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Naixement del Tió
“Els pastorets buscaven un regal per portar-li al nounat, al no tenir res, van
decidir donar-li tot el menjar i abric que tenien i quedar-se sense res, aquella nit
la van passar al bosc per vetllar les seves ovelles al costat d'un tronc gros i d'un
foc, durant la nit van aparèixer tota mena de viandes a sota d'aquell tió.
D'aquesta manera neix el Tió, el tronc portador de regals que fa feliços a petits
i grans. Tant se val que sigui la fórmula que la religió catòlica va fer servir per
adoptar els ritus pagans del solstici d'hivern que adoraven els arbres per
aconseguir la protecció de la família, el bestiar o les collites. Aquestes
tradicions són les que fan que el Nadal sigui un dels moments més esperats de
l'any, que aquestes festes siguin màgiques.
S'acosten els dies per trobar-nos en família, menjar tots junts al voltant d'una
taula, cantar cançons, explicar-nos històries al voltant de l'escalfor de la llar,
recordar aquells que ja no hi són o els que no hi poden ser, fer cagar el Tió, fer
gresca per Cap d'any, acompanyar els més menuts a portar la carta al patge,
trobar-nos a l'encesa de l'arbre, gaudir de la il·lusió del dia de Reis, obrir els
regals...
També són dies per ser generosos amb les persones que pateixen, algunes
molt més a prop del que segurament pensem. Per tot això,
Us desitgem que passeu un dies plens d'alegria i d’il·lusió.
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INFORMACIÓ GENERAL
L’Ajuntament

Escola Les Basseroles

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

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

@
@
@
@

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

Serveis Socials i d’ocupació
Als Consultoris
Cal demanar hora al telèfon 93 812 54 45
@ serveissocials@mancoplana.cat
Els dimecres de les 9 a les 11 hores (serveis socials)
Centre de dia
C/Casal, 2 - 1r pis
93 812 44 17
Dilluns i dimarts: 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

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)

Vigilancia a SM Balenyà
682 685 472
@ vigilancia@smbalenya.cat

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
pod en veure' s modifica ts e n 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 ' a te nció ciut a d ana i a l we b of icia l
www.smbalenya.cat.

Ple extraordinari de 16/10/18
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació provisional de modificació de
les ordenances fiscals reguladores de
tributs.

proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de
l'Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals que haurà de regir per a l'exercici 2019 i
següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de
2019 i següents la modificació de les Ordenances
fiscals que a continuació es relacionen, així com el
seu text refós:
Ordenança Fiscal núm.5 reguladora de la taxa per la
prestació del servei de gestió de residus municipals
Es modifiquen l'article 5 apartat 2 i l'article 11 apartat
2, quedant redactats de al manera següent:
Article 5. Quota tributària
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

1. APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE
TRIBUTS.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es
refereix l'article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es
posa de manifest el valor de mercat de la utilitat
derivada de la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local en cadascú dels
supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de
serveis públics o realització d'activitats
administratives de competència local, que
s'imposen o es modifiquen, l'import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
previsible del servei o activitat que es prestarà,
conforme al que preveu l'article 24.2 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria del Vocal delegat d'Hisenda i l'
informe de la Secretaria- Interventora accidental, es

Article 11.- Quota tributària.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

Ordenança fiscal núm. 7, taxa per l'ocupació d'ús
públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues
Es modifica l'article, 6, tarifa segona, quedant
redactat de la manera següent:

431.18 novembre-desembre 2018
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Article 6è.- Quota tributària

text complet de les Ordenances fiscals modificades
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de l'anunci
d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Ordenança fiscal núm. 16, taxa per la prestació dels
serveis d'intervenció administrativa en l'activitat
dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia
o declaració responsable, així com pels controls
posteriors a l'inici de l'activitat, els controls
periòdics i les revisions periòdiques.
Es modifica el redactat de la tarifa 31 de l'article 6 de
l'Ordenança, el sentit de canviar la paraula clausura
per cessament, quedant redactat de la manera
següent:

Durant el període d'exposició pública de les
Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l'article
18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març , podran examinar l'expedient i presentarhi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d'exposició pública sense
haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
Es posa a votació la proposta i aquesta queda
aprovada amb cinc vots a favor, i per tant
amb la majoria legalment establerta.

Ple ordinari de 06/11/18
Tercer.- Imposar el preu públic per la prestació del
servei per la inserció de publicitat als mitjans de
difusió municipal, i aprovar l' Ordenança fiscal núm.
20, reguladora del preu públic per la inserció de
publicitat en el butlletí municipal, amb les tarifes
següents:
Inserció d'anuncis en el Butlletí municipal:
1. Pàgina sencera
2. Mitja pàgina
3. 1/3 pàgina

100,00€
50,00€
30,00€

En el cas que es contractin tres publicacions
d'anuncis dins del mateix exercici el preu unitari dels
mateixos tindrà un descompte del 20%.
Els acords definitius en matèria de derogació,
aprovació i modificació d'Ordenances fiscals per a
l'exercici de 2019, així com el text refós aprovat,
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de
l'Entitat els anteriors acords provisionals, així com el

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació esborrany acta de la sessió
anterior.
2. Donar compte resolucions de presidència
3.A pr ovaci ó co nveni de c oop e ra ci ó
interadministrativa entre la Mancomunitat
intermunicipal la plana i l'EMD de Sant
Miquel de Balenyà que regula la cessió de
dades de caràcter personal.
4. Aprovació de l'acord d'empleats públics
de l'EMD de Sant Miquel de Balenyà

1 . A P R O VA C I Ó C O NV E NI DE C O O P E R A C I Ó
INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL LA PLANA I
l'EMD DE SANT MIQUEL DE BALENYÀ QUE REGULA
LA CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Vist el text del conveni de cooperació
interadministrativa entre la Mancomunitat

03
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Intermunicipal Voluntària La Plana i aquesta Entitat
que regula la cessió de dades de caràcter personal,
tramès per la Mancomunitat.
Atès que la Mancomunitat La Plana presta diversos
serveis per compte dels ajuntaments mancomunats
i concretament amb l'EMD de Sant Miquel de
Balenyà presta els següents:

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana i
aquesta Entitat, conveni que té per objecte establir
una col·laboració interadministrativa per la cessió
de dades de caràcter personal per part de l'EMD de
Sant Miquel de Balenyà a la Mancomunitat per tal
que aquesta pugui gestionar les seves finalitats
estatutàries vigents, i les que s'incorporin en
posterioritat en els seus Estatuts, d'acord amb el
text obrant a l'expedient.

- La gestió de residus sòlids urbans.
No obstant la Junta de veïns decidirà.
- Avaluació i informació de situacions de necessitat
social i atenció a les persones en situació o risc
d'exclusió social

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

- Serveis funeraris
Atès que la Mancomunitat la Plana per a la gestió de
les seves finalitats estatutàries precisa de dades de
caràcter personal dels veïns empadronats als
diversos ajuntaments mancomunats.

4.- APROVACIÓ DE L'ACORD D'EMPLEATS PÚBLICS
DE l'EMD DE SANT MIQUEL DE BALENYÀ

Atès que en compliment de la normativa de
protecció de les dades de caràcter personal i en
virtut de les dades que els ajuntaments i l'EMD de
Sant Miquel de Balenyà comunicaran a la
Mancomunitat la Plana, es considera necessària la
formalització d'un conveni de col·laboració
interadministrativa que reguli la comunicació d'
aquestes dades.

