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La Coral Sant Esteve fa 50 anys
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La jornada electoral del 25
de novembre es va tancar
amb uns resultats força
diferents del que les enquestes feien preveure; en
un primer moment van
generar incertesa i desconcert entre els votants
sobiranistes, alhora que
despertaven l’entusiasme
dels partits i dels mitjans
espanyolistes.
Aquests
van celebrar com un gran
èxit la relativa desfeta de
CiU —que va guanyar les
eleccions perdent 12 diputats— i van obviar que ERC
en va sumar 11 més, ICV 3
més i la CUP també 3 més,
mentre SI perdia els seus 4
escons; i a l’altre plat de la
balança el PSC en perdia 8,
el PPC en guanyava un i C’s
en guanyava 6. Per tant, la
situació, en termes de sobiranisme, queda equilibrada, i encara amb un escó
d’avantatge en favor del
dret a decidir. A les pàgines
següents hi trobareu, com
de costum, l’anàlisi detallat
de com van anar les votacions a Balsareny.
En el conjunt de Catalunya, com dèiem, el bloc
sobiranista (CiU, ERC, ICV,
CUP) ha augmentat un
escó respecte de la darrera legislatura. Molt menys
del que s’esperava, sí; però
tot i això, els partidaris de
celebrar un referèndum
d’autodeterminació
sumen 87 escons, gairebé els

dos terços de la cambra. A
més, si comptem els vots
emesos, veurem que els
partits sobiranistes han
obtingut 345.000 suports
més que el 2010, mentre
que els partits contraris a
l’autodeterminació només
han guanyat 192.000 vots.
La diferència entre els dos
blocs és de 800.000 vots
a favor del sobiranisme.
L’augment de la participació electoral ha demostrat
l’interès de la ciutadania,
ha despertat votants que
altres cops s’abstenien i ha
deixat clar que som un país
plural. I majoritàriament favorable al dret a decidir.
Amb tot això, l’ofensiva espanyolista no ha remès; al
contrari, l’eufòria davant
la suposada catàstrofe de
l’independentisme ha donat noves ales als adversaris de les nostres llibertats,
que com de costum les
associen amb la nostra cultura, amb la nostra llengua
i, molt especialment, amb
el nostre modèlic sistema
educatiu, que tanta ràbia
els fa. Ja han aconseguit
carregar-se l’oficialitat i
l’ensenyament obligatori
del català a les comunitats
on governa el PP: al País
Valencià, a les Illes Balears
i a la franja d’Aragó, on neguen a la llengua fins el
seu nom, i l’anomenen aragonès oriental.
Com que a Catalunya no
governa el PP, ara el minis-
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tre Wert es despenja amb
una llei estatal de «millora
de la qualitat educativa»
que elimina el català com
a llengua vehicular de les
nostres escoles i el redueix
a una mera assignatura
d’especialitat, de rang inferior a les matèries troncals
(que inclouen la llengua i
la literatura castellanes), i
per tant amb menys hores
lectives; també permet als
pares que vulguin escolaritzar els fills en la «llengua oficial de l’Estat» que
puguin fer-ho en escoles
privades, passant la factura
a la Generalitat. A més, reserva a l’Estat el control del
contingut d’assignatures
com la Història.
Tot això atempta contra el
model educatiu català, basat en la immersió lingüística, un model d’èxit reconegut internacionalment
i que ha evitat sempre la
discriminació dels alumnes per raó de la llengua. El
ministre, que ha reconegut
públicament que el seu
objectiu és «espanyolitzar
els nens catalans», dinamita així el model d’immersió
lingüística i prepara una regressió de la normalització
mai vista des de la recuperació de la democràcia: un
autèntic retorn al franquisme.
Com diu la nota de l’ANC
que publiquem en aquest
número, aquest projecte
de llei respon a l’estratègia
HI col·labora i dóna suport:
Associació de Pares, Agrupament
Escolta
Parròquia de Santa Maria, Club d’Avis,
Club d’Escacs, Claustre de mestres,
Club Natació, Club d’Handbol
Centre Excursionista de Balsareny,
Penya Barcelonista de Balsareny
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EDITORIAL
sistemàtica dels aparells
polítics i judicials de l’Estat
espanyol de menyspreu i
residualització de la llengua catalana, especialment
pel que fa al model educatiu de la immersió lingüística. La llei denigra el català
i promou la segregació
entre catalans catalanoparlants i catalans castellanoparlants per crear un
conflicte lingüístic inexistent a Catalunya. un model
d’èxit, que a més és reconegut per experts i institucions europees.
I a tot això, encara hi ha,
entre els nostres polítics,
ingenus —o no— que parlen de «refer ponts i tornar
al diàleg amb el govern del
PP»? Al contrari, és l’hora
d’estar alerta, com diu el
nostre himne nacional, i
estar a punt per defensar
els nostres drets bàsics,
entre els quals hi ha la llengua, contra atemptats com
aquest i els que aniran venint. Per això no hem de
confondre l’aritmètica partidista, que presenta una
diversitat de sensibilitats,
amb l’aritmètica nacional,
clarament
encaminada
a marcar distàncies amb
aquesta Espanya entestada a esborrar qualsevol
tret diferencial de Catalunya. Totes les formacions sobiranistes i les que es
diuen catalanistes tenen
ara l’oportunitat de demostrar-ho amb fets i amb
actituds fermes i insubornables.
Per cert: l’Ajuntament de
Balsareny, al ple del 27 de
novembre, va rebutjar les
propostes de posar la bandera estelada al seu balcó i
declarar-se «territori lliure».
Esperem que això no sigui
un indici de quina serà
l’actitud de CiU al Parlament. Per aixecar un castell
cal fer una bona pinya a la
base.

