global superior a l'1 per cent respecte a
les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes
d'homogeneïtat per als dos períodes de la
comparació, tant, pel que respecte a efectius de
personal com a l'antiguitat d'aquest.
L'article 18.Cuatro de la mateixa Llei, disposa que la
massa salarial del personal laboral, que
s'incrementarà en el percentatge màxim previst en
l'apartat dos d'aquest article, està integrada pel
conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i
les despeses d'acció social esdevingudes per dit
personal en l'any anterior, en termes
d'homogeneïtat pels dos períodes objecte de
comparació.
L'article 7 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic
del treballador Públic, aprovada per Real Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (TREBEP)
estableix que aquest personal es regeix, a més de
per la legislació laboral i per les altres normes
convencionals aplicables, pels preceptes del
TREBEP aquest Estatut que així ho disposi.
Així mateix, l'article 27 del TREBEP estableix que les
retribucions del personal laboral es determinen
d'acord amb la legislació laboral, el conveni
col·lectiu que sigui aplicable i el contracte de treball,
respectant en tot cas les pautes establertes en
l'article 21 del present Estatut que en el número 2
especifica que “ no podran acordar-se increments
retributius que globalment suposin un increment de
la massa salarial superior als límits fixats anualment
en la Llei de Pressupostos Generals del Estat per al
personal”.
El Capítol I del pressupost d'aquesta EMD, per a
l'any 2017, es aprovar sense increment retributiu

del personal al servei d'aquesta administració, atès
que en el seu moment no s'havia aprovat la Llei de
Pressupostos de l'Estat per al 2017.
FONAMENTS DE DRET:
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals
de l'estat per a l'any 2017
Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic del treballador
Públic, aprovada per Real Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d'octubre
A proposta de la Presidència es proposa a la Junta
de Veïns en Ple, l'adopció dels següents acords:
Primer.- ACORDAR l'increment de l'1% de les
retribucions del personal de l'Entitat Municipal
Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà,
personal funcionari i personal laboral d'acord amb
la llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos generals
de l'Estat per a l'any 2017, amb efectes 1 de gener de
2017.
Segon.- APLICAR l'increment en la nòmina del mes
de setembre de 2017.
Tercer.- FER EFECTIVES les diferències generades en
les nòmines de gener a agost 2017 i paga
extraordinària de juny de 2017, en la nòmina del mes
de setembre de 2017.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord al representant
dels treballadors/es de l'EMD.

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.

7. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL
PRESSUPOST EXERCICI 2016
Vist l'expedient del Compte General del Pressupost
de l'exercici 2016.
Vist que es proposa aprovar el compte general
corresponent a l'exercici del 2016, el qual ha estat
exposat al públic, sense que s'hagi presentat cap
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al·legació ni reclamació i així mateix ha estat
examinat per la Comissió Especial de Comptes que
l'ha informat favorablement.
De conformitat amb el que determinen els articles
208 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel
quals s'aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals, es proposa al Ple l'adopció del
següent ACORD:
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes
anuals corresponents a l'exercici 2016, integrats per
tota la documentació legalment requerida.
Segon. Aprovar definitivament la documentació
complementària integrada pels justificants dels
estats i comptes anuals i pels annexos
corresponents.
Tercer. Rendir els esmentats comptes de la
corporació, esdevinguts com a resultat de l'exercici
econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes,
d'acord amb el que determinen els articles
esmentats en la seva part expositiva.
No obstant la Junta de veïns decidirà.
Es posa a votació la proposta i aquesta queda
aprovada amb quatre vots a favor i una
abstenció, i per tant amb la majoria
legalment establerta.

8. PRECS I PREGUNTES
(Em sumo a acompanyar el sentiment a la Pilar i
el condol a les víctimes dels atemptats)
PDECAT (PREC): Respecte als pagaments amb
número P2017-8 (aprovats pel Decret núm. 183)
per un import de 74.488,19€ sol·licitem se'ns
passi una relació de les factures que el
componen amb detall del seu import.
RESPOSTA: S'accepta el prec de facilitar la
relació de factures i queden a disposició a les
Oficines de l'Ajuntament.
PDECAT (PREC): Es passi una desbrossadora per

la vorera de la pujada de la pista, que està plena
d'herbes i bardisses, que no deixen passar als
vianants per passejar, anar a l'escola o al camp
de futbol, i més encara ara que d'aquí poc
començarà l'escola.
RESPOSTA: S'accepta el prec i es farà amb
caràcter immediat.
PDECAT (PREC): Com s'havia demanat en
anteriors ocasions, que a El Gallaret es posi
PDECAT a qui formula els Precs i Preguntes.
RESPOSTA: Tot i que no ens constava s'accepta
el prec.
PDECAT (PREC): En relació a l'apartat de precs i
preguntes de la revista El Gallaret, que es
redactin d'una forma llegible, tal i com es fa amb
la resta d'articles, doncs alguns es redacten
sense separacions, apretat, etc d'una forma
francament dificultosa per llegir.
RESPOSTA: S'exposa que moltes vegades és
degut a la maquetació i edició de la revista ja que
les pàgines són múltiples de 4.
PDECAT (PREGUNTA): Quan es preveu posar un
cartell de Benvinguda a les entrades del poble,
(Serrat de l'aguilar, etc.)? Doncs ja tenim escut,
fa temps ja es va dir que es faria però els dies
passen i no es fa...
RESPOSTA: Es respon que és un tema del qual es
volia esperar si hi ha una consulta referent al
nom del poble, tot i així si aquesta consulta va
per llarg s'intentarà fer en breu.
PDECAT (PREGUNTA): Preguntar per com està
la tramitació del Projecte per a reformar el
clavegueram? Doncs fa temps es va dir de que
s'estava pendent del projecte de la Diputació...
que ja estava demanat, però no n'hem sabut res
més.
RESPOSTA: Es respon que la Diputació de
Barcelona no ha atorgat de moment la
subvenció demanada però que si que s'ha paralt
amb els tècnics de la DIBA i si que s'han anat fent
acutacion que permeten treure l'aigua de la part
alta del poble per així evitar que es concentri en
en el clavagueram de dins del poble.
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Decret de suport al Referèndum
de l'1 d'octubre.

Escala d’accés a
l’Estació

El nostre poble S.M de
Balenyà històricament
hem reclamat el fet de
poder decidir el nostre
futur, per això creiem
que tenim tota la força
per poder donar suport
i encoratjar a participar
en totes aquelles
accions on la decisió
sigui de la gent, on un
vot compta com un
altre i on la democràcia
és més pura.

El passat més de juny ja es va reposar una de les
escales de que s'havien tret per unes obres al
clavegueram, una de les escales la vam substituir
per una de nova, l'altra que era la del final del
pàrquing s'ha decidit de moment no tornar-la a
posar per diferents raons: L'escala en qüestió
embocava a una zona plena de bassals i l'accés a
l'estació per la vorera és més adequada, a més en
una reunió amb mossos ens recomanaven que no hi
hagués tantes sortides ja que així facilitàvem la
seguretat del poble.

Revetlla de
Sant Joan

És per això que es va signar el decret de suport al
referèndum, perquè tots aquell que vulguin es
puguin expressar en la direcció que creguin més
correcte. Més que mai hem de fer palès allò que la
sobirania recau en el poble, respectant-ne el
resultat.