En data 13 de juliol de 2018 es va constituir la mesa
de negociació de les matèries i condicions de treball
comuns del personal funcionari i laboral de l'EMD de
Sant Miquel de Balenyà, per tal d'iniciar i portar a
terme la negociació de l'acord d'empleats públics
de l'EMD de Sant Miquel de Balenyà.
Després de diverses sessions de negociació per a la
redacció d'un acord reguladors de condicions dels
empleats públics, aplicable al personal funcionari i
laboral al servei de l'EMD de Sant Miquel de Balenyà,
les parts negociadores van arribar a un text, fruit de
les mútues cessions i contraprestacions, el qual van
aprovar en data 14 de setembre de 2018.
El procediment seguit per a l'aprovació de l'Acord
de condicions és correcte, havent-se realitzat la
preceptiva negociació amb les diferents parts
interessades.
Atès l'establert a l'article 31 de Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel que s'aprova
el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,
l'article 2.1a) del Reial decret 713/2010, de 28 de
maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords
col·lectius de treball, l'article 170.1e) i j) de la Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i el Decret

Atès l' establert a l' article 57 de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases del règim local; l'article 66
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 Calalunya i l'article 303 i següents del Decret
179/ 1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
reglament d' obres , activitats i Serveis dels ens
Locals, respecte a la col·laboració entre les
administracions.
Per tot això, es proposa a la Junta de veïns en Ple,
l'adopció del següent acord:
Primer. -Aprovar el text i la signatura del Conveni de
cooperació interadministrativa entre la

Antecedents de fet
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352/2011, de 7 de juny de reestructuració del
Departament d'Empresa i Ocupació i altres normes
d'aplicació
Atès l'establert a l'article 21.1.b) i 21.1.h) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l'article 53.1.a) i 53.1.i) 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 atorguen a l'Alcaldia la facultat de
representació de l'Ajuntament i la direcció del
personal d'aquest.
Atès que correspon al Ple de l'EMD l'aprovació del
present acord, conforme l'article 22.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Realitzada la tramitació legalment establerta, atès
l'informe-proposta de Secretaria.
Per tot això, es proposa a la Junta de veïns en Ple,
l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l'acord d'empleats públics de
l'EMD de Sant Miquel de Balenyà
amb un període de vigència de 4 anys a partir del dia
següent a l'aprovació pel Ple de l'Entitat.
Segon.- Notificar aquest acord als representants del
personal, amb indicació dels recursos que s'estimin
pertinents.
Tercer.- Tramitar la inscripció del mateix davant el
Dep ar tam e nt d' em pr es a i O cup ac ió de la
Generalitat de Catalunya, als efectes de registre i
per ordenar la seva publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Quart.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui
menester al President i/o al //la vocal que delegui,
per a l'execució d'aquest acord i el seu posterior
desplegament.
No obstant la Junta de veïns decidirà.
Es posa a votació la proposta i aquesta queda
aprovada amb cinc vots a favor, i per tant
amb la majoria legalment establerta.

5. PRECS I PREGUNTES
PREGUNTA PDECAT: El Decret de Presidència 166
aprova una relació de pagaments de factures (no
especifica quines) per un import de 80.000€, el
Decret 176 més pagaments de factures per import
de 14.000€ i el Decret 212 més pagaments de
factures per un import de 42.000€, és a dir, un total
de 136.000€ en factures de només dos mesos, que
és un import molt significatiu, al respecte voldria
preguntar a què es deu aquest augment i quines son
les factures de major volum que integren aquestes
relacions de pagaments?
RESPOSTA: Aquest pagament no és l'habitual de
pagament de factures, però aquest remesa de
factures s'han adjuntat les factures de la festa
major, la pavimentació del carrer paisatge, que
encara que el paguin els veïns la factura és en nom
de l'Ajuntament i el pagament anual del crèdit de la
Diputació de Barcelona.
PREGUNTA PDECAT: Decret 189 i 190 es suspèn el
termini d'al·legacions sobre la plaça de vigilants,
voldria preguntar com està aquest tema?
RESPOSTA: Estem pendents de rebre l'informe de la
DIBA, que ells mateixos ens han informat que està a
punt de ser enviat.
PREGUNTA PDECAT: Decret 208 veig que es dóna un
tràmit d'audiència a Embotits Monells per queixes a
l'aparcament, voldria preguntar de quines queixes
es tracten?
RESPOSTA: És una queixa per la pols i el soroll que
generen els camions, n'hem fet tramesa a l'empresa
Monells i al Consell Comarcal per tal que els tècnics
ho inspeccionin.
PREC PDECAT: Ara ja fa un mes de l'1Oct, que és una
data molt significativa pel País i pel que vàrem fer
com a poble, que crec que mereix un
reconeixement institucional que perduri en el
temps i recordi que a Balenyà vàrem bolcar-nos en
votar i en defensar les urnes de qui ens les volien
prendre. Per això vull fer un PREC per tal que entre
tots busquem la millor manera per retre homenatge
a dita data (dedicant un carrer, una plaça, un
monument, etc..), parlem-ne, però busquem què
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fer per tal de que ho tinguem present, fer que
perduri i que no caigui a l'oblit.
RESPOSTA: Acceptem el prec i creiem que s'ha de
fer honor al que va ocórrer al nostre poble l'1
d'octubre al nostra poble i a la resta, tot i així creiem
que s'hauria de portar a participació per escollir quin
seria el millor lloc.
PREGUNTA PDECAT: El 18 de setembre se'm va dir
que es faria una reunió amb el Director General de
Mines i Energia de la Generalitat, per tractar entre
d' alt res t em es e l de les i nt er ru pci ons de
subministrament elèctric, voldria preguntar com va
anar?
RESPOSTA: La reunió va ser amb el director general
i amb el sots director, a la reunió van estar molt
receptius amb les queixes rebudes per part nostra i
amb el compromís de posar-se en contacte amb
l'empresa Endesa per intentar solucionar els talls
que hem patit a Balenyà. A més es va tractar el tema
del cablejat aeri pel qual també es van comprometre
a revisar-ho i a instar a l'empresa a solucionar
aquells punts de l'instal·lació que no estiguessin
dintre de la normativa.
PREGUNTA PDECAT: Els 2 compromisos adquirits en
aquesta reunió (parlar amb l'empresa i realitzar un
estudi sobre el motiu dels talls de corrent elèctrica)
els tenim per escrit o hi ha alguna constància fefaent
del termini que es farà?
RESPOSTA: No hi ha un compromís per escrit però
des de l'ajuntament ens comprometem a seguir-ho
de prop i a insistir si no es dóna resposta en breu .
PREC PDECAT: Vull fer un prec per tal de que es
reposi l'estelada que algú va arrencar de la rotonda
de La Rango.
RESPOSTA: S'accepta el prec
PREGUNTA PDECAT: El BBVA ha anunciat que en
breu retirarà la major part del seu servei d'oficina al
poble (ens deixarà només el caixer i un gestor que
vindrà només uns dies assenyalats a la setmana) de
manera que ja no es podrà retirar o ingressar diners
en efectiu a finestreta; no es podran ingressar ni
xecs ni talons a Balenyà (aquest servei no es dona ni
tan sols en caixers..) i el cert és que aquest