Per molts anys, Coral Sant Esteve!
SARMENT
FOTO SARRI

La Coral Sant Esteve compleix
cinquanta anys. És un motiu
d’alegria, constatar com una
entitat cultural pot arribar a
les bodes d’or amb tanta força
i ganes de continuar fent activitats.
Va ser fundada el 1963 a la
colònia Soldevila per mossèn
Joan Bajona, que havia arribat
a Sant Esteve el juliol de 1961
i per Nadal, col·laborant amb
els Pastorets, va veure com
unes noies assajaven cançons
amb el mestre Frederic Font
de Sallent al piano. Dos anys
després, ja amb algunes veus
masculines també, iniciats a
la tècnica vocal pel mestre
Lluís Virgili de l’Orfeó Lleidatà
i amb l’ajut del músic Josep

Maria Sensada Selva, la Coral
Sant Esteve va començar a
cantar en públic, amb aquella
qualitat musical i vocal amb
què de seguida va destacar i
que ha mantingut i acrescut
al llarg de mig segle.
Adherida a la federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC, antigament Societat d’Orfeons
de Catalunya), des de 1967
fins ara ha participat en totes
les trobades corals que la federació ha organitzat arreu
de Catalunya. Té enregistrats
els discs Balsareny més de mil
anys (1990) i Música de mossèn
Llorenç Riu (1996). Ha actuat
en representacions teatrals
com Balsareny més de mil anys
(1990, 1992, 1993), El retaule
del flautista (1997), Ai mossèn
(2005) i Residència Sant Esteve
(2010), aixi com, en diverses
ocasions, El poema de Nadal
amb rapsodes dels Pastorets
de Balsareny; i ha enregistrat
la música dels Pastorets de

Balsareny i l’himne de la Unió
Esportiva Balsareny.
Organitza cada any el tradicional Concert de Sant Esteve
amb la Polifònica de Puig-reig,
durant molts anys també amb
la Coral Sant Genís de Navàs
i des de fa anys amb la Coral
Els Ametllers i amb la Coral Infantil Romaní. Ha participat en
els festivals Internacional de
Catalunya Centre a Puig-reig
i Castellbell i el Vilar; canta
les Caramelles i ha participat
en trobades i ha fet estades
arreu de Catalunya, i també
per Espanya i altres països
d’Europa. Va participar en els
actes celebrats pel F. C. Barcelona commemoratius del seu
75è aniversari (1974) i del centenari (1999). La dirigeix des
dels inicis Joan Bajona, i des
de fa uns anys Olga Puigbò
n’és sotsdirectora.
Amb aquesta commemoració
la Coral ha editat un programa
en què agraeix a tots els cantants, familiars, col·laboradors
i amics l’esforç que han dedicat a fer possible aquesta
fita històrica. Hi escriuen Joan
Bajona, director; Josep Creus,
president de la Coral; Montserrat Cadevall, presidenta de la
Federació Catalana d’Entitats
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Corals, i Jaume Rabeya, alcalde de Balsareny.

país. Al Sindicat, a les 18 hores.

FUNERÀRIA FONTAL, SA

Per celebrar el cinquantenari, *Juny, 1. Concert de la Vella
M. Maruna
Pulido
Cañellas
la Coral presenta
vasta
Dixieland. Repetint una acDELEGADA
programació que s’estendrà tuació d’aquesta gran banda
TANATORI:
99 2013:
- Tel. 650 47 97 42 - jazzística
BALSARENY
durantCarrilet,
tot l’any
que ja va participar
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
en
la
celebració
del 25è aniwww.funerariafontal.com
*Gener, 1. El Poema de Nadal, versari. Castell de Balsareny, a
de Josep Maria de Sagarra, les 22 hores.
amb la Coral Sant Esteve, la
Coral Infantil Romaní i rap- *Juliol, 7. Concert de clarisodes dels Pastorets de Balsa- nets. Alumnes avançats de
reny. A l’església de Balsareny, l’escola Creu Alta de Sabadell,
a les 18 hores.
dirigits per Jordi Díaz. Al Sindicat, a les 18 hores.
Àgueda Borrero - Margarida Noguera
*Febrer, 17. Concert de la Polifònica de Puig-reig, amb un *Setembre, 11. Cant d’Els
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
medley de diferents musicals Segadors. La Coral cantarà
i fragments de l’opera Cava- l’himne nacional de Catalunlleria Rusticana de Mascagni. ya en el marc de la tradicional
Director: Ramon Noguera. Al lectura de poemes que els PasSindicat, a les 18 hores.
torets de Balsareny ofereixen
· Automatismes
cada any,
aquest cop amb una
· Fabricació
i reparació
*Març, 17. Les cançons de antologia de Climent Forner.
· Ferreteria en general
Catalunya. Recull de cançons Biblioteca Pere Casaldàliga, a
tradicionals catalanes, sobre les 12:30 hores.
un conte de Ramon Carreté, *Setembre, 14. Llegenda del
La
Rabeia
- Telèfon
839 65la87
- BALSARENY
amb
la Coral
Sant93
Esteve,
Cocomte Arnau. Teatre, cançó
ral Infantil Romaní i rapsodes popular, música i jazz d’autor.
dels Pastorets de Balsareny. Al Textos de Verdaguer, Maragall
Sindicat, a les 18 hores.
i Sagarra, música de Manel Vall.
Intèrprets: Joan Crosas i Manel
*Març, 24. Concert coral. Vall. Castell de Balsareny, a les
Glòria, de Vivaldi. Coral Czar- 22 hores.
da, Coral Camerata Harmonica
i cantaires de la Coral Sant Es- *Octubre, 6. Missa alemanya
h o mteve,
e -amb
d ol’orquestra
na
Sant
Domènec,de
41Schubert.
- BALSARENY
Bacassis
Coral Sant EstePERRUQUERIA
ESTÈTICA
93 839 60
i solistes.
Director: Joan M. Bo- ve,Tel.
dirigida
per47Joan Bajona i
zzo. A l’església de Balsareny, a acompanyada al piano per
les 18 hores.
Olga Puigbò. Església de Balsareny, a les 12 hores.
*Abril, 28. Balsareny, més de
mil anys. Nova escenificació *Novembre, 23. Concert de
d’aquesta obra emblemàtica, música religiosa. Cor Lerània,
en el marc de la festa major. Camerata Harmonica i Coral
Text de Ramon Carreté, mú- Sant Esteve. Dirigits per Jordi
sica de
Vila i arranJoan M. Bozzo i Joan
Pol. Francesc
Ind. La Coromina,
c/ Indústria,Noguera,
s/n
jaments
de
Ramon
Estrada.
Bajona.
Església
de Balsareny,
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY
Amb l’actuació dels Pastorets 21:30 hores.
de Balsareny, la Coral Sant
Esteve i acompanyament de *Desembre, 26. Concert de
cobla. Direcció artística: Anna Sant Esteve. Des de fa més
Obradors, Montserrat Sabala, de 40 anys, amb la Polifònica
Ramon Carreté i Lluís Sanllehy. de Puig-reig. Al Sindicat, a les
Direcció musical: Olga Puigbò. 12 hores.
Al Sindicat. a les 18 hores.
Felicitem la Coral Sant Esteve
M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES
*Maig, 19.
Roda
Coral- N.2013.
Òptic
optometrista
Col. 7479 pel seu cinquantenari i per
La Coral Sant Esteve és l’empenta i energia amb què
Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY
l’amfitriona que acull aquesta emprenen aquesta intensa
trobada de corals d’arreu del programació. Per molts anys!
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Eleccions al Parlament 2012