Curs suport
Vital Bàsic

Resposta a la carta de Lluís Luengo

Els desfibril·ladors salven vides, ho vam poder
comprovar el passat més de juliol durant els actes
de la festa major... però com bé deia en Lluís a la
seva carta, no estaria de més que alguns veïns i
entitats estiguin ben preparats per actuar davant
una situació d'emergència.
És per aquest motiu que estem acabant de tancar
dates amb l'empresa CARDIOSOS, perquè en breu
us podem comunicar quan es farà aquest curs de
Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA). Es tracta
d'un curs bàsic, adreçat tant a personal de
l'Ajuntament com a veïns i entitats que vulguin
saber com reaccionar amb eficiència davant d’una
emergència mèdica, efectuant maniobres de
reanimació cardiopulmonar (RCP). Us informarem
en breu, i si esteu interessats en participar en aquest
curs ja ho podeu posar en el nostre coneixement a
través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Resposta a la carta de Montserrat Roigé

Resposta a la carta de Montserrat Roigé

En referència a la carta de la Montserrat del passat
número, exposar que després de la festa de Sant
Joan els mateixos organitzadors, veïns i personal de
l’Ajuntament que van participar de la celebració ja
van fer una neteja força exhaustiva de la zona de la
revetlla i tots els residus es van separar degudament
als seus contenidors corresponents.
La zona va quedar degudament recollida, però si
que és veritat que no es va fer a fons aquella mateixa
nit, el dilluns (ja que els dos dies següents eren
festius) a primera hora la brigada de Sant Miquel de
Balenyà va dedicar-lo a la neteja dels carrers, com bé
se sap, amb les restes de petards els carrers
s'embruten més del que és habitual.

Millora de
les voreres

Resposta a la carta de Lluís Luengo

Atenent la petició de Lluís Luengo sobre la millora
de les voreres la brigada es va centrar en reparar
aquell panots que moltes vegades degut als canvis
bruscs de temperatura s'aixequen, actualment es
fan repassades periòdiques per la millora de les
voreres.
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Plenament orgullosa
Aquestes 4 paraules us les vull dir a vosaltres, a la
comissió de la festa més gran del poble, una 2a
FESTA MAJOR amb poquíssimes coses a millorar.
Agrair-vos en primer lloc l'esforç i la paciència. Se
que hi han hagut moments difícils i moltíssima feina
durant els 7 mesos de preparació. No tot han estat
flors i violes i no tothom s'implica igual (no cal que us
ho digui). Però el què realment compte és el resultat
final, és la satisfacció que us emporteu a casa
desprès de la feina ben feta i jo, m'emporto molt
més que tot això, us ho asseguro; jo m’emporto a
casa un trocet de cada un de vosaltres!!! Aquesta és
la meva millor recompensa!
Moltes gràcies,
Inès Puigneró

Adequació d’espais
al poble

Resposta a la carta de Lluís Luengo

En resposta a la carta d'en Lluís Luengo a
l'adequació a la zona verda del polígon de
l'Avellanet, ja és una demanda plantejada
anteriorment, per això en els pròxims mesos
s'habilitarà l'espai de davant dels pisos amb arbres i
bancs, pel que fa a la zona del darrera, si que la
desbrossem i demanarem a la Diputació, que té
dotació de bancs per que ens en subministrin,
llavors seria adient estudiar amb deteniment a quin
lloc és més adient per tal que se'n pugui fer ús i no
quedin sense utilitzar.

Informació sobre les reunions al
Parlament pel procés de segregació
de Sant Miquel de Balenyà.
Com ja es va informar el dia 29 de juny es va tenir una
reunió amb el grup del PDeCAT (Junts pel sí) per
intercanviar punts de vista i objectius referents a la
segregació del nostre poble, la reunió va ser molt
rellevant i positiva encoratjant-nos a tirar endavant
el procés.

Votem !
Durant el setembre hi ha prevista la reunió amb els
grups de ERC (Junts pel Sí) i amb la CUP. Des de
l’Ajuntament seguirem insistint perquè la resta de
grups del Parlament ens atenguin el més aviat
possible per consensuar els punts de vista a seguir
en el nostre procés d'autodeterminació com a
poble.

Licitació de les obres de la Pista
Durant el mes de setembre es finalitzarà el procés
de licitació de les obres de la pista poliesportiva i el
pati de les Basseroles, això fa que tal i com es va
programar i consensuar amb les escoles durant un
període d'entre 3 i 4 mesos els alumnes tindran una
part del pati sense utilitzar, per això els alumnes de
les escoles podran anar a les hores d'esbarjo al camp
de futbol de la Muntanyeta o bé als jardins del casal
entrant per la porta de dalt que és la que els queda
més a prop.
Les obres seran la culminació i la millora definitiva de
la pista i una millora del pati de l'escola pel que fa al
benestar dels alumnes a més de solucionar tot el
problema d'aigües que hi ha quan plou i que no
estan reconduïdes.
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GRUPS POLÍTICS
Partit Demòcrata (PDeCAT)
de l’EMD de St Miquel de
Balenyà
CATALUNYA, TENIM LA PARAULA
El dia 1 d'octubre tots a votar!
Crec que tots estarem d'acord en que, en un moment
històric com el que ens trobem, l'article polític del
PDeCAT aquest cop no pot tractar d'altra cosa que el
referèndum del proper dia 1 d'octubre.
A ningú se li escapa que estem a les portes d'un moment
molt important pel País, i molt important també pel
nostre poble com diré més endavant, en el que cadascú
de nosaltres està emplaçat en els propers dies a no
quedar-se a casa, a manifestar-se i sobretot a anar a
votar.
Catalunya, el catalans, hem de decidir quin camí volem
seguir: si volem romandre a Espanya, amb tot el que això
comporta, o si volem crear un nou Estat, amb tot el que
això comporta també.

La primera opció, dependre d'Espanya, es sobradament
coneguda per tots: ofegament econòmic i
menysteniment cultural.
Econòmicament, avui és innegable que no ens surt a
compte formar part d'Espanya. Les balances fiscals no
enganyen: paguem molt a Madrid i ens torna molt poc.
La transcendència d'aquest ofegament a Catalunya té el
ser reflex diari a la vida de tots nosaltres
(independentistes o no) en molt àmbits: pensions
baixes, retards i mal funcionament als aeroports,
corredors mediterranis que s'encallen, port
infradimensionat, trens col·lapsats, falta de recursos a
ensenyament i educació, escàs suport a empreses i
emprenedors, etc... La llista no tindria fi. En definitiva,
formar part de l'estat espanyol, econòmicament, ens
iguala a Grècia quan sols podríem tenir un PIB com el de
Dinamarca. Catalunya és un País de Champions League