“gestor/ajudant” només hi serà de 9 a 14h i només 3
dies a la setmana (els dilluns, els dimecres i els
divendres...), havent d'anar a Tona per consultes
importants. Amb això, el cert és que veiem minvat
un servei molt important la poble (perdem el tracte
personal i directe com el teníem fins ara), el que
afectarà sobretot a la gent gran que no està tant
familiaritzada amb l'ús dels caixers i que necessita
de la persona de la finestreta. Doncs bé, tenint en
compte això, voldria saber si hem adoptat cap
mesura al respecte i si us heu reunit amb els
responsables de BBVA per tal d'intentat fer revertir
la decisió i que no es vegi disminuït aquest servei?
RESPOSTA: Des de l'ajuntament ens hem reunit
diverses vegades amb l'empresa BBVA per evitar el
tancament de l'oficina, finalment s'obrirà tres dies a
la setmana a través d'un gestor i per les consultes
importants l'empresa BBVA s'ha compromès a
portar una persona de l'oficina de Tona sota petició
per així no haver-se de desplaçar a Tona.
PREC PDECAT: Per tal de millorar la circulació que es
posi un mirall a l'encreuament entre el carrer de la
muntanyeta i la baixada de la pista, ja que venint de
l'escola bressol amb la plataforma de la central es
dificulta la visió de qui puja.
RESPOSTA: S'accepta el prec.
PREC PDECAT: Per tal de millorar la circulació que es
posi un mirall a la sortida del pàrquing de l'estació
doncs amb els arbres no es veu els vehicles que
passen sense treure el morro del vehicle a un tros de
la carretera. Aquest mirall ja es va demanar de
posar-lo a la Generalitat que és la titular de la
carretera però es va dir que la distància entre el
cotxe i el mirall era molt gran per utilitzar-lo amb
seguretat de totes maneres es tornarà a demanar
per veure si ens proposen una altra solució .
RESPOSTA: S'accepta el prec.
PREC PDECAT: Per tal de millorar la circulació aquest
cop dels vianants, seria bo que s'adaptés el baixant
de les voreres (reduint el graó) en el lloc de pas dels
vianants per tal de facilitar la circulació tant de
mares amb cotxet com de la gent gran?
RESPOSTA: S'accepta el prec per tal d'anar
adaptant-los progressivament.
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A l’AJUNTAMENT
Balanç econòmic de la Festa Major
d’enguany, envers anys anteriors
FESTA MAJOR 2016
TOTAL DESPESES.....................................42.702,71€
TOTAL INGRESSOS...................................20.249,61€
COST TOTAL FESTA MAJOR 2016 .............22.453,10€
FESTA MAJOR 2017
TOTAL DESPESES.....................................46.049,42€
TOTAL INGRESSOS...................................20.520,27€
COST TOTAL FESTA MAJOR 2017 .............25.529,15€
FESTA MAJOR 2018
DESPESES 2018
Espectacles...............................................21.370,00 €
Prov. Alimentació.................................... 14.698,26 €
Lloguers......................................................7.175,57 €
Focs artificials................................................310,01 €
Paperaria....................................................1.501,02 €
Serveis...................................................... 2.800,03 €
DESPESES................................................47.854,89€
INGRESSOS 2018
Xiringuito..................................................12.840,42 €
Sopar de festa Major + Arrossada............. 4.149,00 €
Quina..........................................................1.765,98 €
Col·laboradors...........................................1.500,00 €
INGRESSOS...............................................20.255,40€
COST TOTAL FESTA MAJOR 2018............ 27.599,49€
Enguany, la partida del pressupost destinada a
Festa Major era de 25.000 € i envers el cost real
podem dir que s’ha ajustat al que teníem
previst. La festa ha comptat amb els mateixos
dies programats amb activitats que l’any
passat, però comparativament amb l’any
anter io r el capí tol d’es pectacles s’ha
i ncr em ent at i l a pa rt i da de desp ese s
d’alimentació i ingressos al xiringuito han
disminuït proporcionalment; bàsicament
aquests dos fets són els responsables de la
petita desviació respecte el pressupost.
En resum, el balanç a nivell econòmic
contrastat amb la satisfacció dels veïns és
molt positiu.

Calendari fiscal pel 2019. Taxes.
D’acord amb l’organisme de recaptació, us volem
informar de les dates programades pel pagament
de les taxes 2019:

Taxa per recollida d'escombraries
del 2 de maig al 2 de juliol
Taxa per recollida d'escombraries comercials
del 2 de maig al 2 de juliol
Taxa per recollida d'escombraries industrials
del 2 de maig al 2 de juliol
Taxa per servei de clavegueram
de l'5 de setembre al 5 de novembre
Taxa entrada de vehicles
de l'5 de setembre al 5 de novembre
Taxa servei de cementiri
de l'5 de setembre al 5 de novembre

Un any més, la campanya de Nadal
amb el comerç
Ja comencem a preparar la
nova Campanya Nadalenca
2018
dels comerços del poble,
amb l’entrega de butlletes
q u an f eu c omp r e s, q ue
haureu d’omplir i dipositar a
les urnes i els més afortunats
guanyaran una de les
fantàstiques paneres plenes
de productes entregats pels
nostres comerços.
El sorteig obert al públic serà el dia 30 de Desembre
a les 12:45h al Teatre i a continuació de la rebuda del
Patge dels Reis.
Ta m b é d e s t a c a r q u e t i nd r e m n o v e t a t s a
l'ornamentació de les botigues , d'acord amb la
resta d'activitats nadalenques.
31 de desembre de 2017
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A l’AJUNTAMENT
ATENCIÓ: Control de qualitat
de la recollida selectiva
Actualment, l'Ajuntament conjuntament amb la
Mancomunitat La Plana estan fent un control de
qualitat de les escombraries per tal de millorar-ne
la selecció dels diferents materials que separem
des de casa.
Així, si el servei de recollida troba bosses mal
separades no les recollirà i deixarà un avís perquè us
n'assabenteu i es corregeixi. En el cas que aquest
fet es tornés a repetir es sancionarà tal i com
contempla l'ordenança municipal.
Us recordem també, que la matèria orgànica
(restes de menjar), s'ha de deixar necessàriament
amb bossa compostable i a dins del cubell. Si no
disposeu del cubell, ni de la informació sobre la
recollida, podeu passar a recollir-ho a l'Ajuntament.
Aquests controls s'aniran realitzant periòdicament
amb l'objectiu d'aconseguir una recollida selectiva
de qualitat, que també farà possible una millor
recuperació dels residus que generem.
Si necessiteu més informació de com s'han de
separar les deixalles i com funciona la recollida
selectiva porta a porta, podeu consultar al web
municipal www.smbalenya.cat; o al telèfon 93 812
49 42, o també a la Mancomunitat La Plana
www.mancoplana.cat, o al 93 812 41 67 - ext. 5.
Només amb la vostra col·laboració aconseguirem
tenir un poble més net i més respectuós amb
l'entorn, a la vegada que farem possible una
correcta gestió dels residus que generem.

Millora d’accessibilitat als jardins
del Casal i les Canaletes
de darrera la Plaça Resposta a la carta de Lluís Luengo
Després de la petició feta pel veí Lluís Luengo
recollim les propostes i les posem a la llista de
tasques a realitzar per part de la brigada de
l'Ajuntament de Balenyà, la que es refereix a la
millora d'accés als jardins del casal, creiem que la
millor opció és fer una passera d'obra a la zona de
grava ja que existeix una petita rampa d'accés que
en facilitarà l’accés a la zona enjardinada, pel que fa
a la neteja de les canaletes de darrera la plaça també
en prenem nota per fer-ho el més aviat possible.

Ja tenim rocòdrom de la pista
Fa uns 3 mesos aproximadament, l'Associació de
veïns va anunciar que plegava; segons la llei, els
diners d'aquesta associació havien d'anar destinats
a una entitat. Així doncs, la mateixa entitat va obrir
un procés participatiu perquè fos la gent que decidís
on volien que anessin aquests diners.
Va guanyar l'AMPA. Concretament per fer un
ROCòDROM, entre d’altres. Així que amb l'ajuda
d'aquests diners, des de l’Ajuntament hem pogut
fer un Rocòdrom més gran, amb més preses i més
vistós. Volem donar les gràcies a la brigada i a L'Edu
Sallent pels consells i l'ajuda.
Esperem que en gaudiu molt, tant petits com gran. I
que actuem amb respecte per que aquest projecte
ens duri molts anys.

08

431.18 novembre-desembre 2018

GRUPS POLÍTICS
Partit Demòcrata (PDeCAT)
de l’EMD de St Miquel de
Balenyà
PETITES COSES DE POBLE
I n'hi ha tantes...
L'article d'aquest mes el dedicarem a explicar petites
coses, en les que treballem de valent, que formen part
de la gestió ordinària, que no tenen tant ressò com
altres temes, però que són imprescindibles per fer que
el dia a dia del poble funcioni.
En aquesta direcció, tot seguit, exposarem un petit
resum de què hem fet en els dos últims plens.
Pel que respecte al Ple Extraordinari de 16/10/2018, des
de la nostra formació varem intervenir en la
modificació d'algunes ordenances fiscals i en la
creació d'una de nova. A mode d'exemple, vàrem
proposar (s'ha de ser constructiu) un nou redactat
que fes possible l'exercici del dret que tenim tots a
preservar les nostres dades privades amb el dret a
accedir a la informació. Al marge d'això, i entre d'altres
coses, també vàrem millorar la redacció de
l'ordenança de publicitat de «El Gallaret» (feia anys
que reclamàvem que es redactés aquesta ordenança),
declarant exempt de pagament de qualsevol preu a
totes les entitats del poble, i reduint les tarifes
restants a la llum del criteri de proporcionalitat (tenint
en compte l'abast territorial i temporal de la revista, i
procurant facilitar als comerços del poble que puguin
anunciar els seus serveis).

