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Els Reis porten carbó i vestits nous
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Balsareny es concentra pel bisbe Casaldàliga
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SARMENT

Hem començat l’any 2013,
un any més de crisi econòmica, amb 6,1 milions
d’aturats a l’estat espanyol
i sense perspectives de millora a curt termini. Amb
l’economia nacional escanyada, i l’estatal escanyada
i escanyant, cosa que no
ajuda gaire. I amb un procés sobiranista obert, que
pot afegir un punt d’il·lusió
i esperança a la ciutadania,
però també d’incertesa i
fins de temor per a molta
gent. Caldrà fermesa i idees
clares, i saber-ho explicar
molt bé, i mentrestant buscar alternatives per no esmicolar el que ens quedi
d’un Estat del Benestar que
pot acabar essent poc més
que el record llunyà d’un
paradís perdut que, com
les orenetes del poema, no
tornarà.
Balsareny va fent. Ens vam
concentrar per donar suport al bisbe Pere Casaldàliga, obligat a marxar
lluny de casa per les amenaces rebudes, i comencem
l’any amb la bona notícia
del seu retorn a São Félix.
Una molt bona notícia: ens
en congratulem i li expressem la nostra simpatia.

ri. Cada entitat va preparant
les seves activitats. A més,
el programa «Divendres»
de TV3 ens visitarà a finals
de gener. I començarem
febrer amb els Traginers, i
tot seguit el Carnestoltes.
Tot va girant! No hem de
perdre el fil de les petites
coses quotidianes.
S’ha presentat la Revista
de la Festa dels Traginers
d’enguany, ja amb 15 edicions a l’esquena, i com
sempre d’excel·lent factura.
Comença, molt encertadament, amb una salutació
de Pere Casaldàliga, que
inclou un poema seu. El bisbe fa un esment del Traginer d’Honor d’aquest any i
el que ve, Francesc Maya i
Comas, que substitueix en
el càrrec honorífic l’anterior,
Josep Rodergas i Font.
Una entrevista a en Quico
Maya li permet rememorar
la seva trajectòria al Rebost i
a la Festa, de la qual destaca
la «molta riquesa humana»
que hi ha trobat. Segueix
una entrevista al Bande-

rer d’enguany, Pere Villagrasa i Villanueva, que
substitueix l’anterior, Abel
Artigas i Garcia, i que encapçalarà la cavalcada amb
els cordonistes, els seus fills
Jorge i Alberto Villagrasa
Pulido. Després d’un detallat programa d’actes, amb
profusió de fotografies antigues i modernes, se’ns recorda que fa 70 anys de la
mítica reunió a ca l’Arep, el
1943, on es va refundar la
Festa després de la guerra,
i que fa 30 anys de la botiga de ceràmica. L’habitual
secció
d’entreteniments
«El Traginer petit», un nou
capítol de l’interessant Diccionari Traginer (que tot just
passa per la lletra C) dóna
pas a la convocatòria i bases del concurs de fotografia, per acabar amb una selecció dels premis de l’any
2012 i imatges de la passada edició de la Festa. Esperem que la d’enguany sigui
un èxit, i que faci bons els
esforços de tanta gent que
hi participa. Només per això
ja s’ho val.

Han arribat els Reis
d’Orient amb vestuari nou
i una caravana lluïda. S’han
fet Pastorets i la Coral
Sant Esteve ha iniciat els
actes del seu cinquantena-
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Els patges dels Reis estrenen vestits i porten carbó
SARMENT
FOTO JORDI SARRI

En un vespre de fred raonablement benigne, una gran
quantitat de menuts i de gent
gran es va aplegar a Balsareny
per rebre com cal la Cavalcada dels Reis d’Orient, que un
any més arribava al poble per
portar joguines i il·lusió als
infants.
Aquest 2013, els patges i tot
el seguici reial estrenaven
vestits, i la comitiva feia goig
de debò. Després de la banda
de trompetes i tambors que
obria la comitiva, la novetat
d’aquest any era un carro dels
Traginers carregat de carbó
de debò, destinat òbviament
a la quitxalla que no hagués
fet prou bondat. Al darrere, la
carrossa del príncep Assuan
i tot seguit les dels reis Melcior, Gaspar i Baltasar, cadascú amb els seus patges. Tancaven la comitiva la colla de
grallers i tambors local, Els k
+ sonen, i les furgonetes amb
les joguines que cada rei portava per als seus admiradors.
Cal felicitar els organitzadors
i a tots els col·laboradors per
haver contribuït un any més,
amb el seu esforç, per tal que
el poble gaudís d’una festa
lluïda.
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Concentració en suport a Pere Casaldàliga
SARMENT
FOTO J. SARRI