que, com a part d'Espanya, patim per classificar-nos per
la UEFA. Que ningú oblidi que hem estat, som i serem, un
poble emprenedor, treballador, obert i dinàmic que,
sens dubte, ens en sortiríem.
A nivell cultural, continuar formant part d'Espanya
tampoc ens va millor. La llengua s'arracona, se'ns tracta
de dialecte del castellà, els nostres castells són ignorats
en pro de les corrides, i majoritàriament a televisions i
diaris tot el que soni català és objecte de rebuig i
susceptible de boicot. No cal dir que un Estat
mitjanament normal s'enorgulliria de la pluralitat de
cultures que pugui tenir; la diversitat de tradicions i
maneres de fer hauria de ser vist com a quelcom bo i
enriquidor. Lluny d'això, a Espanya la cultura catalana
molesta, incomoda als que volen una Espanya unida i
uniformitzada, tallada sota el patró gallard i
reminiscentment imperialista de Castella. No hi som
benvinguts, som una anomalia molesta i tossuda encara
pendent d'assimilar.
Un país nou i propi solucionaria de per sé molta part
d'aquests problemes. Això no vol dir que tots, o que pel
simple fet de ser independents siguem perfectes. Però sí
que vol dir que tindríem a les nostres mans les eines per a
poder intentar-ho.
Sabedor de tot el que perdria, l'Estat espanyol per
impedir-ho no dubta en fer servir tot el que té al seu
abast: ja sigui la por, l'amenaça, la mentida o l'ús d'uns
tribunals barroerament escollits. No cal ser endeví per
preveure que fins l'1-O ens espera un període de
mentides i manipul·lacions servides a través dels mitjans
de persuasió (mal dits de comunicació) estatals.
Prevenim-nos. Són els mateixos que van crear informes
falsos amb el President Mas o en Xavier Trias en passades
eleccions. Ja els coneixem, i sabem quin peu calcen.
Tenen clar qui som l'enemic, però ja no ens sorprenen.
Per últim, i com avançava, aquest procés es troba
íntimament lligat amb l'esdevenir de Balenyà com a
municipi. Doncs parlamentaris del PDeCAT ens han
mostrat la seva absoluta predisposició en entomar
positivament la nostra reivindicació al sí d'un nou estat
català. És a dir, que en un marc jurídic català, Balenyà
podrà esdevenir un nou municipi de la República
Catalana, mentre que en l'actual marc jurídic de la
Monarquia Espanyola tan sols podem resignar-nos a ser
una EMD.
Per tant, estiguem atents, filtrem les mentides i paranys
que segur que ens vindran, participem activament, no
tinguem por i el proper 1 d'octubre votem per crear, amb
il·lusió i esperança, un nou Estat Català lliure, social,
capdavanter, democràtic i just amb les persones. Som-hi!
PDeCAT de Sant Miquel de Balenyà
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ANUNCIS
Inscripcions futbol
Temporada 2017-2018

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

CE Sant Miquel de Balenyà

Apunta't a jugar amb nosaltres!!!
Temporada 2017-2018
Rebentem els preus!!!

Som un club petit, familiar i ben avingut que volem
que tots els nens/-es juguin, facin esport, practiquin
companyerisme, aprenguin futbol i per sobre de tot
s'ho passin pipa.
Entrenadors titulats.
Dos entrenaments a la setmana.
No t'ho pensis més! Truca'ns i vine a provar!
Albert Pérez (619.004.511)
Jordi Clos (639.510.436)
David Puig (609.360.497)
C/Muntanyeta s/n (Camp de Futbol)
Sant Miquel de Balenyà

Benvolguts veïns,
Comencem de nou el Centre de Dia, amb moltes
ganes i il·lusió de que TOTS els que veniu i els que
dubteu de venir, ho feu amb moltes ganes i decisió!
El centre de dia està pensat per totes les persones
de més de 65 anys i que volen continuar seguint
actives, amb ganes de participar en tallers de
memòria, rehabilitació, manualitats, festes
tradicionals, activitats amb les escoles del poble,
xerrades d'interès, activitats lúdiques... i mantenir
la xarxa social activa.
Us volem informar que a partir del dia 26 de
setembre el centre estarà obert de dilluns a
divendres de 8h a 14h i els dimecres de 8h a 17h.
També informar-vos que formarà part de l'equip i
serà l'Higiènic Sanitari del centre la Juana Vega. La
seva jornada serà de 5h setmanals. Els familiars i
usuaris podran disposar del seu servei i adreçar-se
per consultes i informació.
Si voleu més informació o per dubtes truqueu al 93
812 4417
Les Noies del Centre de Dia

Treballs

manuals

Mitja

Taller

Isabel Alba

Lloc: El Casal (Sala de Manualitats)

Dilluns de 16:45h a 18:45h - Gratuït

Horaris i preus:

el que vulguis

de cordills que amb destresa crearàs

Cortines, làmpades, tapissos... un entramat

Dolors Nadal

Lloc: El Casal (Sala de Manualitats)

Dimecres de 15h a 19h - Gratuït

Horaris i preus:

per descobrir.

L’art de les agulles de mitja, tot un món

Anna Puigbarraca

Lloc: El Casal (Sala de Manualitats)

Dimarts de 16h a 19h - Gratuït.

Horaris i preus:

passar-ho bé.

No necessitem res, només ganes de

Paquita Clot i Teresa Nadal

Pakdart

MANUALITATS

de macramé

& Pintura

Arts

Lloc: El Casal (Centre de dia)

Dijous de 18h a 19:30h - 19€/mes

Horaris i preus:

Esmalts de foc, tècnica de pla i de volum.

Curs per joves de 13 a 17 anys

Dimecres de 17:30h a 19h - 19€/mes

Horaris i preus:

Dibuix, color, modelatge i construcció.

Curs per nens de 4 a 10 anys

Lloc: El Casal (Sala de manualitats)

Divendres de 18h a 20h - 22€/mes

Horaris i preus:

i la seva obra. Realització de treballs.

tècniques i materials, coneixement d’artistes

Introducció a l’scrapbooking, coneixement de

Lloc: El Casal (Centre de dia)

Dilluns de 17h a 19h - 26€/mes

Horaris i preus:

Curs pensat per adults

preparació d’objectes decoratius

roba, restauració de petits objectes, creació i

3r Trimestre: Tècniques mixtes. Pintura sobre

2n Trimestre: Ceràmica. Modelatge fet a mà

1r Trimestre: Esmalts de foc (sobre metall)

Lloc: El Casal (Centre de dia)

Dimecres de 16:30h a 18:30h - 26€/mes

Horaris i preus:

Curs pensat per adults

Pintura: Aquarel·la i acrílic

Dibuix: Iniciació i perfeccionament

Organitza

Inscripcions: del 13 al 29 de setembre de 2017.
Lloc inscripcions: Ajuntament de Sant Miquel de Balenyà.
Preus: 15€* de matrícula obligatòria per tots els cursos + Quota mensual.
*Matricula per més d’un curs: 2 cursos - 25 € i 3 cursos 35 €
*Matricula per majors de 65 anys: 1 curs - 7,5 €, 2 cursos - 14 € i 3 cursos - 20 €
Durada: del 2 d’octubre de 2017 al 22 de juny de 2018.

MANUALITATS

Taller Monogràfics Dibuix
Scrapbooking

Plàstiques & Visuals

Ajuntament
de Sant Miquel de

Balenyà

Tots els cursos començaran la primera setmana d’octubre, excepte treballs manuals
que comença aquest mateix setembre. A les oficines us donaran més informació.
Notes:

Inscripcions

2017-2018

Cursos i tallers de lleure

Lloc: Escola Basseroles

Els interessats en aquests cursos d’informàtica, hauran
de deixar el dia/dies i hora/hores que els va millor.
Els cursos es faran els dies en que coincideixi més gent.