Val a dir que moltes de les propostes que hem fet des
de l'oposició, un cop plantejades i exposades, han
estat acollides favorablement per l'Equip de Govern,
qual cosa és d'agrair, i que propicia que al capdavall, i
vingui d'on vingui la millora, qui en surt beneficiat és el
poble, que és el que ens hauria de preocupar a tots.
Pel que respecte ara al Ple Ordinari de 6/11/2018, vàrem
aprovar un conveni amb la Mancomunitat i vàrem
aprovar l'acord d'empleats públics de l'EMD. Aquest

últim, és un acord que ha tardat en arribar però que,
per fí, ja tenim aquí i que regularà les condicions de
treball dels treballadors de l'EMD. També entre
moltes altres coses (impossible d'explicar-les totes en
una pàgina), en aquest Ple vàrem preguntar sobre el
pagament de factures varies que consideràvem
especialment elevades (136.000€ en dos mesos).
I en clau nacional, varem reclamar que es reposés
l'estelada de la rotonda de la Rango (per cert, una
estelada que hi és per varies peticions nostres) i varem
reclamar també que busquéssim entre tots un espai al
poble per commemorar una data tan important com la
del dia 1 d'Octubre (a la vista que s'ha complert un any
sense cap mena d'acte de l'EMD al respecte).
Novament, hem de dir que es van acceptar els dos
precs que varem fer en clau nacional, però ens sobta
una mica que haguem de ser nosaltres qui haguem de
recordar aquest tipus de coses, quan en d'altres
municipis ja s'impulsen des de Govern, que és qui té
dedicació per preocupar-se'n. Però bé, com dèiem,
l'important al capdavall és que aquestes coses es
facin.
Canviant de tema, també vàrem fer seguiment de les
reunions que es fan amb la Generalitat per solucionar
el tema de les interrupcions elèctriques, posant
l'accent en aconseguir avanços reals i exigibles. Hem
de ser efectius. Així mateix, varem traslladar la nostra
preocupació per la pèrdua de servei que ha anunciat el
BBVA, reclamant que es facin les gestions necessàries
per tal de que no es vegi disminuït aquest servei al
poble. Hem de saber insistir, no resignar-nos i
aconseguir preservar els serveis que se'ns presten,
costi el que costi. I, en últim lloc, fer esment que també
varem fer tres propostes per millorar la circulació als
nostres carrers, una per a vianants (reclamant que
s'adaptin els baixants de les voreres en els passos de
vianants) i dues per a vehicles (reclamant miralls a
dues interseccions amb poca visibilitat). En resum,
contribuïm de la millor manera que sabem, i amb les
limitacions que tenim, en procurar que l'EMD adopti
les millors mesures, i es doti de les eines més
adequades per a prestar un bon servei als veïns. I ho
fem amb la convicció, i amb l'esperança, de que tot
plegat ajudarà a tenir una bona administració que
pugui millorar la vida de les persones que vivim a
Balenyà; que és la única raó de ser de tot plegat.
Per cert, bones festes a tothom. Sigueu feliços!
PDeCAT de Sant Miquel de Balenyà
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ANUNCIS
Manifest unitari 25N: Dia internacional
per a l’eliminació de la violència
envers les dones
Mancomunitat La Plana

Els temps estan canviant. Vull pensar que aquest
cop sí. Vull pensar que la violència masclista és un
dels temes de l’agenda de país i sobretot és un tema
del que se’n parla, del que en parlem. I no només
avui, 25 de novembre. Que se’n parli durant tot l’any
i que en parlin moltes veus és important, perquè ens
ajuda a totes i a tots a identificar les violències
masclistes (més o menys subtils, més o menys
visibles) que ens acompanyen des que naixem i
que ens fan mal, que ens han fet mal.
Fa 10 anys que a Catalunya tenim una llei que lluita
pels drets de les dones a eradicar les violències
masclistes. Totes. Les violacions, les agressions
sexuals, l’assetjament, el tràfic i l’explotació de
dones però també els matrimonis forçats o la
mutilació genital femenina. Però amb les lleis no n’hi
ha prou com demostren les dades. La violència
masclista s’exerceix al llarg de tot el nostre cicle vital
de diverses formes. Al món, una de cada tres dones
ha patit violència masclista. A Europa, una de
cada tres dones ha patit violència física o sexual
durant la seva infantesa a mans d’un adult, i a
Catalunya, una de cada quatre dones ha sigut
víctima d’un atac masclista d’extrema gravetat.
Ens cal educar, ens cal saber, ens cal reconèixer.
Els darrers mesos he pogut conèixer de primera
mà històries de violència patida per dones. I el
que elles m’explicaven no m’era aliè. Formava
part d’una cosa que jo ja sabia, que jo ja notava,
que jo ja sentia. Elles hi han donat forma i li han
posat paraules. I crec que això ens ha passat una
mica a totes com a societat.
Fa 7 mesos, el 26 d’abril d’aquest any, l’audiència de
Navarra va fer pública la sentència del cas de la
Manada. Un cas que ha sacsejat consciències i que
ha fet entendre a molts i moltes de què va això de les
violències sexuals. Una oportunitat de visibilitzar un
fenomen sovint silenciat i desconegut. Des que som
ben petites ens diuen que sortir a la nit comporta un
risc per a la nostra integritat física i pels nostres

cossos. A casa, la seguretat de les dones tampoc
està garantida. En el darrer any a Catalunya, més de
12 mil dones van denunciar a la policia estar
patint violència masclista en l’àmbit de la parella, és
a dir, violència exercida per les seves parelles o ex
parelles. En el que portem d’any, 44 dones han
estat assassinades per la seva parella o ex
parella a tota Espanya, 6 d’elles a Catalunya.
Però els crims només són la cara més amarga
d’una violència masclista que obliga a desenes
de milers de dones a suportar aquestes
situacions, tot i tenir una llei estatal contra la
violència de gènere que porta 14 anys en vigor,
però que no acaba amb el problema. Perquè
necessitem més recursos i més recolzament per
a que totes les dones en situació de violència
masclista puguin trencar el silenci i en sortir-se’n.
Necessitem prevenció, perquè la violència no
sigui una opció vàlida en les relacions de parella.
Necessitem recursos per garantir una atenció digna
i de qualitat a les dones en situació de violència
masclista per a la seva total recuperació, i,
especialment, en tot el procés de denúncies i
procediments judicials.
Necessitem més professionals especialitzats en
l’atenció a filles i fills perquè el futur de casa nostra
sigui un país lliure de violència masclista.
Necessitem recursos d’urgència i atenció de
qualitat per recolzar les dones en situacions de risc
per elles i els seus fills i filles. I necessitem avançar en
la construcció d’un model català d’abordatge de les
violències sexuals, amb una visió integral i amb la
voluntat d’explicar què són i com se’n pot sortir.
Encara hi ha molt camí per fer, però una dècada
després de la llei catalana del dret de les dones a
eradicar la violència masclista, estem més
decidides que mai a superar el patriarcat, a que el
poder sigui en mans de les dones a mans iguals i a
no tenir por. Perquè no volem més violència contra
les dones. Contra cap dona, contra cap nena.
Perquè tenim dret a ser nenes i dones lliures.I
ho seguirem cridant tots els dies de l’any i també
cada 25 de novembre, dia internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones.
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ANUNCIS
Tens més de 65 anys?
Vine a gaudir del Centre de dia!!
El Centre de dia

Com sempre us saludem cordialment i volem
explicar-vos les activitats que hem estat realitzant
durant aquests mesos i les noves propostes que
tenim pendents.
El mes d'octubre ha estat un mes que hem treballat
la Tardor, la Castanyada tot anant d'excursió i a
celebrar-ho a l'escola d'Hostaleria de Tona. Hem
realitzat una activitat intergeneracional amb els
nens de 5è de l'Escola Basseroles i l'Escola Bressol El
Menut. Estem realitzant un llibre de receptes
d'Hivern i de Nadal.
El mes de novembre, hem fet una xerrada sobre
primers auxilis, comencem a treballar el Nadal,
decoració del centre i taller de poesies de Nadal,
entre d'altres i moltes activitats ( taller de memòria,
psicomotricitat, art teràpia... )
El mes de Desembre sempre es presenta més actiu,
tindrem actes divertits, visites inesperades tot per
celebrar les fes tes i s obretot sorpreses...
celebrarem l'amic invisible, vindran a desitjar-nos
Bones Festes els nens de les escoles del municipi i
farem un esmorzar conjunt per a celebrar-ho!
Amb tot això us volem dir que les activitats
preparades sempre estan pensades perquè les
persones que assisteixen al centre, gaudeixin
treballant els sentits i sobretot que el dia a dia sigui
sempre amb un somriure!
Sabeu que sempre que vulgueu podeu venir a
demanar informació sobre les activitats, servei i
horaris.
Us desitgem Bones Festes i Molt Bon Any !