El dissabte 15 de desembre
de 2012, a tres quarts de nou
del vespre, unes quatre-centes persones es van concentrar a la plaça de l’Església de
Balsareny i van marxar amb
espelmes fins a la plaça de les
Monges, davant de cal Lleter
–la casa pairal del bisbe Casaldàliga– per testimoniar-li el
seu suport.
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Concert de Sant Esteve
SARMENT
FOTO J. PERALTA

La Coral Sant Esteve va iniciar
les celebracions del seu cinquantè aniversari amb el tradicional concert de Sant Esteve,
a la sala Sindicat, el dia 26 de
desembre de 2012. Fa 45 anys
que la Coral Sant Esteve i la
Polifònica de Puig-reig es retroben en aquesta diada per
cantar junts. Durant anys hi va
haver també la Coral Sant Genís de Navàs i actualment hi ha
la Coral Infantil Romaní.

rinera, de Josep Lluís Ortega
Monasterio, amb Olga Puigbò
al piano; i la tradicional Adeste
fideles en versió catalana.
La Polifònica de Puig-reig, dirigida per Ramon Noguera i amb
Josep M. Conangla al piano, va
interpretar El petit vailet; Dins
d’una cova, de W. J. Kirkpatrick;
Hallelujah de Leonard Cohen;
i Glòria, de l’oratori La segona
vinguda del Crist, amb lletra
de Climent Forner i música de
Martí Just.

Les corals conjuntament van
Sota la direcció de mossèn cloure l’acte cantant Allà en
Joan Bajona i amb Marc Co- un pessebre, dirigida per Joan
mabella al piano, Laura Riera Bajona, i l’Al·leluia d’El Messies
al violí i Dúnia Fornell amb la de Haëndel, dirigit per Ramon
flautaROBA
travessera,
la Coral In- Noguera.
I PERFUMERIA
fantil Romaní va interpretar El
petit vailet, Ara és nat el diví in- El poema de Nadal
fantó, White Christmas i Quan
somrius.
El dia 1 de gener de 2013, a
l’església de Santa Maria, la
La Coral
Sant de
Esteve,
Coral
va començar
Carretera
Berga,dirigida
3 - Telèfon 93
839 Sant
62 46 Esteve
- BALSARENY
per Olga Puigbò, va cantar la commemoració dels seus 50
Anem a Betlem i Per damunt la anys amb un recital de cançons
neu; i sota la direcció de Joan nadalenques que emmarcaBajona han interpretat Pels fills ven la recitació d’El poema
d’Adam i Eva, popular france- de Nadal, de Josep Maria de
sa harmonitzada per Manuel Sagarra, a càrrec dels rapsodes
Al servei de la construcció
Oltra; l’havanera Nadala ma- dels Pastorets de Balsareny.

Carme Galera

MORROS

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

MODA ÍNTIMA
Montajes yPlaça
reparaciones
11 de Setembre, 3 - BALSARENY

comercio 93 839 63 55
Fontanería - Calefacción - Gas - Tel.
Electricidad
Tel.
contestador
93 839 63 35
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

TAVERNA
BOTER
TAPASEL
VARIADAS
La Creu, 26
Cra. de Manresa,
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BALSARENY
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820 03 31
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El temps a Balsareny
JORDI SOLER I FRANCESC CAMPRUBÍ

Resum de l’any 2012
Temperatura (º)
Mitjana (1 minut)
14,0
Mitjana (min.+màx.)
14,8
Mitjana de mínimes
6,3
Mitjana de màximes
23,4
Mínima
10,7; 5 de febrer
Màxima
40,1; 20 d’agost
Mínima més alta 21,5; 28 d’agost
Màxima més baixa 1,8; 2 de febrer
Vent (km/h)
Ventada més alta 66,2; 4 de febrer
Velocitat mitjana		
3,5
Recorregut del vent 17.437,6km

La pluja (litres)
Gener
Febrer		
Març		
Abril		
Maig		
Juny		
Juliol		
Agost		
Setembre
Octubre		
Novembre
Desembre
Total