Lloc: El Casal (Sala d’entitats) - Ignasi Bonet

Horaris i preus:

Dimarts de 15h a 16:30h - Gratuït

(Inscripció mínima de 4 persones)

Preu: 29€/mes - Cal portar ordinador

Dies a escollir de dilluns a dijous de 16h a 20h

Mesos de octubre i novembre

Durada, horaris i preus:

començar de zero amb la fulla de càlcul Excel.

Curs d’iniciació destinat a persones que volen

Lloc: El Casal (Sala d’entitats) - Ignasi Bonet

(Inscripció mínima de 4 persones)

Preu: 29€/mes - Cal portar ordinador

Dies a escollir de dilluns a dijous de 16h a 20h

1 Trimestre (octubre, novembre i desembre)

Durada, horaris i preus:

començar de zero o repassar temes essencials.

Curs d’iniciació destinat a persones que volen

Lloc: El Casal (Sala d’entitats) - Tània Coll

Dijous de 20h a 21h - Preu: 15€/mes

Horaris i preus:

perdre la por.

una hora a la setmana de conversa t’ajudarà a

L’anglès és molt important a les nostres vides,

les persones... amb aquest taller tots aprenem

És important conèixer la llengua, les costums,

Gemma Albacete

Lloc: El Casal (Sala de Manualitats)

Divendres de 10h a 11.45h. - Gratuït

Horaris i preus:

nostre cervell. Ens fan més actius i dinàmics.

Aquest taller ajuda a enlentir l’envelliment del

Lloc: Sala cultural El Teatre - Isabel Alba

Dilluns de 19h a 20h - Gratuït (per totes les edats)

Horaris i preus:

deixa’t portar per la música.

Mou el cos, desvetlla la ment... no pensis,

Lloc: El Teatre - Berta Arumí

Preu: 15€/mes (un dia) i 25€/mes (dos dies)

Dimecres de 18:15h a 19:15h

Adults: Dilluns de 20:00h a 21:00h

Horaris i preus:

Què més vols?

produeix adrenalina i et dóna energía...

El Zumba, redueix l’estrés, ajuda a perdre pes,

APRENDRE

Lloc: Per determinar - Gerard Torrents

(Inscripció mínima de 10 persones)

Dimarts de 9:30h a 11:00h. - Preu: 15€/mes

Horaris i preus:

coordinació i la relaxació.

El tai-txí és un entrenament físic basat en la

Lloc: El Casal (Centre de dia) - Cristina Cortés

Preu: 15€/mes

Adults - Dimecres de 20h a 21h.

Horaris i preus:

disciplina unim cos i ment

també la ment i l’ànima. Amb aquesta

Amb el ioga no només cuidem el cos, sinó

Cristina Puigdollers

Lloc: El Casal (Centre de dia)

Preu: 15€/mes

Adults - Dilluns de 15:15h a 16:15h

Horaris i preus:

mica d’esforç

Perquè tot el que és bo comença amb una

Lloc: El Casal (Centre de dia) - Anna Moncau

Preu: 15€/mes

Adults - Dijous de 16:45h a 17:45h

Horaris i preus:

també la teva ment, actitud i humor.

El pilates no només canvia el teu cos, canvia

SALUT & ESPORT

& Pilates

TEATRE, MÚSICA & DANSA

Zumba

del món

de memòria

per a estrangers

Ordinadors Anglès

Excel

Danses

Taller

Català

& Internet

iniciació

Gimnàs Pilates
Ioga
Tai-Txi
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ANUNCIS
29a Edició de la caminada Popular
de Sant Miquel de Balenyà
Grup Caminada Sant Miquel de Balenyà

Els vots van ser secrets i qualsevol persona podia ser
escollida. Un cop fet el recompte de vots, la nova
junta queda d'aquesta manera:
PRESIDENTA: Teresa Flotats.
TRESORERA: Nati Ciuró
SECRETARIA: Josefa Serrat

Un any més, es va acostant el dia de la Caminada de
Sant Miquel de Balenyà. Ja estem en marxa per
celebrar la 29a edició, aquest any serà el diumenge
22 d'Octubre, apunteu-vos-ho a l'agenda!
Des de l'organització estem treballant en un nou
recorregut que esperem que us agradi. Com
sempre, si teniu cap suggeriment, ens el podeu fer
arribar.
Com els últims anys podreu escollir entre dos
recorreguts. El recorregut llarg, d'uns 26 km per als
més caminadors i el recorregut curt, d'uns 15 km,
apte per a tothom. A tots dos recorreguts hi haurà
avituallament d'esmorzar, amb entrepà de
botifarra, i una samarreta d'obsequi a l'arribada.

D'aquesta manera, despedim la junta sortint,
donant-li les gràcies per la feina feta durant tot
aquest temps i donem la benvinguda a la nova.
Aprofitem també per fer una crida a tota aquella
gent que tingui ganes de formar part la Coral.
Tothom hi é s be nvingut , d one s i home s
principalment es necessiten veus masculines.
Us deixem un telefon: 627 146 693 TERESA
O podeu passar pel TEATRE qualsevol dia d'assaig.
Dimecres de 19:30h a 20:30h.
Dijous de 19:00h a 20:00h
Preu: 15€ per poder pagar a les professores i el
material.

Us animem a tots a venir a caminar i a compartir un
bon matí amb família, amics i gent del poble. Ens
veiem el 22 d'Octubre!

Programació Cineclub
Tardor 2017

Tota la informació actualitzada a
http://www.caminadasmbalenya.net/ i al nostre
Facebook.

Dijous 14 de setembre:
“Some like it hot (Ningú no
és perfecte), (Con Faldas y
lo loco)”, Billy Wilder, 1959,
EEUU.

Grup Caminada Sant Miquel de Balenyà

Cineclub

Dijous 28 de setembre:
“Rashomon”, Akira
Kurosawa, 1950, Japó.

Nova Junta a la Coral
“EL GALLARET”
Coral «El Gallaret»

Com passa a totes les entitats, cal i és necessaria fer
una renovació de junta cada pocs anys. ( aires nous,
idees noves, nous objectius…)
El passat mes d'agost, es varen reunir tots els
membres de la coral “ El Gallaret” i varen fer una
votació secreta per escollir nou President/a,
Tresorera i secretaria.

Dijous 12 d'octubre: “El
hombre de mármol”,
Andrzej Wajda, 1977,
Polònia.
Dijous 26 d'octubre: “El
r e t o r n ” A n d r e i
Zvyagintsev, 2003, Rússia.
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AGENDA

29a Caminada Popular de Sant Miquel de
Balenyà
Veure Pàg: 16

26

Cine Club :
“El Retorn”
Veure Pàg. 16

Festa Major

30

Teatre :
“La Mort,
la gran cabronada”
Veure Pàg. 15

diumenge

divendres

29

22

dijous

dijous

Cine Club :
“Rashomon”
Veure Pàg. 16

Referèndum
D’autodeterminació
de Catalunya

diumenge

01

05

11:00h Futbol: 4a Catalana
CE SM Balenyà – Tona, UE C

dimarts

Novembre

7

Ple ordinari a l’Ajuntament
a les 19.30h

diumenge

Octubre
diumenge

28

dissabte

Setembre

05

Veure Pàg. 31

diumenge

08

11:00h Futbol: 4a Catalana
CE SM Balenyà – Aiguafreda, CE A

dijous

12

Cine Club :
“El hombre de mármol”
Veure Pàg. 16

diumenge

Votem !