Sempre a la vostra disposició;
Les noies del Centre

Com sempre us saludem cordialment i volem
explicar-vos les activitats que hem estat realitzant
durant aquests mesos i les noves propostes que
tenim pendents.
El mes d'octubre ha estat un mes que hem treballat
la Tardor, la Castanyada tot anant d'excursió i a
celebrar-ho a l'escola d'Hostaleria de Tona, hem
realitzat una activitat intergeneracional amb els
nens de 5è de l'Escola Basseroles i l'Escola Bressol El
Menut. Estem realitzant un llibre de receptes
d'Hivern i de Nadal.
El mes de novembre, hem fet una xerrada sobre
primers auxilis, comencem a treballar el Nadal
,decoració del centre i taller de poesies de Nadal,
entre d'altres i moltes activitats ( taller de memòria,
psicomotricitat, art teràpia... )
El mes de Desembre sempre es presenta més actiu,
tindrem actes divertits, visites inesperades tot per
celebrar les fes tes i s obretot sorpreses...
celebrarem l'amic invisible, vindran a desitjar-nos
Bones Festes els nens de les escoles del municipi i
farem un esmorzar conjunt per a celebrar-ho!
Amb tot això us volem dir que les activitats
preparades sempre estan pensades perquè les
persones que assisteixen al centre, gaudeixin ,
treballant els sentits i sobretot que el dia a dia sigui
sempre amb un somriure!
Sabeu que sempre que vulgueu podeu venir a
demanar informació sobre les activitats, servei i
horaris.
Us desitgem Bones Festes i Molt Bon Any !

Sempre a la vostra disposició;
Les noies del Centre
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ANUNCIS
Bases del concurs de Pessebres
Ajuntament

BASES DEL CONCURS:
1. El concurs està obert a tothom.
2. Si val tot…fang, guix, fusta, cartró,
material reciclat…*
4. El jurat us trucarà i passarà per casa
vostra a fer la visita.
INSCRIPCIONS: Truqueu o envieu un
whatsapp abans del 21 de desembre a:
ROSA 660 39 72 12

Deixant nom, telèfon de contacte, i
adreça.
* Collir molsa del bosc està prohibit. Si ho feu,
queda sota la vostra responsabilitat.

PREMIATS:
1r PREMI, escollit per un jurat format
per persones del poble, i que passarà
per les cases.
2n PREMI, escollit de forma popular. El
dia 30 el matí, mentre el PATGE reial
reculli les cartes dels nostres infants, hi
haurà exposades les fotos de tots els
pessebres presentats. Durant el matí,
la gent podrà votar quin pessebre li
agrada més. El que tingui més vots serà
el guanyador.
Sort a tots els participants!!
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AGENDA
Desembre

03
05

Gener 2019

05

ENCESA de l'ARBRE i
BENVINGUDA AL TIÓ
a les 18.30h a la Plaça de

Ja s'acosten, ja venen,
ja són aquí… SSMM els
REIS MAGS D'ORIENT.
Rebem-los com només ells es mereixen !!!!!!

l'Església

16

FAREM CAGAR el TIÓ i
XOCOLATADA POPULAR
a les 10:30h a la Plaça de l'Església.
XOCOLATA I COCA PER TOTHOM
I seguidament...
FAREM CAGAR EL TIÓ
I durant tot el matí i fins a la 13:00h…
“ TALLER DE FANALETS”

16
22

8

11:00h Futbol: 4a Catalana
CE SM Balenyà – Calldetenes, CF A
“TORRONADA”
a les 18:00h a la sala cultural “ El Teatre”
Farem QUINA i alguna cosa més…
Venda de Tiquets al bar del
Casal fins el 19 de desembre.
PREU: 8€
Organitza: L'Associació de Jubilats
de Sant Miquel de Balenyà.

30

NIT MÀGICA DE REIS
a les 19:00h PUNTUALS,
a la Plaça de l'Església.

12
i
13

Ple ordinari a l’Ajuntament
a les 19.30h
« LA FUGA»
Cia. Klandestina
Veure pàgina 16
Teatre/Monòleg

El Teatre

Sala cultural

13

11:00h Futbol: 4a Catalana
CE SM Balenyà – Collsuspina CF

19

CONCERT SOLIDARI
PER LA MARATÓ DE tv3

ARRIBADA DEL PATGE REIAL
a les 10.30h Sala cultural “EL TEATRE”
Veniu a tirar la vostra carta al PATGE. Ell
s'encarregarà personalment de donar-la als REIS.
No hi faltis!!!!

SORTEIG PANERES
CAMPANYA DEL COMERÇ

Una sola sessió: a les 19:00h
LLOC: A la Sala Cultural “ El Teatre”
PREU: 5€
A la guixeta del teatre ½ hora abans de l'inici
de l'espectacle.
TOTS ELS BENEFICIS, ANIRAN DESTINATS
ÍNTEGRAMENT A LA MARATÓ DE TV3.
Hi haurà servei de bar!

2019

a les 12.45h
Sala cultural “EL TEATRE”

VOTACIÓ DEL
MILLOR PESSEBRE
a les 13.00h a la Sala cultural

30 de desembre de 2018

“EL TEATRE”
Bases del concurs a la pàg. 11

JOGUINES SENSE FRONTERES
Durant el matí
Aquest any, igual com l'any passat, no volem
deixar cap nen sense un somriure durant aquestes
festes. Porta una JOGUINA que ja no facis servir i
ajuda'ns a omplir totes les llars de petits
somriures. A nosaltres no ens costa res!
UNA JOGUINA, UN SOMRIURE.

20

11:00h Futbol: 4a Catalana
CE SM Balenyà – OAR Vic B
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ANUNCIS
A l’escola bressol El Menut:
La tardor
Escola bressol El Menut

Després d'haver passat aquest dos mesos
d'adaptació, ara ja estem a punt per fer un munt
d'activitats.
El mes d'octubre com ja portem fent anteriors
cursos comencem a descobrir la tardor i és per això
que els alu mnes de P-3 de les Bass eroles
comparteixen una activitat de tardor conjunta amb
nosaltres. Vam descobrir diversos fruits de tardor; la
magrana, les mandarines, el raïm, els caquis i els
moniatos. Alguns d'ells eren exalumnes de l'escola
bressol i els va agradar molt tornar a veure l'escola.

També com altres cursos acabem l'octubre amb la
celebració de la Castanyada, vam menjar castanyes,
cuites amb l'ajuda d'alguns pares i mares, ens va
visitar la Castanyera, li vam cantar cançons de
tardor, estava molt contenta i ens va repartir les
castanyes per tots els nens i nenes. Aquest any però,
degut el mal temps ho vam celebrar a la sala
polivalent.

Com l'anterior article us animem a ser voluntaris
/àries de la nostra escola bressol, veniu a informarvos de ben segur que us ho passareu molt bé!
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ANUNCIS
Escola Basseroles: Notícies
dels nens de 3r
Escola Les Basseroles

Aquestes notícies han estat redactades pels nens i
nenes de 3r de Primària
LES REFORMES AL PATI
Les famílies i els mestres de l'escola Les Basseroles i
altres voluntaris estan reformant el pati perquè va
ser un somni dels nens i nenes de l'escola. Faran una
caseta, un teatre, una cuineta, una pissarra, jocs al
terra i gespa artificial. Tot això ho fan alguns
dissabtes al matí.
Magí, Martí, Nit i Helga

LES COLÒNIES
Els nens i nenes de l'escola Les Basseroles vam anar
de colònies amb l' autocar al Solsonès .