estètica

crement a tot Catalunya; ara,
al nostre poble, obté 83 vots,
C/ de la Creu, 22
quan fa dos anys
només en
Tel. 93 820 08 68
El passat diumenge 25 de tenia 21, o sigui que ha quaBALSARENY
home-dona
novembre van tenir lloc les druplicat els resultats. Aquest
eleccions al Parlament de Ca- partit passa per davant de
talunya. Els resultats generals Solidaritat per
IndepenSant la
Domènec,
44
van donar 50 consellers a CiU, dència, a l’inrevés
dels
Telèfon 93 839darrers
65 08
21 a ERC, 20 als socialistes, 19 comicis; aquest darrer
BALSARENY
passa
al PP, 13 a IC-V-EUiA, 9 a C’s i a ser vuitè, amb 23 vots, i una
3 a la CUP.
davallada del 67%, atès que
en tenia 70.
Antiga
Casa
Rosendo
Els resultats a Balsareny van En novè
lloc
tenim
Platafordes de 1926
ser els següents: CiU guanya, ma per
Catalunya que, tot i
amb 662 vots, exactament els que ha davallat en general, a
mateixos que fa dos anys. En Balsareny baixa només 7 vots
segon lloc, ERC, amb 305 vots (passa de tenir-ne 53, fa dos
(el 2002 en tenia només 164; anys, a tenir-ne 46, un 13,2%
augment del 86%). En tercer menys). Els altres partits, dilloc, els socialistes, amb 268 ríem que minoritaris, ocupen
vots, que continuen dava- un total de 34 vots: els fem
llant (el 2010 en tenien 308, constar a la taula general per
per tant, una disminució del tal que tothom, a Balsareny,
13%). La quarta posició la se- pugui veure reflectit el seu
gueix ocupant Iniciativa per vot.
Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
Catalunya-Verds-EUiA, amb
140 vots, que representa una Per altra banda, la participaconsiderable pujada, ja que ció a Balsareny ha estat del
R. Viñes,
l’anterior vegada en tenia 68,6%, 10 Plaça
punts
més 11alta
93 839 60 38
només 89 (augment de més que el 2010,Tel.que
va ser del
BALSARENY
del 57%).
58,4%. El nombre de vots en
blanc ha estat de
26, Soler
la meiJosep
En cinquena i sisena posicio- tat menys que aleshores (era
ns, a Balsareny, han quedat de 56). Aquesta participació
empatats, exactament amb és, de fet, encara més baixa
DE PUNT
- CONFECCIÓ
110 vots cadascun, GÈNERES
la Can- que
la de tot
el Bages, que ha
didatura d’Unitat Popular estat del 70,21%, però més a
(CUP), que es presentava per prop, a 1 punt, de la general
primera vegada al Parlament, de tot Catalunya, que ha esi el Partit Popular. Per al PP tat del 69,56%.
això representa un increment
del 32,5 %, ja que abans en La següent gràfica ens sertenia 83.
veix per comparar els resula la nostra població, de
Sant Domènec, 54 - tats,
BALSARENY
La setena posicióTel.passa
a 55
ser32 - 93
636 61
839 61
totes
les77 convocatòries al
per Ciutadans, partit que, per parlament català d’aquest
cert, ja ha tingut un fort in- segle XXI.
ISIDRE PRAT
FOTO ARXIU

sangüesa
Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

ACTUALITAT 05
Com es pot veure, guanya CiU
a totes les taules. En canvi, el
segon lloc està repartit: ERC,
que globalment és segona,
només queda en segon lloc a
la 1-A, 1-C i a la 3; a les altres
hi queda el PSC. En tercer lloc,
a la 1-A i la 1-C hi queden els
socialistes, a la 1-B i tota la
secció segona hi queda ERC
i, curiosament, a la secció 3
queden tercers els de la CUP.
En quarta posició queda Iniciativa per Catalunya a totes
les taules menys a la 2-A.,
on hi ha el PP i a la 3, amb el
PSC.

CiU: Va baixar el 2006, però
les dues darreres vegades ha
remuntat (per igual els dos
cops en nombre de vots, però
ara amb un percentatge més
baix, perquè la participació és
més alta).
ERC: Va anar baixant des del
2003, però ara ha fet una gran
pujada.
PSC: Ha baixat cada cop més,
però la vegada més forta no
ha estat ara sinó el 2010, quan
va «caure» el tripartit).
I.C.: Ha anat pujant i baixant.
Va pujar quan va entrar el
tripartit, va baixar força quan
aquell va caure i ara ha pujat,

sense arribar ben bé al seu
màxim de l’any 2006.
CUP: Entra de nou, com a tot
arreu, igualant el PP a Balsareny.
P.P.: Des del 2006 ha anat pujant i, per primer cop en unes
autonòmiques, sobrepassa
el centenar de vots al nostre
poble.
C’s: Després del seu inici, el
2006, havia baixat una mica i
ara fa una pujada espectacular, com a la mitjana de Catalunya.
S.I.: Com a tot arreu, baixa moltíssim i, a Balsareny, redueix els
vots a la tercera part; vots per

la independència que formen
part dels més de 42000 obtinguts pel partit i que es perden,
donat que no aconsegueixen
cap escó.
PxC: Partit xenòfob que es va
iniciar el 2006 i que a Balsareny baixa una mica però no
gaire.
Per acabar, exposem aquí els
resultats a Balsareny per taules electorals. Recordem que
les seccions 1 i 2 pertanyen
al nucli urbà, en tant que la
secció 3 agafa les rodalies (La
Rabeia, Vilafruns, Cal Nosa, Cal
Rata i cases de pagès).