22

11:00h Futbol: 4a Catalana
CE SM Balenyà – Centelles, UE A

11:00h Futbol: 4a Catalana
CE SM Balenyà – Calldetenes, CF A
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ANUNCIS
A l'escola bressol El Menut
Començem el curs 17-18
Escola bressol El Menut

A l'escola bressol el Menut comencem el curs 20172018, un nou curs ple d'aventures noves!!!
Durant aquestes primeres setmanes hem estat
d'adaptació, primer un dia acompanyats per les
mares i pares o familiars i seguidament ja sols.
Aquests primers dies ens ha costat una mica, els que
comencen nous han anat descobrint els diversos
llocs de l'escola, el pati, els jocs de l'aula i coneixent
entre tots i totes. Encara ens estem adaptant,
encara hi ha algun infant que li costa una mica.
Des de l'escola el Menut des de ja fa tres cursos que
vam decidir ser comunitat d'aprenentatge per
aquest motiu us animem a ser voluntaris per ajudarnos a realitzar algunes activitats a l'escola. Si us
interessa visiteu-nos a l'escola i us informarem de
com funciona. Creiem que la implicació de tota la
comunitat en el procés d'aprenentatge dels més
petits és un factor important en el seu
desenvolupament, o sigui que qui vulgui serà ben
rebut a l'escola.
Per finalitzar donem la benvinguda a tots els infants
i famílies que ens acompanyaran aquest nou curs!
Moltes gràcies per confiar amb nosaltres.
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POBLE
Festa Major 2017
juliol 2017

Un any més, passat l'estiu, fem un petit repàs de
com va anar la FESTA MAJOR.
La conclusió que en traiem nosaltres: CONTENTS i
SATISFETS.
Amb algun punt a millorar ( sempre hi ha alguna
cosa) però motivats per començar a pensar amb la
de l'any que ve.
L'èxit de la nostra FESTA MAJOR sou vosaltres (els
veïns i veïnes), sense el caliu de la gent, la plaça
estaria buida. Sense rialles, ni somriures el nostre
esforç no tindria recompensa.
Per això i molt més, us volem donar les gràcies.
GRÀCIES per agrair la nostra feina amb el simple fet
d'omplir la plaça.
I gràcies a tota aquella gent que de forma
desinteressada van posar el seu granet de sorra per
que la Festa funcioni.
La comissió de FESTA
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POBLE
Diada Nacional de Catalunya,
11 de setembre de 2017
11 de setembre 2017

Novament, des de l'Assemblea territorial de SevaSMBalenyà-El Brull hem impulsat anar a la
celebració de la Diada a Barcelona, facilitant
samarretes i transport de bus per participar a la
concentració de l'ANC.
Aquest any, conjuntament amb Malla, Viladrau i
Espinelves, hem omplert 5 busos, unes 280
persones.
Allà érem més, molts i moltes més! Convocats a les
quatre de la tarda, a la Diada del Sí, al passeig de
Gràcia i el carrer d'Aragó de Barcelona. Nosaltres al
tram 109, entre carrer Roselló i Av.Diagonal,
l'assignat a Osona Sud. Ens hem posat la samarreta
groga quan se'ns ha apropat una lona gegant que
ens indicava el moment. Entre totes i tots hem fet
un signe + gegant, de color groc, units en la
diversitat.

Una vegada més una celebració alegre i
reivindicativa, per compartir amb la família, amb
petits i grans i amb persones de diferent orígen però
amb una particularitat molt important, per donar
suport al referèndum convocat per l'Hble. Carles
Puigdemont, president de la Generalitat de
Catalunya, i suport també a les lleis recentment
aprovades pel nostre Parlament de Catalunya sota
la presidència de l'Hble.Carme Forcadell. Per tal de
descriure aquest important notorietat, us
traslladem el manifest de l'ANC per aquesta Diada,
que ha estat compartit per milers de ciutadans
aquest 11S

Visca la República Catalana!
Assemblea Nacional Catalana Sant Miquel de
Balenyà, Seva i el Brull
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POBLE
Marxa dels Vigatans 2017
8 de setembre 2017

Volem agrair un any més la col·laboració de tots els
veïns i veïnes de SM Balenyà en la participació de la
Marxa dels Vigatans organitzada per Òmnium
Cultural. Aquest any, vam comptar amb més
afluència de persones que van voler acompanyar la
columna Manuela Desvalls i de Vergós de SM
Balenyà en la participació de la 15ena Marxa dels
Vigatans.
La Marxa dels Vigatans d'enguany es va celebrar el
divendres 8 de setembre. Les columnes, vingudes
d'arreu de la comarca van confluir a la plaça Major
de Vic en un espiral de foc que va iniciar l'espectacle
commemoratiu dels fets de 1714. La columna de SM
Balenyà, va iniciar la marxa a la plaça de la Catedral,
encapçalada pels penons de SM Balenyà, Seva,
Taradell i Santa Eugènia de Berga i seguida per
moltes persones vingudes d'aquests pobles.
L'encarregada de dur el penó de SM Balenyà
d'aquest any va ser la Rosa Roigé, la qual volem
agrair molt especialment la seva col·laboració a fer
de Manuela Desvalls per un dia.
La Marxa dels Vigatans neix el 2003 amb la voluntat
de renovar i impulsar la celebració de la Diada
Nacional de Catalunya a la comarca d'Osona,
recordar els fets de 1714 i reivindicar els drets
nacionals de Catalunya. Organitzada per Òmnium
Cultural, la Marxa dels Vigatans és una festa de

llibertat. Commemora els fets del 1714 i reivindica la
necessitat de recuperar les llibertats nacionals. Sota
la imatge simbòlica d'un 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.
Us esperem l'any que ve, us animem a participar
amb la columna de SM Balenyà i a fer de penoaire.
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POBLE
Enhorabona per la gran feina feta!
3 de setembre 2017

Aquest any, per primera vegada el grup de Xou Petit
de patinatge artístic de Tona (CPA Tona) el qual hi
patina la Úrsula Márquez, han tingut la oportunitat
de poder participar en el Mundial de patinatge
artístic que s'ha celebrat a Nanjing (Xina), els World
Roller Games. Aquesta oportunitat no la van deixar
escapar una vegada es van convertir en
subcampiones d'Espanya de Grups Xous Petits, fet
que els va permetre entrar directament en el que
seria el seu primer Mundial.
La seva representació "INFÀMIA" (sinopsi: "Tots
podem aconseguir el poder amb engany, hipocresia
i traïció... Però no te'n refiïs mai, la història pot
canviar quan menys t'ho esperes...". Per interpretar
aquesta coreografia han utilitzat la història de
Roobin Hood però amb algun petit canvi (paraules
d'un dels entrenadors, Manel Perez) la varen
defensar tant bé com saben fer i els va donar una
merescuda vuitena posició en aquesta competició.
Poden estar més que contents d'arribar a on han
arribat.
El seu gran viatge el van emprendre el dimarts dia 29
d'Agost, on després de 12 llargues hores d'avió van
arribar al seu destí, Shangai (Xina), on començaria el
compte enrere per el gran dia de l'actuació el qual es
va disputar el diumenge 3 de Setembre a la població
de Nanjing. Van ser 14 equips els que varen
participar en aquesta categoria i, com he comentat
anteriorment, van quedar vuitenes del món. L'equip
en que participa la Úrsula està compost de 9
patinadores i un patinador que, a la vegada, és un
dels entrenadors juntament amb Mireia Roca. El dia
8 de Setembre teníem a l'equip i als acompanyants
de tornada a casa. Una experiència, que
segurament, serà difícil d'oblidar.
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LA VEU DEL POBLE
Aquest espai està gestionat única i
exclusivament pel Consell de «El Gallaret»
En aquest espai hi publicarem els vostres:
· Articles d'opinió
· Col·laboracions puntuals.
· Tot allò que vulgueu dir a la resta del
poble i que no estigui inclòs a les seccions
fixes de la revista.
La publicació es regirà per les següents
normes:

Visita al Mossèn Toti

Lluís Luengo

Durant les activitats que es varen anar celebrant
durant la festa major d'enguany, hi va haver un acte
per homenatjar totes les persones que han
col·laborat amb revista “El Gallaret”. Es va fer un
resum de la seva història, els seus inicis i es va agrair
a totes les persones que durant aquests 39 anys han
fet possible que encara avui tinguem una revista de
poble. Una revista que ha servit per anunciar la
informació més rellevant, per aportar idees,
reivindicar inversions, amb articles de cultura,
poesia i un llarg etcètera.

· 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 !!!

Durant l'acte es fa fer una entrega d'un obsequi a
tots els que van passar pel consell de redacció de la
revista i aquelles persones que tot i no estar al
consell han col·laborat de forma constant des de fa
molts anys. Es va posar especial atenció als seus
fundadors, l'Edu, en Moi i en Cesc, que juntament
amb el mossèn Jordi van iniciar aquest projecte.
També es va projectar un vídeo amb les portades i
les noticies més importats que ens han anat
acompanyant durant el transcurs de la revista.
Finalment per tancar l'acte es va convidar a tots els
presents a coca, cava i llonganissa.
Des de consell de redacció de la revista es va voler
portar personalment l'obsequi al mossèn Toti que
per motius de salut està ingressat a la clínica de Sant
Josep. Ens va fer gràcia poder explicar de primera
mà l'homenatge a més d'interesant-se pel seu estat.
Cal dir que està molt ben cuidat i que li va fer molta
gràcia la nostra visita.

Taula del Sí
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LA VEU DEL POBLE
Opinión

APORTACIONS
Cristina Garnica

La recepta de cuina
Coca de Vidre

Totalmente de acuerdo con lo que escribió la vecina
llamada Montserrat Roig respecto que después de
la verbena de San Juan estuvo sucio el suelo, pero
no fue solo durante el fin de semana, fueron
durante varios días. Y otra cosa a comentar es que la
recogida de basuras selectiva debido a la fiesta de
San Juan se alargó más y es un gran problema tener
que guardar esta basura en casa y después de haber
tenido una celebración tan importante de San Juan
en la cual se genera mucha basura tales como las
cajas de coca, latas y muchas cosas.
Solicito una explicación por parte del Ayuntamiento
tanto de la recogida de basura como de porque se
tarda tanto tiempo en recoger todos los papeles de
los petardos que habían por el suelo en el pueblo.
He intentado poner todo esto en el foro del pueblo
pero he visto que no existe ninguno.

Camí de Tona

Araceli Alloza

Ingredients:
• Ingredients 4 racions
• Una base de pizza
• Oli d'oliva
• Sucre
• Anís dolç
• Un grapadet de pinyons
Utensilis:
• Pinzell de cuina per repartir bé l'oli d'oliva
per tota la massa.

Lluís Luengo

Proposo un arranjament del camí que va de Balenyà
fins a Tona passat per la Font del Buc. És un camí
utilitzat des de fa molts anys que fa de via de
comunicació amb el nostre poble i Tona. Tal i com es
va fer amb el camí que va als Hostalets de Balenyà,
un conveni entre ajuntaments, podria ser una
solució per deixar el camí mes arreglat. Actualment
presenta molts sotracs que amb l'aigua de la pluja
queda una pista difícilment transitable en varis parts
del seu recorregut. Aquests camins que van de
poble en poble crec que haurien d'estar en bones
condicions ja que propicien la seva utilització per fer
esport ja sigui per passejar, córrer o anar amb bici.

Elaboració
Es treballa la massa de pizza una estona i es divideix en
quatre parts iguals.
Amb un corró s'estira bé la massa fins que quedi ben
fina (com més fina la fem, més cruixent quedarà).
Es farà amb les quatre porcions.
Amb un pinzell de cuina repartim una bona capa d'oli
d'oliva per tota la superfície.
Posarem bastant sucre per sobre de les coques i
afegirem uns quants pinyons.
Les introduïm al forn ja calent a 180º durant uns 10-15
minuts. Fins que siguin ben daurades.
Un cop cuites, les traiem del forn i posem per sobre un
bon rajolí d'anís dolç.
Es deixen refredar a una reixeta i un cop fredes estan
llestes per servir.
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APORTACIONS
Cor endins...
Què és una paràbola...?
Lluis Mas
1709

Jesús solia instruir a la gent amb paràboles o
al·legories. Una forma pràctica versemblant amb la
que Ell s'expressava per a discernir entre el sentit
espiritual i humà: allò que l'home fa i el que hauria de
fer per a trobar-se amb la realitat de Déu.
Fem-ne una lectura completa d'una paràbola de
Jesús (en aquells temps no existien les tecnologies
actuals):
“Un sembrador va sortir a sembrar. Tot sembrant,
una part de la llavor caigué arran del camí,
vingueren els ocells i se la menjaren. Una part caigué
en un terreny rocós, on hi havia poca terra. De
seguida va néixer, ja que la terra era poc fonda, però
com que no tenia arrels, quan sortí el sol, amb la
calor s'assecà Una part caigué entre cards, però els
cards van créixer i l'ofegaren. Una part caigué a la
terra bona i donà fruit: o cent, o seixanta, o trenta.
Qui tingui orelles, que ho senti.”
Us n'adoneu? És una ensenyança ben curta, prou
entenedora i molt profunda. Es fa evident que
podem tenir matisos o dubtes en el text exposat. És
per això que els deixebles li demanen:
“Per què els parleu sempre en paràboles?” Jesús els
respon:
“Déu us fa a vosaltres el do de conèixer els secrets
del Regne, però a ells no. Als qui tenen, Déu els
donarà encara més i tindran a vessar; però als qui no
tenen, els prendrà fins allò que els queda. Jo els
parlo en paràboles perquè, tot i veure-hi, no veuen
res, tot i sentir-hi, no senten ni entenen res. En el cas
d'ells es compleix aquella profecia d'Isaïes que deia:
”Per més que escolteu, no entendreu res, per més
que mireu, no veureu res. El cor d'aquet poble s'ha
fet insensible, s'ha tornat dur d'orella i s'ha tapat els
ulls, no fos cas que, si els seus ulls hi veien, les seves
orelles hi sentien i el seu cor arribava a entendre, es
convertissin, i jo els tornés la salut”. Però els vostres
ulls i les vostres orelles sí que són feliços de poder
veure i poder sentir. Us ho dic amb tota veritat:
Molts profetes i justos desitjaven veure el que
vosaltres veieu, però no ho veieren, desitjaven
sentir el que vosaltres sentiu, però no ho sentiren.
Escolteu, doncs, vosaltres què vol dir la paràbola del