Primer vam anar a visitar el Zoo dels Pirineus,
després a una casa de colònies que es deia La Carral.
Hi vam anar els dies 22 i 23 d'octubre per introduir el
projecte dels animals .
Emma, Biel, Octavi I Aleix

EL PROJECTE DELS ANIMALS
Tots els nens i nenes de l'escola Les Basseroles
començarem el projecte dels animals a partir de
principis de curs i fins al final. Cada nivell estudiarà
un animal diferent. Tot això perquè l'any passat vam
votar i el projecte escollit va ser: Els animals.
Jana, Queralt i Guillem

L'ESCOLA MENJA CASTANYES
Aquest 31 d'octubre les mestres i alumnes de
l'escola hem celebrat la castanyada amb moltes
activitats. Durant el matí vam fer tallers de tardor
(castaween, pintura, puntillisme, estampat i contes
de tardor) i vam menjar les castanyes que van torrar
els voluntaris. Els més petits de l'escola van repartir
castanyes disfressats de castanyers i castanyeres. A
la tarda vam mirar una pel·lícula i vam gaudir d'una
obra de teatre representada pels alumnes de
l'extraescolar de teatre. Va ser un dia rodó!
La classe de 3r
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ANUNCIS
A l’Agenda:
25a Festa dels tres tombs

Noves propostes de cursos
d’informàtica
Ajuntament

Comissió de Tonis i Gegants de Balenyà estació

Els Tonis tornen als carrers de Balenyà desprès d'un
any de repòs, tornen per celebrar els 25 anys de
l'entitat.
El tret de sortida serà el dia 3 de març al matí amb
una concentració de cotxes i motos clàssics. La gran
novetat serà una quinzena de carruatges que té
l'entitat guardats al Museu Pibatlle. A part dels
carruatges de l'entitat, com cada any ens
acompanyaran els carros d'altres pobles.
Si algú vol participar en algun carruatge de l'entitat i
anar disfressat d'època, poseu-vos en contacte amb
l'Ajuntament per emplenar el formulari. En cas de
voler participar a la concentració de cotxes antics
podeu trucar al: 626 153 722.

-Introducció, Comencem a treballar,
Operació amb arxius, Manipulació de
cel·les, Les dades, Les funcions,
Formatar cel·les, Canvis estructura,
Imprimir, Gràfics i imatges.
Duració: 3 mesos
Horari: 1 hora setmanal a la tarda.
Hora de 15 a 16h, o a convenir entre els
participants. (En el moment de la inscripció
preguem que deixin els dies i les hores de la
tarda que els hi va bé per veure si podem
acontentar a tothom.)

Preu: 30€/mes
Participants: Mínim 4 persones i
màxim 8. Si són més parlaríem de si
ampliem el grup o fem 2 grups.

(Cal portar ordinador portàtil pròpi)
Què és una foto digital?, Extreure
fotos dels telèfons i càmeres digitals,
Passar fotografies en "paper" a
l'ordinador, Modificació bàsica a
nivell digital, Organitzar el meu arxiu
digital, Compartir les fotografies, còpies de seguretat
Duració: 3 mesos
Horari: 1 hora setmanal a la tarda.
ELS GEGANTS 2019
La colla gegantera torna a estar en funcionament, i
aquest 2019 es tornarà a fer la ja tradicional trobada.
Si algú te ganes de col·laborar amb l'entitat poseuvos en contacte amb l'Ajuntament o amb la mateixa
entitat.

Hora de 15 a 16h, o a convenir entre els
participants. (En el moment de la inscripció
preguem que deixin els dies i les hores de la
tarda que els hi va bé per veure si podem
acontentar a tothom.)

-Preu: 30€/mes
-Participants: Mínim 4 persones i
màxim 8. Si són més parlaríem de si
ampliem el grup o fem 2 grups.

(Cal portar ordinador portàtil pròpi)

El Teatre

Sala cultural

Dissabte 12 de gener a les 21:30h
Diumenge 13 de gener a les 18:30h

" LA FUGA "
CIA. LA KLANDESTINA
PREU: 8€
( 6€ amb descompte: -de 16 anys i + de 65)
TEXT: Montse Albàs.
DRAMATÚRGIA: Col·lectiva.
INTERPRETACIÓ: Arnau Casanovas
ESCENOGRAFIA I IMATGES: Fortià Coromina
PRODUCCIÓ: Marta Garolera
DIRECCIÓ: Montse Albàs
IMATGE/FOTOGRAFIA: Guillem Vila
Durada: 70minuts.
Per a tots els públics
En acabar la jornada laboral, L'Eduard s'ha assabentat que el seu avi ha desaparegut de la residència. El
noi corre cap a casa els seus pares, on es queda mentre ells surten a la recerca de l'avi, amb l'ajuda de
voluntaris organitzats per protecció civil. Aquest fet marcarà profundament la vida de l'Eduard i incidirà
directament en algunes coses que l'afecten. Entre elles, el seu treball ﬁnal de màster, del qual assistirem
a la seva presentació. L'aparició de l'avi, el seu amor mutu, la relació de l'avi amb la guerra civil i les
cartes del besavi desaparegut a la guerra, perﬁlaran un nou Eduard. Representaran una etapa de
creixement personal, un pas cap a la maduresa.

Teatre / Monòleg
Ajuntament
d e Sant Miq uel d e

Balenyà
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ANUNCIS
Informacions de l’ANC
Sòcies i socis,
Actes presons
Nova campanya
Grup ANC Sant Miquel de Balenyà

Sòcies i socis,

dos quarts de nou del vespre en Joan els dóna la
bona nit.
· Cada dia de la setmana, es reclama la seva llibertat
a molts pobles de Catalunya. Us animem a
participar-hi, els més propers son, a les vuit del
vespre els dilluns a Tona, a Vic i a Taradell, i cada dia
a les nou del vespre a Santa Eugènia de Berga

En primer lloc estem molt satisfets de la vostra
resposta, hem arribat als 40 socis, gràcies, cada dia
l'ANC creix, i de les aproximadament 50.000
persones que en formen part, 40 ja son de la nostra
Assemblea Territorial. MOLTES GRÀCIES!.

Nova campanya

L'ANC és una organització de la societat civil
estrictament independent del s partits i
l'administració. L'ANC no rep ni un euro de diner
públic. Tenim encara camí per fer. L'ANC continua
treballant per garantir la mobilització, ampliar la
majoria social favorable a la independència i
començar a imaginar, col·lectivament, com ha de
ser el país que estem construint. Hi ha molta feina
per a tots, per això si també vols ajudar-nos, entra al
web assemblea.cat o posa't en contacte amb
nosaltres i t'ajudarem en els tràmits. Recordeu que
les persones jubilades paguen 3€ al mes i la resta 5
Accions de reivindicació de la llibertat dels exiliats i
presos polítics

En una primera fase es demanarà a les empreses
que vulguin ser proveïdores de productes o serveis
que s' ins crigui n al re gist re de Pro veïdo rs
estratègics. Posteriorment, es demanarà, tant a
persones com a empreses disposades a canviar
l'empresa proveïdora de serveis, que s'apuntin a un
registre de Consumidors estratègics. L'assemblea
els pos arà en contacte amb les empreses
proveïdores de serveis.
En una segona fase, el directori d'empreses s'obrirà
a aquelles que reuneixin els requisits per oferir els
seus productes i serveis, de manera que els
consumidors estratègics puguin contactar-hi
directament.

El mes de desembre, i abans que arribi el Nadal,
preveiem tornar a fer un llaç groc de flors al carrer.
Us avisarem perquè ens ajudeu.
Tornarem a posar guardioles i llaços grocs a alguns
comerços per ajudar a les seves famílies, i a la seva
defensa legal.
També us volem recordar que es fan actes a les tres
presons on els tenen empresonats sense judici, NO
ELS DEIXEM SOLS !:
· La tarda-vespre dels divendres, a Mas d'Enric a El
Catllar, Tarragona, on hi ha Carme Forcadell, i a Puig
de les Basses –Figueres on hi ha Dolors Bassa.
· A les 12h del migdia dels diumenges, a Lledoners ·
Sant Joan de Vilatorrada, i també cada dia aprox. a

L’ANC incia una nova campanya "Co ns um
estratègic" perquè la gent prengui la decisió sobre
el seu consum quotidià.
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POBLE
30a Caminada Popular de
Sant Miquel de Balenyà
28 d’octubre 2018

Aquest any ha fet 30 ANYS de la Caminada Popular
de Sant Miquel de Balenyà, i el passat dia 28
d'octubre la volíem celebrar a l'engròs amb tots i
totes vosaltres, però la climatologia i l'aigua no ens
van deixar. Tot i això la caminada es va fer i vàrem
intentar celebrar-ho igualment amb els 296
caminadors valents i valentes que ens van
acompanyar aquell dia. Us ho hem d'agrair
moltíssim. En el recorregut de la caminada d'aquest
any anàvem fins a Taradell, passant pel pont del
Gurri i després arribant a Taradell ens enfilàvem per
la carena de Goitallops passant just per sota del
castell d'en Boix i seguíem fins la collada de Taradell
per després enfilar-los a l'Enclusa i baixar per
darrera fins a la urbani tzació de la Roca,
travessàvem Taradell fins el golf i tornàvem direcció
a Sant Miquel de Balenyà.