La cinquena i sisena posicions són molt variades, atès que
globalment la CUP i el PP han
empatat. El PP queda cinquè
a 1-A i 1-C. En canvi a la 1-B hi
queda la CUP; a la 2-A i a la 3
és I.C.; i a la 2-B hi queda C’s.
Per la seva banda, en sisè lloc
es situa la CUP a la 1-A i a la
1-C; Ciutadans a la 2-A i el PP
a la 1-B, la 2-B i la 3.
Per últim direm que en setè
lloc hi queda Ciutadans a tot
arreu menys a la taula 1-B, on
el guanya PxC. Aquest partit
queda en vuitè lloc en totes
les altres taules tret de la secció 3, on l’avança S.I. i «escons
en blanc» i queda relegat al
desè lloc. Solidaritat per la
Independència queda a tot
arreu en novè lloc, llevat de
la secció tercera, on queda
vuitena empatada amb Ciutadans.
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Comunicat de l’ANC sobre l’atac
a la immersió lingüística
del govern espanyol
ANC

En relació al projecte de llei
de la qualitat educativa impulsada pel govern espanyol, en què el català passaria
a ser una llengua residual a
l’ensenyament, l’Assemblea
Nacional Catalana constata:

OLGA
estètica

C/ de la Creu, 22

Tel. 93 820 08 68
Que el projecte de llei és
BALSARENY
home-dona
l’atac més greu a la llengua els més de trenta anys de
catalana des de la fi de la monarquia parlamentària,
dictadura franquista. Un atac perquè mai no havíem estat
Sant Domènec, 44
nostra
que respon a l’estratègia tan a prop d’assolir
Telèfon 93 la
839
65 08
sistemàtica dels aparells llibertat.
BALSARENY
polítics i judicials de l’Estat
espanyol de menyspreu i Que l’única resposta possiresidualització de la llengua ble a aquesta llei passa per
civil i pel
catalana; especialment pel la desobediència
Antiga Casa Rosendo
des de 1926
de partits, sinque fa al model educatiu de front comú
dicats, entitats i del conjunt
la immersió lingüística.
de la societat contra aquest
Que la llei no tan sols denigra nou atac, en una resposta
el català, sinó que atempta contundent, pacífica i clara.
contra la cohesió del poble
català cercant la segrega- Que es fa evident novació i divisió entre catalans ment que la independència
catalanoparlants i catalans és l’única solució possible i
castellanoparlants per crear desitjable per la supervivènun conflicte lingüístic inexis- cia cultural i econòmica del
tent a Catalunya. La immer- país.
Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
sió lingüística i l’ús del català
com a llengua vehicular a les L’ANC s’adhereix a les mesuescoles és i continuarà sent res i convocatòries sorgides
a aquest
un model d’èxit, que a més per respondre
Plaça
R. Viñes, atac
11
93 839
60 38
Escola,
i fa
una
és reconegut per experts i des de Som Tel.
crida al conjuntBALSARENY
de la socieinstitucions europees.
tat a mobilitzar-se per deJosep Soler
Que l’atac del govern espan- fensar l’educació catalana.
yol no es pot desvincular
del context polític. Mai no http://www.assemblea.cat/
havien arribat tan lluny
en ?q=ca%2Fnode%2F2540
GÈNERES
DE PUNT - CONFECCIÓ

Solidaritat amb Pere Casaldàliga
SARMENT
FOTOS SARMENT I E: CARRETÉ

indígenes han de ser retirats
d’aquesta àrea, es multipliquen
les manifestacions de fazendeiros, polítics i dels propis mitjans
de comunicació contra l’acció
de la justícia.

Tancant l’edició d’aquest número, ens sobta la notícia que
el bisbe Pere Casadàliga, de 84
anys, s’ha vist obligat a marxar
de casa seva, a São Félix do En aquest moment de desesAraguaia, i anar-se’n a més de peració, una de les persones de
ELECTRICITAT
més rellevància que els invasors
1.000 quilòmetres de distànFONTANERIA
i els que els defensen veuen és
cia per indicació de la Policia
Federal del Brasil. La causa ha Pere Casaldàliga, bisbe emèrit
estat la intensificació els últi- de Sâo Félix do Araguaia, a qui
ms dies de les amenaces de volen, de manera irresponsable
mort que rep per la seva tas- i sense escrúpols, imputar la resÀngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY
ca durant més de 40 anys en ponsabilitat per la demarcació
defensa dels drets dels indis de l’àrea Xavante a les terres del
Posto da
Mata.
Xavantes.
Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Casaldàliga s’ha convertit en Les entitats que signem aquesobjectiu dels anomenats «in- ta nota volem exterioritzar la
DE FORMACIÓ
nostra absoluta solidaritat envasors» queCENTRE
fraudulentament
es van apropiar de les terres vers el bisbe Pere. Des del moFEM TOTS ELS CARNETS
dels Marâiwatsédé als Xavan- ment que va trepitjar aquesta
Mn.
1 - MANRESA
Cra.de
de l’Araguaia
Berga, 41 - BALSARENY
i més exactes. ElPlaça
bisbe,
deVidal,
84 anys
i afectat terra
Tel. 93 874 38 57
Tel. 93 839 60 88
de Parkinson, treballa des de tament, des de que va ser confa anys a favor dels indígenes sagrat bisbe de la Prelazia de
i dels seus drets fonamentals a Sâo Félix do Araguaia, la seva
la prelatura de São Félix i s’ha acció sempre va ser en defensa
convertit a nivell internacional dels interessos dels més pobres,
els pobles indígenes, els posseien la cara visible de la causa.
JOIERIA
ros i els peons. Tots sabem que
Pere Casaldàliga i la Prelazia
Els terratinents
i
els
colons
que
RELLOTGERIA
van ocupar fraudulentament i sempre han donat suport a les
amb violència les terres seran ocupacions de terra pels posseiCreu, 20
Telèfon 93 839ros
60 76
-. BALSARENY
i els
sense terra, i aquestes
desallotjats aviat
en- acompliPlaça de l’Església, 5 - AVINYÓ
ment d’una ordre ministerial ocupacions han sigut el suport
que des de fa 20 anys estava que ha possibilitat la creació de
pendent de compliment. El la majoria dels municipis de la
prelat ha hagut d’agafar un regió. [...]
avió escortat per la policia i
ara és a casa d’un religiós amic Volem manifestar la nostra soseu, de qui s’ha ocultat la iden- lidaritat envers el bisbe Pere i
CRIANÇA
ELABORACIÓ
PRÒPIAper part
la mentida
titat i la localització per
segu- I denunciar
PRODUCTES ARTESANALS
d’aquells que intenten eximir-se
retat.
de la seva responsabilitat sobre
situació
sofriment, tensió i
L’Associació
Araguaia
ha
fet
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 la
820
02 86 - de
BALSARENY
pública una nota, que resu- amenaça de violència que ells
mim i subscrivim, en solidari- mateixos van crear, passant
aquesta responsabilitat als
tat amb el bisbe Pere:
nostre bisbe emèrit.
Solidaritat amb
[Signen el Conselho Indigenista
Pere Casaldàliga
Missionário i quinze associacioEn acostar-se la desocupa- ns més]
ció de
la Terra Indígena MaJaume i Emília
Comunions,
Vegeu la nota completa a:
râiwatsèdè,
després
de
més
de
banquets,
20 anys
d’invasió, quan els no http://araguaia.pangea.org/
reunions...
Carrilet, 65 - BALSARENY
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CARNS CAPDEVILA