Pressió (hPa)
Màxima
1.024,0; 19 de gener
Mínima 980,2; 28 de novembre
M. Mar Pulido Cañellas

1,3
6,5
57,5
104,5
37,7
20,2
11,5
13,3
67,5
101,8
23,8
0,0
445,1

FUNERÀRIA FONTAL, SA
DELEGADA

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY

Bruc, 19-21
93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
Desembre
de- Tel.
2012
www.funerariafontal.com

Vent (km/h)
Temperatura (º)
Mitjana (1 minut)
4,6 Ventada més alta 37,8 dia 5
5,1
Mitjana (min.+màx.)
6,4 Velocitat mitjana
Mitjana de mínimes
-1,7 Recorregut del vent 1.998,8km
Mitjana de màximes
14,5
Mínima 		
-6,9; dia 2
Pressió (hPa)
Màxima 		
22,7; dia 23
MàximaNoguera 1.020,1 dia 28
Mínima més alta
dia 15- Margarida
Àgueda5,7;
Borrero
Mínima		
993,7 dia 1
Màxima més baixa 9,7; dia 12

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

PORTES

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE

Mèdic

home - dona

Sant Domènec, 41 - BALSARENY
ESTÈTICA
Tel. 93 839 60 47
Ponent, 3 - Tel. 93 839 62 12 - BALSARENY
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06 DE MEMÒRIA

Un poble nou
JORDI PLANES
FOTO ARXIU JORDI SARRI / AFB

Quan jo era petit, Balsareny
era un poble, per dir-ho així,
de quatre carrers. N’hi havia
més, és clar. Mirem-ho. Bàsicament, el carrer Vell (Guimerà),
el carrer Nou (Sant Domènec),
el carrer de Baix (Castell), el
Raval (Verdaguer), el de la
Creu (principal carrer comercial aleshores) i el de l’Estació
(Sant Marc). Quatre cases al
carrer Trencat (Ponent) i Melissa (de la Mel) i, naturalment,
la Carretera (mig de Manresa,
mig de Berga), amb moltes
menys cases que actualment.
Als extrems, quatre cases a la
Coromina, enmig de vinyes
i camps. Cal Batista, a l’altra
banda, queia ja als afores.
Com la casa de l’Era, camí del
Pla de les Fonts, que encara
avui, integrada totalment al
nucli urbà, porta una llinda de
fusta amb la data de 1861. El
Callerís, lluny del poble, era terreny d’aventura per als nens
del moment. Més enllà no hi
havia res més que camps, vinyes i ermots.
Però va arribar la immigració
que la mina atreia. En massa.
De cop, a finals dels quaranta
del segle passat, gent vinguda
de les altres terres d’Espanya
va arribar a Balsareny per treballar i guanyar-se una vida
que li era negada allà on havien nascut, com vaig dir en
l’últim article. El poble no estava preparat per a poder acollir amb dignitat tota aquella
gent, tan diferent de nosaltres
en llengua i costums. No hi
havia prou cases —de fet, no
n’hi havia cap— per a poder
donar-los sostre. I es van haver
d’espavilar, tant els acabats
d’arribar, com els del poble.
I d’espavilats n’hi va haver de
moltes maneres. Per part dels
nouvinguts, n’hi va haver que
sense perdre ni una mica de
la seva dignitat, es van esta-

blir provisionalment —provisionalitat que de vegades
va durar molt de temps— en
barraques de vinya, que van
agençar i ampliar tan bé com
van poder amb comoditats
ben limitades, tant que avui
ens farien vergonya. I recordar-ho, també me’n fa. Però
va ser així. D’altres es van
establir en baixos de cases
del poble que no tenien cap
utilitat per als propietaris, ni
cap condició d’habitabilitat.
Aquests, a canvi d’un lloguer,
es van anar fent un niu allà
on van caure per anar tirant
endavant, esperant temps millors que arribarien. Uns altres
van aconseguir rellogar-se en
cases del poble que tenien
pisos o habitacions balderes.
Se’n solia dir, recordo, habitació amb dret de cuina. Això ja
era d’una relativa comoditat
(si tenim en compte que la
gent del Balsareny de sempre vivia en condicions força
precàries en aquells temps de
postguerra i de racionament
i estraperlo —fred a l’hivern,
calor a l’estiu, sense remei—).
Els lloguers dels dos últims
casos eren moderats, suposo,
però ajudaven els autòctons.
I no sempre eren moderats.
Aquí els espavilats eren els de
casa.
Recordo especialment un cas