ARA FEM EL RESUM DE LA CAMINADA EN
XIFRES:
· Del total dels 296 participants hi ha hagut
més presència femenina, amb 160 dones i
124 homes.
· En total han vingut 12 nens/nenes (de 1 a 10
anys) que representen un 4,06% dels
participants.
· El participant més petit/a d'aquest any ha
sigut un nen de 6 anys, en Martí Leiva Sañé
de Folgueroles que ha vingut a caminar amb
la família.
· El participant més gran masculí ha sigut un
senyor de 71 anys, en Ramon Mor Altarriba,
de Sant Fruitós de Bages, que ha fet el
recorregut llarg. Enhorabona!
· La participant més gran femenina, amb 78
anys, ha sigut la nostra veïna Irene Vilalta
Verdaguer d'aquí Sant Miquel de Balenyà,
que ha fet el recorregut curt. Tu no ens
falles mai Irene, gràcies i per molts anys més!
· Dir-vos que de gent inscrita
anticipadament superàvem el nombre de
l'any anterior 2017, i això ens fa feliços per la
confiança que ens doneu i per què tots hi
sortiu guanyant; eren 311 inscrits
anticipadament.

Des de l'organització us donem les més
sinceres gràcies, aquest any més que mai us
donem les gràcies a tots i a totes que vàreu
venir a caminar, i a tots els col·laboradors
que ens vàreu ajudar i acompanyar tot i el
temps que teníem a sobre.
Sou fantàstics i gràcies a gent com vosaltres
té sentit la nostra feina.
NOMÉS ENS RESTA DIR...
VINENT.

FINS L'ANY
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POBLE
Sortides i activitats dels Jubilats
11 i 12 d’agost 2018

L´excursió tan esperada a Montserrat, es va fer el
dia 17 d´Octubre. Després es va anar a dinar a PuigReig, que tot i que és lluny de la costa té fama de
cuinar un peix deliciós.

Els dies 21, 22 i 23 de setembre, unes 70 persones del
casal de jubilats, vàrem fer una excursió al Pirineu
Aragonès. Les visites van ser fantàstiques amb un
temps favorable i vam passar uns dies magnífics. No
cal anar molt lluny per poder gaudir de la natura.

Una Castanyada molt animada on tothom va poder
fer la seva rialla. Així va ser la castanyada d'aquest
any.

El 9 i 10 de novembre, Andorra. En aquesta excursió

s'hi van barrejar neu, sol i cel blau. Brogit per poder
comprar i pau al santuari de Meritxell amb unes
parets arquitectura de l´època dels romans.
L´aigua que baixava pel riu contrastava amb la pau
de l´aigua dels diferents llacs que veiem des del tren,
amb un viatge tranquil, amb carreteres plenes de
rèbols i autovies amples i rectes, natura per a tots als
gustos.
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POBLE
La Castanyada 2018
al CE Sant Miquel de Balenyà

Hallowen 2018
“Truco o Trato”

Aquest any hem gaudit d'una diada excepcional per
celebrar la Castanyada al club. Mes de 70 persones
vàrem gaudir del Menú de l'Esteve i el Dioni, de les
Castanyes ben torrades pel Dani , i entre Panellets i
els Moniatos del Roger, hem gaudit com la canalla.
Ens hem embrutat tant com hem disfrutat!!

Ja fa uns anys que els nens del poble celebren
l'anomenat “Hallowen”, cada any són més nens els
que es disfressen i volten trucant per les cases del
poble dient: “ truco o trato”, i els donen
llaminadures. Aquest any tot i la pluja que va anar
caient, també van sortir, i els pares vam decidir
acabar el vespre sopant tots junts a la plaça.
Mentre la canalla corria pels carrers del poble,
enceníem les barbacoes a la plaça de l'Església i
muntàvem taules al teatre. Cada família es va portar
el sopar i vam acabar la nit tots junts. Els nens van
acabar xops, però amb bosses plenes de tot tipus
de llaminadures, galetes,...

Moltes gràcies a tothom i fins la propera!!
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POBLE
CE Sant Miquel de Balenyà:
Nous equipatges

Les millores del pati de l’escola
Les Basseroles

CE Sant Miquel de Balenyà

Aquest mes de novembre hem estrenat els nous
xandalls oficials de Prosoccer Balenyà.
És un fet importantíssim per a nosaltres ja que la
inversió ha estat molt gran i difícil d'aconseguir.
Agraïm molt especialment als patrocinadors i
col·laboradors que ens fan costat !

Durant 4 caps de setmana, els dissabtes al matí a
l'escola hi ha hagut molt moviment. Una bona colla
de pares, mares, nens, nenes , avis, àvies i mestres
han treballat de valent per aconseguir fer realitat els
somnis dels nens i nenes de l'escola. Des d'aquí
volem agrair la feina que entre tots i totes s'ha fet i
sobretot volem fer un esment especial a Jaume
Illamola que ens ha ajudat a muntar la caseta i a en
Josep Moreno que ens ha deixat moltes eines.
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APORTACIONS
I tu què en penses...

La recepta de cuina

El pessebre de la plaça
Sant Jaume de Barcelona

Pastís de pera

Araceli Alloza

Araceli Alloza

Ja fa uns anys que el pessebre de Barcelona, porta
cua, que si original, que si és un xurro... tan se val
cada un pensa diferent . És per això que en aquest
article l’autor ens explica el que vol representar
amb la seva obra. ¿Quina forma adopta Nadal en els
nostres records? Quines són les imatges, les olors,
els sons o els colors? Potser molts recordeu la
cavalcada i l'excitació d'aquella nit quan anàvem a
dormir, la ciutat de sobte transformada sota els
llums de colors… Però sens dubte tots recordem els
grans àpats familiars, la llarga taula ben parada, els
jocs amb els cosins, potser les disfresses, cantar
nadales, la llum càlida, les veus alegres, el repic de
plats i copes… Totes les coses petites que fan la vida
bona i bonica. I què passaria, es pregunta Sebastià
Brossa, l'artista que té cura del pessebre d'enguany,
si reuníssim al voltant d'una taula els protagonistes
del Naixement tradicional? Si cadascun d'ells, a
còpia d'ocupar any rere any el seu lloc, s'hagués
transformat en un objecte? Si els personatges de
Nadal es convertissin en un poema visual? Cadascun
ja no ocuparia una cadira, sinó que s'hauria
personificat en una cadira!, amb els atributs
tradicionals i el caràcter propi. Hi són tots: la Mare
de Déu, el nen Jesús, Sant Josep, el bou i la mula, els
tres Reis, un pastor i una pastora, els ancians, l'àngel
anunciador i, no cal dir-ho, el caganer!
Dotze personatges al voltant d'una taula ben
parada. Una família gran i variada i un petit niu en
cada plat. Un jaç que guarda un llum a l'interior i que
cal tractar amb cura i amor: com fem amb qualsevol
criatura, amb l'any que ha de venir, amb els nostres
desitjos i les nostres vides.)

Desitjo que passeu un Bon Nadal!

Ingredients per 6 persones:
• 2 o 3 peres segons la mida
• 1/2 llimona
• 1 iogurt natural
• 3 mides de iogurt de farina de blat
• 3 o 4 ous, segons la mida, ecològics.
• 2 mides de iogurt de sucre
• 1 mida de iogurt d'oli d'oliva verge extra
• La mantega i la farina necessària per
preparar el motlle.
• Per acabar i decorar: una nou de mantega, 1
ou petit, 3 culleres de postres de sucre i un
grapadet d'ametlles filetejades per decorar.