Bar - Restaurant

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77

EL JARDINET

BALSARENY AVUI 07

Uns 300 socis avalen la tasca
de l’Associació Sant Josep
JOSEP GUDAYOL I PUIG

L’Associació de Veïns Sant
Josep és un servei social que
procura als seus afiliats un
enterrament decent i humanitari, i una de les entitats
balsarenyenques que darrerament ha tingut un ressò
positiu a l’incrementar el
nombre
Nascuda
ra, 47 - Tel.
670 35 d’associats.
12 63 - BALSARENY
l’any 1987 com a continuació
d’una antiga mútua promoguda amb les mateixes característiques i finalitats que
l’actual, l’Associació és una
entitat sense ànim de lucre al
servei dels balsarenyencs.

AR - RESTAURANT

darrer acte assembleari, dut a
terme a la Plaça Ricard Viñas,
2 (seu de l’entitat), el passat
20 d’octubre de 2012, amb els
següents punts aprovats:

ARRETINA

- Aprovat per unanimitat
l’estat de comptes corresponent als anys 2011-2012.
- Aprovació de les quotes, per
augment de l’IVA, a partir de
2013.
- Manteniment de les quotes
pels diferents trams d’edats,
menors de 45 anys.
- Autoritzar la firma de la secretària, Carmen Fernández
Arriero, per operar en la tasca
ROBA I PERFUMERIAadministrativa de l’entitat.
«Balsareny
Avui» - Renovació de la junta, que
n’entrevistarà el president, queda constituïda així: presiJosep Massana, en el proper dent, Josep Massana i Planas;
secretària, Carmen Fernández
Sarment.
i Arriero; tresorer, Joan MassaCarretera
Berga, lectors
3 - Telèfon 93
62 46 - BALSARENY
na839
i Comallonga;
vocal, MontEn atenció
als de
nostres
i associats, avui s’informa del serrat Egea i Villagrasa.

Carme Galera

MAluna
O
R
R
O
S
Trobada
llenega
de
mig
quilo
servei de la construcció
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO DIDAC GALERA

Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY

No és el primer exemplar de
bolet gegant que s’ha trobat
però veritablement impressiona. Es tracta d’una llenega
de 485 grams, que l’Emília,
del Restaurant el Jardinet, va
Montajes
y reparaciones
trobar fa uns dies
al bosc de
la seva fincaFontanería
a la ciutat- Calefacción
de Vic.
- Gas - Electricidad
Tal comAire
ensacondicionado
diu en Jaume,
el
- Antenas
terrestres y parabólicas
seu
home, «l’Emília és una recordar-ho), van formar part
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
gran enamorada de la natura dels primers establiments de
i sempre que pot fa una esca- restauració local, situat entre
pada per gaudir del paisatge el carrer prolongació Guimerà
osonenc i tenir el contacte i la carretera de Moià.
amb el pinar i altres espècies
forestals».
Com es pot apreciar a la fotografia, al natural encara
TAPAS VARIADAS
El Jardinet, col·laborador pu- impressiona més; més que
La Creu,
26
blicitari del Sarment des de no per cuinar, és un
exemplar
Telèfon
93 820
03 31 de
la seva arribada a Balsareny per guardar
com
a peça
BALSARENY
(en atenció a ells ens agrada museu.

Dinar i trobada musical per Càritas
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Una setmana després, el dissabte 24, sobre les 17h, a la Sala
«Ajuda’ns a ajudar». Amb Sindicat es va dur a terme una
aquest lema l’entitat Càritas trobada teatral-musical per
Parroquial Balsarenyenca or- recaptar a favor de l’entitat. Hi
ganitzava un any més dos dels van participar la Coral Infantil
seus actes solidaris principals Romaní, la Coral Sant Esteve
per estendre la mà en favor de Balsareny, la Coral Els Amedels que pateixen necessitat. tllers, el grup Il·lusió del Casal
Enguany, la tarda del diumen- de la gent gran i el Grup de
ge 18 de
novembre
de 2012, als Sevillanes de Navàs. Es van
ROBA
I PERFUMERIA
MODA
de ÍNTIMA
queviures,
Locals Parroquials, prop d’un recollir 175kg
centenar de persones partici- aliments adreçats al col·lectiu
11 de
Setembre,
3 - BALSARENY
gent
necessitada,
i 440
paren de la setena arrossadaPlaçade
Tel.
comercio
839 63 de
55
popular, que amb caliu de ger- euros en metàl·lic.93Càritas
Tel. contestador 93 839 63 35
manor compartiren famílies Balsareny dóna les gràcies a
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
tothom.
de Balsareny i pobles veïns.

Carme Galera

MFUNERÀRIA
O R RFONTAL,
O S SA
Al servei
construcció
M.de
MarlaPulido
Cañellas

TAVERNA EL BOTER
DELEGADA

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
de Manresa,
5 - BALSARENY
Cra. de Manresa,www.funerariafontal.com
35 - Tel. i faxCra.
93 839
60 36 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36

CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
LLIBRERIA
CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
Montajes
y reparaciones
«ELS
COLORS»
CARNS ESTEVE
CARNS
ESTEVE CARNS ESTEVE
Fontanería
- Calefacción
- Gas - Electricidad
Àgueda Borrero
- Margarida
Noguera
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

FORN

Pa i Pastisseria

Cra. de Manresa,
34 -29
Tel.
93 839
63 97
Fax- BALSARENY
93 820 03 17 - BALSARENY
Creu,
- Tel.
93 839
65- 50
Ponent, 3 - Tel. 93 839 62 12 - BALSARENY

PORTES

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria
en general
TAPAS
VARIADAS

La Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
BALSARENY

PLANTES I FLORS

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35
BALSARENY

Mèdic

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

home - dona

Sant Domènec, 41 - BALSARENY

PERRUQUERIA
Tel. 93 839 60 47
Bruc, s/nESTÈTICA
- Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
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METEOROLOGIA