del que avui en diríem un pis
pastera: cal Francès. Allà, en
un espai molt reduït, hi vivien
quatre o cinc famílies amb
mainada, apilotades i sense
intimitat, i pagant, naturalment. Un altre cas: el Met, el
de la Pista Catalònia, de qui ja
vaig parlar fa temps, va reformar la seva instal·lació per ferhi, no goso dir pisos, sinó uns
habitacles minúsculs que avui
no passarien cap inspecció.
Allà van trobar acollida una
bona colla d’actuals conciutadans nostres, a un preu força
exigent que no es corresponia
amb les comoditats desitjables. Però la qüestió era anar
passant, fos com fos.
Fins que, no puc precisar de
memòria quant temps fa, es
van posar d’acord el Jacint
Orriols, avi, i el Josep Torras,
mestre d’obres. En un terreny
de vinya a prop de l’antic camp
de futbol (davant del cementiri) i del camí del Pla de les Fonts,
propietat de l’Orriols, l’un cedia la terra i el Torras hi posava
l’obra a preus rebentats. Van
començar a construir dues cases de planta baixa. L’obra va
durar un cert temps, perquè
recordo que quan hi havia
partit, els jugadors feien servir
de vestuari aquelles obres a
mig fer. Abans s’equipaven a
la casa on avui hi ha la farmà-

cia, casa no acabada d’obrar
i que pertanyia a ca l’Eugeni,
si no m’erro. Així, doncs, quan
es van acabar les dues cases,
s’hi van instal·lar dues famílies immigrades, de castellans
que nosaltres dèiem, tot i que
eren òbviament andaluses. I
aquí comença una anècdota
que recordo i que no puc assegurar que sigui de debò. Al
costat d’aquelles dues primeres cases se’n van construir
de noves. No sé si els que van
habitar a les dues primeres
o a les que van anar seguint
van batejar aquell nou barri
incipient. Sí que sé que es diu
com ells el van anomenar. La
llegenda urbana vol que fos
la matriarca de la família Caballero-Pulido, la María Pulido,
una dona de molta empenta
i d’enorme simpatia, qui li va
donar nom. S’explica que un
dia la senyora Maria, en una
botiga a la qual compraven
de fiar —pràctica corrent tant
pels del poble com pels acabats d’arribar: eren temps difícils—, algú va demanar a la
senyora Maria on vivia. Es tractava de poder localitzar els
deutors, per si de cas. La bona
dona va respondre amb alegre
simplicitat, segons he sentit a
dir: «Allà pal Norte, al lao del
campo fúrbol». I així va néixer,
i es va oficialitzar, l’actual carrer del Nord, eix vertebrador
de tot aquell poble nou, avui
ja tan diferent del seu origen,
tant a nivell de construccions
com de la gent que hi viu. I que
no es correspon amb el nord
magnètic, és clar. Però no hi fa
res. Hem d’agrair a tota aquella
bona gent que va venir a Balsareny a guanyar-se la vida que
molts s’hi hagin quedat. Van
portar sang nova a un poble
vell i avui no podríem imaginar
Balsareny sense ells. Sang nova
i una nova llengua que, abans
de la seva arribada, poca gent
coneixia. Les coses com són i
puc assegurar que només parlo de memòria.

OLGA
estètica
home-dona

C/ de la Creu, 22
Tel. 93 820 08 68
BALSARENY
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L’Ajuntament de Balsareny treballa per reduir el temps
d’espera per a beneficiar-se del servei de CENTRE
teleassistència
DE FORMACIÓ FONT
Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

REGIDORA BENESTAR SOCIAL
AJUNTAMENT DE BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
personalitzada
i coordinades de 1926
da amb els serveis socials de
l’Ajuntament de Balsareny
amb l’objectiu de treballar
atencions integrals que pugui
necessitar la persona gran i/o
amb dependència.