sembrador:
La llavor sembrada arran de camí vol dir que tots
aquells que escolten la predicació del Regne però
no l'entenen, el Maligne els pren la llavor sembrada
en els seus cors.
La llavor sembrada en un terreny rocós vol dir
aquells que reben amb alegria la predicació del
Regne així que la senten, però només per un
moment; no arrela dintre d'ells, i tan bon punt es
troben amb dificultats o amb persecucions per la
paraula que havien rebut, sucumbeixen de seguida.
La llavor sembrada enmig dels cards vol dir aquells
que han sentit la predicació del Regne, però les
preocupacions del món present i la seducció de les
riqueses l'ofeguen i no dóna fruit.
La llavor sembrada en terra bona vol dir aquells que
han sentit la predicació del Regne i l'han entesa, i
per això dóna fruit: o el cent, o el seixanta, o el
trenta.”
Aquesta paràbola del sembrador ens mostra alhora
la generositat de Déu i la responsabilitat que tenim a
l'hora d'acollir els seus dons.
La llavor sembrada per Déu és la seva paraula, per
mitjà de la qual va ser creat el món. És, doncs,
paraula viva i eficaç, i Ell no s'està d'escampar-la en
qualsevol mena de terreny, fins i tot el menys
propici, potser amb l'esperança que la mateixa
paraula acabarà per transformar-lo.
Si Jesús parla al poble en paràboles no és de cap
manera per amagar el significat de la paraula de
Déu. Ben al contrari, és l'intent de captar l'atenció,
utilitzant històries sorprenents i enigmàtiques, d'un
poble que ha tancat les orelles i el cor a la crida de
Déu. Això sí, la paraula de Déu requereix una
resposta per part de la terra on cau, que som
nosaltres. Amb capacitats, que Déu mateix ens ha
donat, cal que l'acollim perquè les nostres
entranyes es tornin fecundes i en brolli un fruit
abundant.Amb humilitat demanem al Senyor:
Ensenya'm a escoltar-te amb el cor obert, a pregar
des de la paraula. Que no busqui receptes
precuinades ni solucions màgiques, que no em deixi
seduir pel fonamentalisme dels que pensen que
només ells l'entenen ni per l'ocultisme cercant
misteris amagats. Senyor, vull ser terra bona i donar
fruits de vida eterna. Fes-me constant i fidel en
l'escolta de la teva paraula i torni a Tu fecundat.
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La pàgina del Toti

Mn. Jordi Canamasas

Cançó

1709

Vic a 22 d'Abril del 2015
Avui he rebut la vostra carta, que crec que us
passeu amb elogis... Com podeu llegir aquesta
poesia que vaig escriure en un dia ben
atabalat...!
De fet, hem costa molt, però molt d'acostumarme a aquesta vida de “Retirat”. Hem trobo sol,
tant sol... que no puc anar amb ningú amb tota
confiança. Veig clar que en el meu trajecte de
capellà hem vaig relacionar molt poc i ara veig
que no en conec cap. Tots són, per mi, com una
sorpresa. Sols un resta del meu curs, que és un
curs en que vàrem ensopegar el Concili de ple i
de 30 sols vàrem cantar Missa 3. I encara jo ho
vaig fer tot sol... En una setmana em varen
donar totes les Ordres (6 o 7), una cada dia la
setmana abans de cantar Missa al meu poble.
Al arribar a aquesta residència en coneixia de
vista tres o quatre. I ni a la taula es pot parlar de
res seriosament. Has d'anar aguantant acudits
que te'ls han explicat “vint vegades”, i ara
només hem faltava, que l'últim que ha arribat,
l'han posat a l'habitació del meu costat i resulta
que té la capçalera del llit recolzada a la paret
del meu quarto. Es veu que jo somnio alt i crido
molt. Jo li vaig dir: picant a la paret a lo millor et
sentiré i pararé. Un dia vaig sentir un cop i hem
va dir que havia trucat tres cops... Només
faltava que ara, a més, en havent sopat hem
digués que vigilés amb els cops de porta...! Des
de que sóc aquí ja vigilo perquè un altre també
se'm va queixar.
Jo, amb els nous frares que hi ha al “Remei”,
vaig cada divendres, a les tres de la tarda, a
resar aquesta “Coronilla de la Divina
Misericordia”. De fet es veu que a l'Argentina,
on hi ha un 40% dels Catòlics del món, encara no
hi ha arribat aquesta onada de laïcisme d'aquí.
Au, ja m'he esbravat. Pregueu perquè almenys
cregui que Déu m'estima.

Oh mami, oh mami feliç
vina, vina, vina.
Quan tu passes pel carrer
xisclen, xisclen !!
les orenetes.
Obre,
obre la porta cantant,
cantant Festa.
Corre, corre,
que ja t'esperem
mami !!
Encén el foc
fes bon dinar,
ja saps qui vindrà. !!
Obre el balcó
al sol major.
Vina, oh mami, vina, vina.
Omplen la casa els teus
ulls.
L'aire canvia.
Té un altre so, l'existir
amb tu.
Mami, avui jo sé,
que és el teu sant.
Corre, vina, porta
un pastís
per fer feliç
tota la casa.
Vina, vina mami,
corre. !!
Voldríem fer-te un regal
cabal, exquisit.
Que t'agradés fins al cel.!!
Però què et darem, mami,
si tu ja ho ets tot
per nosaltres.
Mami.!!
Collirem flors del jardí
cireretes i mores.
Les collirem per tu
de tots colors, ben
madures.

Vina amb la Meri
i la Xica, a dinar.
Farem taula bonica.
Vina amb la Gemma i el
Xevi.
Vina amb la Gemma,
on nia el teu goig.
I destapem xampany,
xampany espumós.
Riurà la Meri i la Xica
i tu seràs:
Tot contenta. !!
Vina amb la Meri bonica
morena, d'ulls clars.
Vina amb la Xica petita,
tant alta, pell jove de
nena,
guapura d'altura
com tu.
Vina bonica estimada
de tots,
i farem sardanes de belles
rialles
corals d'emoció.
Tot el teu gest és, avui,
art i cançó.
Tota paraula, color de
dansa.
Esperança i enyorança
d'un nadó.
Vina amb la Meri i la Xica
bonica.
No triguis.
Vina a cantar una cançó
al nostre so.
I direm:
Per Molts Anys. !!
Feliç companyia de tots
de tants que t'estimem, i
tant. !!!
Perquè tu
ja el mereixes un Cel,
un Cel alt i ampla,
un Cel i un Estel lluminós.
Oh Mami, mami. !!!
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Racó per aprendre
La Coca Cola