Els Pastorets de Balsareny
ROBA I PERFUMERIA

Carme Galera

*25 de desembre de 2012,
a les 18,30 h.;
*30 de desembre de 2012,
Un any més, els Pastorets de a les 17,30 h.;
Balsareny
preparen
re- 93
*13
de62gener
de 2013,
Carretera
de Berga, les
3 - Telèfon
839
46 - BALSARENY
presentacions de l’obra Els a les 17,30 h.; i
Pastorets o l’Adveniment *20 de gener de 2013,
de l’Infant Jesús, de Josep a les 17,30 h.
Maria Folch i Torres, amb
pastors, àngels i dimonis (i Abans, el 16 de desembre,
un ase que es diu Xispa) a s’haurà fet el tradicional assAl servei de la construcció
l’escenari, i amb ballets in- aig de cara al públic a benefifantils i balls de diables.
ci de la Marató de TV3.
PASTORETS DE BALSARENY
FOTO PERALTA

MORROS

Aquests
Pastorets, con- Es839
pot60fer
reserva de locaCra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93
36 la
- BALSARENY
tinuació dels que es van litats a Calçats Clàssic (plaça
representar a la Colònia Ricard Viñas, 1) o per telèfon
Soldevila
ininterrompu- (només en horari comercial)
dament des de l’any 1948 al número 938 396 656 i es
fins a l’any 2000, es repre- pot recollir i pagar la localisenten a la Sala Sindicat tat a la taquilla del teatre 30
de Balsareny des
del Nadaly reparaciones
minuts abans de començar
Montajes
de 2002. Aquesta serà, per l’espectacle. El preu són 10
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
tant, l’onzena
temporada euros (gratuït per als memAire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
al Sindicat. Se’n fan quatre bres del Club Súper 3 acomCra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97panyats
- Fax 93 820
03 17adult;
- BALSARENY
funcions:
d’un
i amb

El novembre
comença
fred
FUNERÀRIA
FONTAL,elSA

un 10% de descompte per a
M. Mar Pulido Cañellas
grups de més de 10 persones DELEGADA
JORDI SOLER I FRANCESC CAMPRUBÍ
i per als socis de TR3S-C, no
FOTO ARXIU
TANATORI:
Carrilet,
99
Tel.
650
47
97 42 - BALSARENY
acumulable amb altres desBruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
Temperatura
comptes).
www.funerariafontal.com
Mitjana (1 minut)
9,6
10,6
Els rapsodes dels Pasto- Mitjana (min.+màx.)
4,0
rets, com en altres anys, Mitjana de mínimes
17,2
col·laboraran amb la Coral Mitjana de màximes
5,4; dia 30
Sant Esteve en la lectura d’El Mínima 		
21,6; dia 15
poema de Nadal, de Josep Màxima 		
Maria de Sagarra, a l’església Mínima més alta 10,8; dia 14
Màxima més baixa 9,6; dia 27
parroquial el Àgueda
dia 1 deBorrero
gener- Margarida
Noguera
de 2013 a les 6 de la tarda.
Vent (km/h)
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
La col·laboració dels Pastorets amb la Coral, que aquest Ventada més alta 35,6 dia 14
5,3
any celebra el seu 50è aniver- Velocitat mitjana
sari, també es donarà amb la Recorregut del vent 2.022,7km
· Automatismes
representació de Les cançons
(hPa) i reparació
de Catalunya, el dia 17 de Pressió
· Fabricació
març de 2013, i l’escenificació
· Ferreteria en general
1.017,1 dia 7
de Balsareny, més de mil Màxima		
980,2 dia 28
anys, en el marc de la fes- Mínima		
ta major, el dia 28 d’abril de
La Rabeia - Telèfon 93 839La
65pluja
87 - BALSARENY
(litres)
2013.

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

PORTES

PUIG

Dia 9		
Dia 11		
Dia 17		
Dia 26		
Dia 27		
Total

TAPAS VARIADAS
La Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
BALSARENY

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

Mèdic

Sant Domènec, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 47

PLANTES I FLORS

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

FRANKFURT LLOBREGAT
Platos combinados - Carne a la brasa

Juan Enrique
- M. Angeles
Piedra
Fustes
delChavez
Pirineu
Català,
sa

Cra.Angel
Esparreguera
a Bellver,
- Tel.
9393
839
- BALSARENY
Guimerà, 64
- Tel. 93 km.
820 18
02 22
- 639
7663
61 00
- BALSARENY

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

Nova

7,1
1,0
5,5
1,5
8,7
23,8

isió

M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES
Òptic optometrista - N. Col. 7479

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY
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Miguel de los Santos, repte empresarial als anys 70
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

Seguint persones que han estat compromeses fora i dins de
Balsareny, ens trobem molt a
prop d’on hi ha la botiga, despatx i magatzem de l’empresa
ELECTRICITAT
balsarenyenca TOT INSTA,
SL.
FONTANERIA
Aquesta empresa actualment
està sota la responsabilitat de
Miguel Rodríguez Piedra, qui ha
agafat el relleu del que va ser el
Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY
seu patró, Miguel de los Santos
Hernández.

, 44
5 08
ENY

Capacitació transportistes

Matèries perilloses
En Miguel de los Santos va
néixer a la població andalusa —Quin any corria i quin va ser
el primer nom de la firma emde Villanueva
del Río DE
y Minas
CENTRE
FORMACIÓ
(Sevilla) el 5 de setembre de presarial quan vau començar?
TOTS ELS CARNETS
1954, i va realitzarFEM
els estudis
que molts
balsarendel batxillerat.
Pel
que
fa
als —Segur
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga,
41 - BALSARENY
Tel.
93
874
38
57
Tel.
93
60 de
88
nom
esports, es decanta pel món yencs recordaran el 839
ocellaire, i junt amb la seva MIDELSA, SCP, que va néixer
companya Isabel Galera, són l’any 1978. Posteriorment em
grans viatgers: «des de sempre vaig constituir com a TOT INSens ha agradat conèixer països TA, SL.
d’arreu d’Europa
per fer-nos-en
JOIERIA
—Passen els anys. TOT INSTA,
un mapa cultural i geogràfic.»
SL, ha estat empresa d’un sol
RELLOTGERIA
—Com va començar el repte home o vas tenir més treballaM. Mar Pulido Cañellas
empresarial, Creu,
i per20 tant
voler
-DELEGADA
Telèfon
93 839dors?
60 76 -. BALSARENY
Plaça
de l’Església,
5 - AVINYÓ
treballar per compte
propi
a
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
—Doncs
corria l’any 1986
Balsareny?
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
www.funerariafontal.com quan vaig arribar a tenir tres
—Després d’uns anys en edat treballadors més.
11
38
laboral, i havent estudiat i adNY
quirit coneixements propis —Entre el 1978 i el 1986, com
dels oficis que més il·lusió em era el desenvolupament induser
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
feien (ens ensenya el carnet trial de Balsareny?
PRODUCTES ARTESANALS
d’instal·lador), vaig decidir tre—Bé, si no m’erro, per aquell
ballar a títol propi.