L’Ajuntament de Balsareny
ofereix el servei de teleassistència a les persones de més
de 65 anys del municipi mitjançant la col·laboració de la
Diputació de Barcelona que, Per aquest motiu el dilluns 12
en cooperació amb els ajun- de novembre es va organitzar
taments de la demarcació una xerrada informativa sobarcelonina, ofereix el Ser- bre el servei en coordinació
vei Local
de Teleassistència
Socials de
Baixada
del Torrent, 6 - Tel. 93 amb
839 63els
58 - Serveis
BALSARENY
als municipis de menys de l’ajuntament i el Grup d’ajuda
300.000 habitants.
Mútua als Cuidadors, al Casal
de la Gent Gran. Properament
R. Viñes,
11
Actualment el servei públic està pendentPlaça
un altre
xerrada
Tel. 93 839 60 38
de teleassistència al muni- per tal de difondre
el servei a
BALSARENY
cipi de Balsareny ha arribat la ciutadania.
al màxim número d’usuaris
Josep Soler
que pot oferir l’administració A l’acte va assistir la Regidora
pública. Per tal de reduir el de l’Àrea de Benestar Social,
temps d’espera l’Ajuntament Immaculada Navarro Diars,
GÈNERES
DE PUNT - CONFECCIÓ
oferirà a les persones
grans conjuntament
amb treballadel municipi interessades en dors socials del departament i
beneficiar-se d’aquest servei del Centre d’Atenció Primària,
de la cartera bàsica de ser- també van estar presents
veis socials, obtenir el servei membres del Grup d’Ajuda
de teleassistència, durant el Mútua als cuidadors. Durant
temps que l’usuari ha d’estar la xerrada van poder escoltar
en llista d’espera per tal de als professionals de Televida,
Domènec,
BALSARENY
rebre el servei deSant
forma
sub- 54 -explicar
les característiques i
Tel.Diputació
636 61 55 32 -beneficis
93 839 61 77
vencionada per la
que els pot aportar
de Barcelona i el municipi, el servei de teleassistència a
contractar-lo
directament les persones usuàries i cuidaamb Televida Serveis Socios- dors de persones en situació
anitaris, SL, l’empresa gestora de dependència.
del Servei Local de Teleassistència a la demarcació de El Servei Local de TeleassisBarcelona. D’aquesta mane- tència és un servei preventiu
ra les persones que vulguin i de proximitat que ofereix a
la teleassistència no s’han les persones grans i/o amb
d’esperar, i en el moment dependència i als seus cuique hi hagi una plaça pública dadors un suport personal
Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
passen automàticament
a re- per93continuar
vivint al seu
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax
820 40 13 - NAVÀS
bre el servei subvencionat en domicili; les persones benefifunció dels paràmetres que ciàries d’aquest servei tenen
marca l’Ajuntament de Balsa- la seguretat i tranquil·litat que
reny.
davant de situacions de crisi,
caigudes, emergències saniLa persona usuària que con- tàries o de l’habitatge, poden
tracti directament el servei contactar de forma immediaamb Televida rebrà les ma- ta amb el centre d’atenció
teixes prestacions que el mitjançant un terminal de Teservei públic, fet que permet leassistència instal·lat al dogaudir d’una atenció més micili i un penjoll que porta

sangüesa

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

FEM TOTS ELS CARNETS

posat l’usuari sense la necesPlaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
sitatTel.
d’aixecar
l’auricular del
93 874 38 57
telèfon.

durant el que portem d’any
de Berga,
41 - BALSARENY
unCra.
total
de 2.412
trucades a
Tel. 93 839 60 88
usuaris d’aquesta població.
D’aquestes, 1.247 han estat
trucades fetes des del Centre
d’Atenció per a tenir un contacte amb la persona usuària.

El servei però va molt més
enllà de l’actuació davant
de situacions d’emergència i
d’una formaJOIERIA
proactiva el SerActualment hi ha 107 persovei Local
de ITeleassistència
ROBA
PERFUMERIA
realitza a més
visites domici- nes de Balsareny donades
RELLOTGERIA
liàries a les persones usuàries d’alta al Servei Local de Teamb l’objectiu de realitzar un leassistència, el que significa
Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
% de cobertura del
seguiment acurat de
l’estat
de un515.66
Plaça
de l’Església,
- AVINYÓ
servei
a
les
persones majors
la persona i coordinar amb els
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93
839
62
46 - una
BALSARENY
de
65
anys,
xifra que està
serveis socials les possibles
molt
bé,
tenint
en
compte la
intervencions necessàries per
mitjana
a
la
demarcació
de
de forma integral oferir la
Barcelona
és
del
10,22%
i
millor atenció a les persol’europea
és
del
12%.
nes grans segons les necessitats de cada persona.
CRIANÇA
PRÒPIA
Al servei
de laI ELABORACIÓ
construcció
Per
ser beneficiari
d’aquest
PRODUCTES ARTESANALS
servei
només
cal
adreçar-se
A Balsareny, el Centre
d’Atenció del Servei Local de als Serveis Socials del muJacint Verdaguer,
9 - Tel. 93 nicipi.
820 02 86 - BALSARENY
Teleassistència
ha gestionat