Araceli Alloza

La Coca-Cola (popularment
coneguda en anglès com a Coke)
és una popular beguda de cola
(això és: una beguda
carbonatada dolça); produïda
per The Coca-Cola Company. Es
ven en botigues, restaurants i
màquines subministradores en
més de 200 països.
Aquesta beguda va ser anomenada Coca-Cola
perquè, originalment, l'estimulant que s'hi
mesclava eren fulles de coca; i era aromatitzada
amb nous de cola. És una de les marques comercials
més reconeguda i estesa, present a més de 200
països, i és el refresc més venut a tots aquests
països, excepte a tres. En un principi, quan va
inventar-la el farmacèutic John Pemberton, fou una
medecina patentada, tot i que fou adquirida
posteriorment per l'empresari Asa Griggs Candler,
les tàctiques de màrqueting del qual van fer de la
beguda una de les més consumides del segle XX.
La companyia produeix realment un concentrat de
Coca-Cola, que després ven a diverses empreses
embotelladores llicenciades, les quals barregen el
concentrat amb aigua filtrada i edulcorants per,
posteriorment, vendre i distribuir la beguda en
llaunes i ampolles als comerços minoristes.
La Coca-Cola fou creada el 1885 per John
Pemberton a la farmàcia Jacobs de la ciutat
d'Atlanta, Geòrgia. Amb una barreja de fulles de
coca i llavors de cola va voler crear un remei, que
començà essent comercialitzat com a una medecina
que alleuja el mal de cap i dissimula les nàusees,
després fou venuda en la seva farmàcia com un
remei que calmava la set, a 5 centaus el got.
Tenint en compte aquesta composició, el
comptable de l'empresa, Frank Robinson, suggerí el
nom de Coca-Cola i amb la seva cal·ligrafia dissenyà
el logotip modernista que encara és en ús i s'ha
convertit en una icona mundial. Aquell mateix 1886,
Pemberton serví el primer got de Coca-Cola,
presentada com a beguda medicinal. Durant el
primer any, el consum fou de nou vasos diaris de

mitjana.
L'any següent, Pemberton decidí vendre la fórmula
per dos mil tres-cents dòlars a un home de negocis
anomenat Asa Candler. Al cap de deu anys, i després
d'una agressiva campanya publicitària, ja era una de
les begudes més populars a tots els Estats Units i
Canadà i van obrir-se diverses envasadores als
Estats Units. Més tard, un grup d'advocats
compraren l'empresa i feren que Coca-Cola arribés a
tot el món. Des d'aquí l'empresa es va convertir en
The Coca-Cola Company.

La fórmula és un secret comercial, guardat en un
banc a Atlanta. Una falsa llegenda urbana diu que
només tenen accés a ella dos directius.
Durant anys la cocaïna va ser un component fins que
a principis del segle XX es va retirar de la fórmula en
previsió de les lleis que prohibirien la venda i ús de la
cocaïna. La pàgina web de la companyia declara que
"Coca-Cola no conté cocaïna o una altra substància
perjudicial, i la cocaïna mai ha estat un ingredient de
Coca-Cola". Això es deu al fet que moltes persones
creuen que el nom de la marca deriva de la cocaïna
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quan realment el nom refereix als principals
ingredients en la fórmula original. Una altra
polèmica substància relacionada amb la Coca-cola
és la cafeïna. El contingut de cafeïna de Coca-Cola ha
estat objecte de diversos judicis des dels anys 1920.
Però una ampolla de 235ml conté 23mg de cafeïna,
mentre que 235ml de cafè comú, no descafeïnat, en
contenen entre 61 i 164mg. Tot i que no significa que
perquè el cafè tingui més cafeïna proporcionalment
que la Coca-Cola, aquesta no sigui perjudicial. Ha
tingut diverses acusacions al llarg de la seva història
d'ésser nociva. Per exemple, el 1954 la legislació
francesa arribà a prohibir-la, tot i que aquesta
prohibició no fou molt permanent.
Una de les principals preocupacions d'alguns
consumidors és l'efecte que produeix el sucre que
conté (diabetis mellitus i obesitat); i és considerat
com un dels motius de la baixa en la venda. Aquests
problemes podrien solucionar-se parcialment si
s'indiqués la ingesta màxima recomanada en els
productes.
Si bé és cert que la Coca-Cola conté àcid fosfòric, i
que resulta corrosiu per a certs materials, això no
implica que tingui el mateix efecte al cos humà en
ingerir-se. Diferents fonts solen ubicar el pH de
Coca-Cola entre 2 i 4 (semblant al suc de llimona), el
que no produiria problemes gàstrics. Tanmateix, és
acusada de corroir les dents. A més, quan l'àcid
fosfòric arriba a la sang, és neutralitzat pel cos
gràcies a sals que contenen minerals com el calci,
magnesi, sodi i ferro.
Possiblement com a resposta a la preocupació dels
consumidors, Coca-Cola ha iniciat el "Moviment
benestar". Es tracta d'una campanya que intenta
orientar les persones a un consum més saludable.
Per això recalquen la necessitat d'hidratació del cos,
de consumir una dieta equilibrada i de fer exercici .
Tanmateix, el màxim recomanable no s'hi indica ni
en els seus productes ni està fàcilment a l'abast del
consumidor, tot i que sí que posseeixen en el lloc de
Moviment benestar una secció en la que es pot
calcular la necessitat diària d'hidratació segons el
pes, l'edat i el sexe de la persona, i segons l'exercici
realitzat. I també al lloc de l'"Institut de Begudes per
a la Salut i el Benestar" hi ha informació sobre
ingesta diària admissible de certs ingredients.
Extret de la Viquipèdia

Curiositats
Els moviments de les aigües dels oceans

Araceli Alloza

Les grans masses d'aigua marines no estan
estàtiques. Presenten un gran dinamisme amb una
circulació d'aigua constant, ja sigui en forma
d'onades, marees, corrents horitzontals o
moviments verticals.
Dues de les causes dels moviments de les aigües del
mar són la força d'atracció del sol i de la lluna, que
provoquen les marees, i la força de Coriolis, que
desvia els fluxos cap a la dreta a l'hemisferi nord i
cap a l'esquerra a l'hemisferi sud. Però els factors
més rellevants en la circulació dels oceans són el
vent i els gradients de densitat.

El vent pot arrossegar les aigües més superficials, al
mateix temps que indirectament aquest
desplaçament horitzontal pot provocar un
moviment vertical d'aigües més profundes. Per la
seva banda els gradients de densitat provoquen
moviments horitzontals i verticals de l'aigua a causa
dels canvis de temperatura, salinitat i pressió
d'aquestes masses d'aigua. És coneguda la
circulació termohalina generada per les diferents
densitats provocades per la temperatura (termo) i
la salinitat (halina) i que forma l'anomenat cinturó
transportador d'aigua. Per la seva banda també
s'han de mencionar els corrents oceànics, tots de
gran importància ambiental i econòmica (bancs de
pesca). Dos dels més coneguts són el corrent del
Golf (corrent càlid que travessa l'Atlàntic nord) i el
corrent de Humboltd (corrent fred del Pacífic sudamericà molt relacionat amb el fenomen del Niño).
Mòduls Universitaris en ciència del Desenvolupament Sostenible
(MOUDS)
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Les Vinyetes d’en Jaume
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Jaume Illamola

Ajuntament
de Sant Miquel de

Balenyà

Juntament amb
la Comissió del
Gallaret