Ó
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FUNERÀRIA FONTAL, SA

CARNS CAPDEVILA

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

Àgueda Borrero
- Margarida
Noguera
Jacint Verdaguer,
9 - Tel.
93 820 02 86 - BALSARENY
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

Bar - Restaurant
PORTESEL
JARDINET

PUIG
Comunions,
banquets,
reunions...

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

temps el padró d’habitants
era més gran, i malgrat que
pobles com el nostre mai no
han tingut de ple una autonomia industrial, pel que fa a
petites empreses Balsareny
anava fent.
—Davant del fet de no poder
viure tan sols del mateix poble, vau haver d’obrir-vos a
l’exterior?

—Avui, ja jubilat des del 2011,
després d’aquest llarg recorregut, tornaríeu avui a emprendre
el mateix viatge empresarial?
—Bé, malgrat que els temps
són diferents, el meu caràcter
emprenedor continua sent el
Herrera - 670 23 07 75
mateix. QuanJuanun
es planteja
un repte, s’ha de tenir personalitat i una certa valentia.

VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS

—I l’empresa, continua tenPlaça
de lacomprendreu,
Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
—Sí. Tal
com
int la seva seu social al mateix
BALSARENY - infordos2@gmail.com
nosaltres vam poder créixer lloc?
treballant per un seguit
d’empreses grans, concreta- —Sí, l’adreça continua al
ment manresanes; com ara mateix lloc, o sigui al carrer
Cots i Claret, Constructora Travessera, 77, baixos B, i en
d’Aro, etc. També, però, vam Miguel Rodríguez, que en va
treballar en infraestructures ser un gran treballador durant
noves al nostre poble, com més de 15 anys, és avui qui en
ara els col·legis, la piscina, porta el timó i en representa
l’Ajuntament, etc.
la continuïtat.

PEIXATERIA

MARIA

Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY

OLGA
LA PAROCKIA

cafeteria musical

estètica
home-dona

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32
laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

ROBA I PERFUMERIA

C/ de la Creu, 22
Tel. 93 820 08 68
BALSARENY

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Carme Galera

Antiga Casa Rosendo
des de 1926
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY

MORROS
Al servei de la construcció

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
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ERC a favor del català
GRUP MUNICIPAL ERC BALSARENY

Davant el context polític que
estem vivint en els darrers
mesos, on les fortes tensions
entre Catalunya i el govern
de l’Estat Espanyol s’han anat
incrementant, així com la violència dialèctica del grup de
mitjans de comunicació afins
al govern, el passat 3 de desembre de 2012, el Ministeri de
Cultura i Ensenyament donava
a conèixer un projecte de llei,
el qual es presentava com una
reforma en la Llei d’Educació
(la novena en trenta anys),
el què estava amagant era
un atac frontal, una bufetada, un pas més cap a l’intent
d’aniquilació de la llengua catalana, per part d’un govern
escollit
democràticament,
però amb tics del franquisme
més miserable.
Aquest projecte de llei és un
atac, en tota regla cap a la nostra llengua. Un atac que vol
que el català deixi de ser una

assignatura troncal (són aquelles assignatures que s’han de
fer de manera obligatòria), per
passar a ser una assignatura
optativa (són aquelles assignatures que l’alumne escull
si fer-les o no fer-les), és a dir,
el català podria no ser cursat
per cap alumne al llarg de la
seva vida acadèmica. Això suposaria que el català patís per
la seva supervivència.
El sistema d’immersió lingüística ha suposat al llarg
d’aquests darrers trenta anys,
el pal de paller per a la cohesió social i la integritat en la
nostra terra. Aquest sistema
ha permès que milers i milions
de persones s’escolaritzessin
en les dues llengües que conviuen, pacíficament, a Catalunya. Aquest model ha estat un
model d’èxit, sense fractures.
Com molt be va dir el periodista Antoni Bassas, qualsevol que no negui la realitat
de Catalunya sap que l’únic

problema real és al revés: com
garantir el coneixement i l’ús
del català de tothom que
viu a Catalunya, sobretot ara,
quan per a centenars de milers d’immigrants la llengua
de la família és l’amazig, l’àrab,
l’urdú o l’espanyol d’Amèrica
del Sud? Aquest és el problema i per això la immersió és
imprescindible.
Nosaltres no volem un poble
segregat, nosaltres volem un
poble unit i que la riquesa de
l’aprenentatge de les llengües
sigui un ús comú en tota la societat catalana. Per aquest motiu necessitem que el català
continuï sent la llengua vehicular en tot l’ensenyament,
en l’infantil, el primari, el
secundari i l’universitari. És
per aquest motiu que volem
donar el nostre total suport
al col·lectiu Som Escola i als
altres col·lectius de professionals: mestres, educadors, professors, doctors... que treballen
diàriament per intentar que

la nostra llengua i els nostres
joves evolucionin dia rere dia.
A ells, que són part important
en tot el desenvolupament
lingüístic del nostre país, els hi
donem recolzament.
Davant aquests fets l’única
resposta possible al projecte
de llei del ministre Wert és la
desobediència civil i el front
comú per part de tots els estaments de la societat, el qual
ha de fer notar la seva disconformitat, sempre des de posicions pacífiques, però mostrant la seva contundència en
les seves accions.
Des del Grup Municipal d’ERC
ens posem a disposició de
qualsevol col·lectiu local, comarcal o nacional, per ser part
d’aquest front comú davant
d’aquestes ingerències per
part del govern espanyol.
L’escola en català, ara i sempre.
Balsareny, 5 de desembre 2012

Que la bola segueixi rodant...
FERRAN MORRAL
FOTO ARXIU

A l’esport, com a la vida, es
tracta d’acumular experiències, vivències, moments,
records. Alguns seran bons,
d’altres no tan bons i d’altres
directament dolents. I fins i
tot n’hi haurà de meravellosos. Per mi ho ha estat dirigir,
conjuntament amb el Santi, el
Futbol Sala Balsareny durant
dues temporades i uns mesos
d’aquesta tercera temporada.
Estic molt orgullós d’haver
contribuït, encara que sigui
en petita mesura, a passejar
el nom d’aquest poble tant
fantàstic arreu de Catalunya.
Només volia doner les gràcies a tots aquells que han

decidit deixar-se caure pel
pavelló per veure’ns jugar, a
tots aquells que demanaven
pel nostre resultat setmanal
i que ens animaven a seguirho intentant. A tots aquells

que es van fer una mica seu
el nostre equip..., simplement
milions de gràcies. Aquesta era la nostra força! Ara es
tracta que, amb d’altres directors d’orquestra, la música

segueixi sonant, que tinguin
moltíssima sort i sobretot que
cada dissabte a les 5 al pavelló
municipal de Balsareny la bola
segueixi rodant...
Som-hi, Balsareny!
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PUNTA DE BRAU

Cal insistir!