Preparació i cocció:
Pre escalfem el forn a 180º C. Preparar un motllo
desmuntable rodó de 20 cm. amb mantega i farina.
Tamisar la farina i afegir el sobre de llevat. Reservar.
Retem i pelem les peres, les tallem a làmines, ruixem
amb suc de llimona per evitar l'oxidació. Reservar.
En un bol gran que ens hi càpiguen els ingredients
posem els ous i el sucre, batre amb la batedora
elèctrica fins que dobli el volum. Afegim el iogurt,
continuar baten. Incorporem la farina tamisada i el
llevat. Per últim afegir l'oli d'oliva extra verge. Posar
la meitat de la massa en el motlle, afegir les làmines
de les peres en circular, incorporar la resta de la
massa i posar al forn pre-escalfat a 180 ºC durant 30
minuts. Una vegada ha passat aquest temps desfer
la nou de mantega, incorporar el sucre i l'ou batut i
posar per sobre dels pastís i continuar fornejant 20 o
25 minuts més fins que estigui cuit.
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APORTACIONS
Cor endins...
El poder corromp
Lluis Mas
1811

Aquesta és una frase que sovint l'hem escoltada
però que no es té massa en compte. En tenim prou
d'haver-la sentida i el pensament, automàticament,
va en busca de relacionar-la amb tal..., amb qual... o
en Berenguer. Tan se val..! La ironia fa que pensis en
tothom menys en tu mateix. Les persones som més
propenses en veure la farda en l'ull del qui tens
davant que no la biga que duem a l'esquena. Ah!, i si
casualment algú et retreu que vas molt carregat,
llavors t'enfades..., o busques revolts
inversemblants per a justificar-te. Els homes som
així: ens sap greu que ens gratin allà on hi ha crosta.
No obstant, res és tant cert com que el poder
corromp; desgraciadament n'hem tingut una
experiència més que excepcional des de fa temps
fins els dies d'avui i els temps que vindran no són
massa afalagadors. Fa poc, una experiència fal·laç
de la informació, matxuca intensament el cervell, de
manera que, si realitzes un intent per a valorar la
veracitat, se't faci impossible i s'obra amb tenacitat
capgirant la voluntat de les persones. Davant d'això
cal ser prudent i no deixar que altri t'ensarroni amb
mentides contestables i increïbles. Tenint a ma els
evangelis de Mateu (7:15-20), podem llegir-hi, entre
altres ensenyances, que coneixerem l'arbre pels
seus fruits: “un arbre bo dona bons fruits i un arbre
dolent dona fruits dolents” i per aclariment
continua: “¿podem collir raïms d'un card?, ¿podem
collir figues d'un arç?. Un arbre bo no dona fruits
dolents, ni un arbre dolent pot donar fruits bons”.
S'apropen eleccions, siguin del tipus que siguin, i
escoltarem propaganda a tort i a dret i s'esforçaran i
posaran els cinc sentits en voler fer entendre allò
que volen que entenguis. Siguem prudents,
esbrinem de quina fusta és “l'arbre”, profunditzem i
mirem “els fruits” que ens volen fer empassar. Ens
sorprendrà quan detectem la veritat. El vot que
haurem d'emetre sigui un vot fet a consciència,
sense deixar-nos influir pel flux de paraules que
semblen convincents. Una experiència molt notòria
i que succeeix: Hi ha qui es vesteix “amb pell
d'ovella”, però per dins són llops ferotges”. Siguem

conscients i no deixem que ens enganyin. Cerquem
sempre la Pau i la Concòrdia, rebutgem allò que
pugui fer mal a la societat, no desitgem esclavitzar
ni ser esclavitzats. Siguem lliures, siguem
coherents, respectem tota persona, no per la
posició social sinó pel fet de ser persona sigui pobre
o poderosa. Davant de Déu ningú és més que ningú,
tots som iguals i tothom es mereixedor de respecta i
d'estimació.
Jesucrist, segons l'evangeli de Lluc (11:42-46),
davant d'injustícies, mai va callar acceptant allò que
els líders imposaven als seus súbdits, més aviat els
assenyalava amb el dit i els deia: “... Ai de vosaltres
fariseus que us agrada d'ocupar llocs preferents i ser
saludats en llocs públics. Ai de vosaltres, que sou com
sepulcres que no es veuen, sobre els quals passa la
gent sense saber-ho. Ai de vosaltres doctors i savis de
la Llei, que carregueu als altres càrregues difícils de
portar, i vosaltres no les toqueu ni amb el dit!...”
Parem aquí. Amb aquest paràgraf tenim prou tema
per analitzar els nostres dies i tot el que està
passant.
Els polítics que ens estan governant es troben ben
representats dins de las frases amb que Jesús els
està acusant: manifestant-se arrogants en llocs
públics on són rebuts amb aplaudiments, declarantse poderosos, acusant cínicament a l'adversari que
sols demana justícia i democràcia. En canvi la
resposta és prendre'ls la llibertat empresonant-los
dies i més dies sense judicar-los, sols pel gust de
tenir-los encarcerats, privant-los de la vida familiar i
social. Altres, han de sortir d'Espanya, burlant el
control estricte imposat per a capturar-los d'una
possible evasió, esmunyint-se, evitant així, de
l'abast de la ira descontrolada d'un govern
absolutista que es nega voler entendre el problema
català, ni tan sols donar peu a un diàleg seriós, ni fer
propostes per poder arribar a una entesa entre les
parts.
En el capítol de les benaventurances, segons Sant
Mateu (5:3-10), entre les que s'hi llegeix, una que
diu: “Feliços els pacificadors (que posen pau) perquè
seran anomenats fills de Déu”. L'altre afirma: “Feliços
els perseguits per causa de la justícia perquè d'ells és
el Regne dels cel”. Ben emotiu pels qui creiem en les
paraules de Jesús. Obrem amb justícia i en bé del
pròxim.
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Començo a entendre el Misteri...?

Des de temps, en aquesta pàgina, s'han publicat
escrits i cartes que Mn. Jordi ha anat escrivint
habitualment per a no perdre contacte amb la
gent de Sant Miquel de Balenyà per qui ha tingut
sempre una especial atracció fraternal i
estimació.
Malauradament, la malaltia que pateix de fa
temps, l'ha impossibilitat d'expressar-se tan
verbalment com per escrit. És per això que, en
endavant, s'aniran publicant el munt de
poesies que havia escrit durant el transcurs de
la seva vida. Era molt, molt amant de la poesia,
fins al punt que havia dit: “Prefereixo que em
publiqueu les meves poesies que no els escrits
que us faig”. És així com sempre s'han publicat
dues poesies en la “Pàgina del Toti” des de que
ens va deixar per anar-se'n a la Casa Sacerdotal
de Vic. En tan com puguem, així ho anirem fent
en endavant. Gràcies.

NADAL
Tothom es desvetlla
en veure clarejar
la nit com una aurora.

El tord d'alegre vol
s'acosta al rossinyol
per acordar tonades.

El sol girà camí,
la lluna resplendí,
fa un aire que enamora.

La merla, la perdiu,
el passerell joliu i el gaig
també s'hi posen.

Els ocellets, també,
ja saben que nasqué
al fons de l'establia.

Fora d'un cant tan bell
no resta ni un ocell
fins els més xics hi gosen.

I canten dolçament,
seguint el bressament
de la Verge Maria.

“A Jesús Nostre Senyor,
ets joia i ets claror,
en la Nit Fastuosa”

Omplin la quietud,
l'alosa i el cucut,
alternen les passades.

Els ocells van dient,
seguint un pensament
La Mare Gloriosa.

El Vostre Amor és més fort que la Creu.
si a mi podeu enamorar-me,
ja que sou Déu... a cada cor
podeu estimar més....
més que mai cap amor humà
ho aconseguirà.
Mireu al Pare com em mireu a mi...?
I per milions de cors humans...
que estimeu...
cap d'ells se sentirà mai enganyat.
Ara el meu pobre cor humà,
ja pot estimar tothom.
Sortosa passera triada per Déu,
per baixar a la terra
l'Estimat Fill seu.
Jesús ja té bona Mare,
ella es diu Maria i és de Natzaret.
Ja fa anys i panys que Jesús és nat.
Ningú el va acollir de tot el veïnat,
i va néixer pobre sota d'un portal
aquella nit dolça del primer Nadal.
Un pobre portal que era mig corral.
Josep s'hi amoïna, i el cap li fa mal.
Maria riallera ha florit cantant
com una poncella, ha nascut l'Infant.
Infant..., Infant..., Fill del mateix Déu.
Glòria!! cel i terra avui van cantant.
La tossuderia dels homes malvats
mai no fa bondat.
Per això Déu envia
el seu Fill Diví
i a tots redimia. Ben nets de pecat.
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