Nadals remots

JOSEP
GUDAYOL
PUIG
ROBA
I IPERFUMERIA
encara

no s’havien celebrat
les actuals eleccions al ParlaEstem a punt de cloure un altre ment— del gir que haurà de
any. Fer tot un resum del calen- prendre el nostre país, transcric
dari mensual del Sarment seria uns paràgrafs de la columna
llarg. Sí que, dins d’aquesta sec- esmentada. Doble satisfacció,
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
ció, em plau recordar uns da- amic lector, ja que giren sobre
rrers esdeveniments els quals els raonaments del nostre Pere
amb goig i reflexió personal de Balsareny.
intentaré transcriure-us.
«Som soldats derrotats d’una
Balsareny va culminar els actes causa invencible. Són paraules
servei
de la del
construcció
commemoratiusAldels
50 anys
bisbe Pere Casaldàliga. Em lidel Concili Vaticà segon i dels 40 mito a reproduir-les per comparanys de les causes d’en Pere Ca- tir-les amb aquells que no les cosaldàliga Pla a la selva del Mato negueu. Les causes són els drets
Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
Grosso al Brasil. Aquestes cau- humans i els soldats som nosalses em donaren l’oportunitat tres. Unes altres paraules d’en
de poder conèixer en Jaume Casaldàliga, aquestes en vers, que
Reixac (capellà i escriptor que tenen una lectura en clau catalasegueixo a les columnes que na pel temps que vivim:
escriu a El Punt Avui), el qual va
ser present a les xerrades del Es tarde,
Montajes y reparaciones
Forum, i coincident com sóc pero es todo el tiempo
Fontanería
- Calefacción
- Gas
- Electricidad
amb les seves
reflexions,
vull que
tenemos
a mano
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
dir-li: gràcies!
para hacer futuro.

Carme Galera

MORROS

Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

El títol, una vegada més, me Es tarde
l’ha suggerit en Martí Girone- pero somos nosotros
Juan Herrera - 670 23 07 75
ll a partir de la seva columna esta hora tardía.
«Són faves comptades» que,
a l’esmentat diari el dimecres Es tarde
17 d’octubre de 2012 —dia de pero es madrugada
VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
TAPASunVARIADAS
tardor—, va titular «El temps i si insistimos
poco.
de la la
Mel,
2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
l’espera».Plaça
Davant
incertesa
BALSARENY - infordos2@gmail.com La Creu, 26
—quan escrivia aquestes
línies Sí, doncs, cal
insistir!»
Telèfon
93 820 03 31
BALSARENY

ANGELINA PUJOL

els Reis l’han deixat
FUNERÀRIAque
FONTAL,
SA
ple de gom a gom!

M. Mar
Cañellas
Recordant el meu germà
en Pulido
Mes també
fixeu-vos
DELEGADA
la nit màgica de Reis
que hi ha molts balcons
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650
47 97
42 - BALSARENY
buits,
sense
joguines,
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
Cap a la vesprada,
buits
d’il·lusions.
www.funerariafontal.com
de genolls al llit,
Penseu en els altres,
amb les mans plegades
compartiu els jocs
a Jesús li hem dit
i les alegries
en to de pregària:
que hi ha al vostre cor.»
«Serem bons minyons,
feu que els Reis ens portin
Oh, noble missatge
jocs nous i torrons.»
de mare cabal!
Aquest és un signe
Àgueda Borrero - Margarida Noguera
La mare ens desperta
de l’amor benigne:
amb un gros petó:
això és NADAL!
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
«Correu», diu, «vestiu-vos
i aneu al balcó,
Bones festes i feliç any nou

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

PORTES

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

BAR - RESTAURA

BARRETIN
Mèdic
home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

Sant Domènec,
41 -47
BALSARENY
Travessera,
- Tel. 670 35 12 63 - B
Tel. 93 839 60 47

PEIXATERIA

MARIA

PLANTES I FLORS

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

Plaça Onze
des/n
Setembre,
Tel.63
9396
820
03 97 - BALSARENY
Bruc,
- Telèfon1-3
93 -839
- BALSARENY

ROBA
I PERFUMERIA
LA
LAPAROCKIA
FUSTA
DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Carme Galera

cafeteria musical

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
CarreteraFustes
de Berga,del
3 - Telèfon
93 839
62 46 - BALSARENY
Pirineu
Català,
sa
Facebook: parockia
Cra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

GESTORIA
SENSADA
M. Mar Pulido Cañellas

FUNERÀRIA FONTAL, SA

Nova

isió

DELEGADA
Assegurances
laboral - Assessoria fiscal
Assegurances
Vehicles
Rendes
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650- 47
97 42 --BALSARENY

Bruc, 19-21 -M.
Tel.
93Carretera
875R16
-VFax
93 872
22 - MANRESA
ÀNGELS
UIZ 44
DE
ALDIVIA
MORALES
de
Berga,14
-63
BALSARENY
www.funerariafontal.com
Òptic
- N.30
Col.
7479 93 820 00 20
Tel.optometrista
93 839 62
- Fax
Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY

ALIMENTACIÓ
PLANTES I FLORS
COMPLEMENTS AGRÍCOLES

RAMADERIA
AGRICULTURA
ANIMALS DE COMPANYIA

Bruc, s/n · Tel. 93 839 63 96 · Ponent, 7 - Tel. 93 839 60 59 · Baixada Torrent, 8 · BALSARENY

·
·
·
·
·

ADOBS
PLANTES
FLORS
AQUARIS
TOT PER A LA
RAMADERIA
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