Riu
Carme Galera

CARNS
CAPDEVILA
MO
RR
OS

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

ROBA I PERFUMERIA
Bar - Restaurant
Montajes y reparaciones
Carme
Galera
EL JARDINET

Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Jaume i Emília
Comunions,
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
banquets,
Cra.reunions...
deCarretera
Manresa, de
34 Berga,
- Tel. 933 839
63 9793
- Fax
17 - BALSARENY
- Telèfon
83993
62820
46 03
- 65
BALSARENY
Carrilet,
- BALSARENY

MORROS

Al servei de la construcció
TAPAS
VARIADAS
FEM TOTS
ELS
CARNETS
Capacitació transportistes
La Creu, 26
Matèries
Telèfon
93 perilloses
820 03 31

BALSARENY
Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

AUTOESCOLA

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 88

PLANTES I FLORS

Montajes y reparaciones

agricultura
- ramaderia
- animals de
companyia
- alimentació
Fontanería
- Calefacción
- Gas
- Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
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Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY

Josep Massana, responsable de l’Associació de Veïns Sant Josep
Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

Antiga Casa Rosendo

des de 1926
Josep Massana i Planas va
néixer a Fals a finals de l’estiu
de 1944. Arribada l’edat escolar
va seguir els estudis primaris a
Fals, i posteriorment a Sallent i a
Manresa. Actualment és pensionista, i prèviament va treballar
a una empresa de la població
d’Igualada. Pel que fa a la seva
vocació de lector, «us he de dir
que soc més lector de diaris i
revistes que no pas de llibres,
Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
però, actualment estic llegint l’Associació de Veïns Sant Joels Cantares gallegos de Ro- sep, de Balsareny, i actualment
salia de Castro». En esports es n’està al capdavant de la direcdecanta pel futbol i el tennis. ció amb responsabilitats
Plaça R. Viñes, 11administratives.
Tal93com
Tel.
839 ens
60 38diu,
Massana és un gran transeünt:
BALSARENY
aquesta
associació
va
néixer
li encanta caminar pels boscos i
arran
d’una
antiga
mútua.
Amb
vora els peus dels ports de mar.
Josep Soler
l’actual nom començà
a donar
En Josep, per raons de treballs, servei l’any 1987 i té prop de 300
coneix ciutats i pobles dels cinc associats.
continents. «Els païsosGÈNERES
que més DE PUNT - CONFECCIÓ
m’han impressionat han estat —Quines gestions i tràmits
Sud-àfrica, els Estats Units administratius segueix actuald’Amèrica i Austràlia; allà tot ment l’Associació per donar sera, 47 - Tel.
35 12
63 - dimensió.
BALSARENY
és 670
d’una
altra
Però vei als seus associats?
he de dir-vos que tinc un estima especial per a Portugal, per —D’acord amb el seu comla seva senzillesa i amabilitat promís, l’Associació té cura de
les quotes dels assode la gent. Desitjaria
anar-hi54 - recaptar
Sant Domènec,
BALSARENY
ciats
i
a
l’ensems abonar els
més sovint».
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77
serveis prestats, actualment
Massana forma part de concertats amb la Funerària

R - RESTAURANT

ARRETINA

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

Capacitació transportistes
Matèries perilloses
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FORMACIÓ
Fontal. Cal CENTRE
deixar clarDE
que
els rari per a l’enterrament. Puc
socis no han de preocupar-se dir-vos que no som nosaltres
FEM
d’haver de fer cap
mésTOTS
trà- ELS
sols,CARNETS
ja que hi ha associacions
mit Plaça
que avisar,
en1el- MANRESA
moment semblants
a 41Sallent,
NavarMn. Vidal,
Cra. de Berga,
- BALSARENY
Tel. defunció,
93 874 38 57la Funerària
839fa60a 88
d’una
cles i Manresa.Tel.
Pel93
que
les
o, en el seu defecte, al telèfon companyies d’assegurances
responsable de la direcció ad- (decessos), podríem dir que
ministrativa.
per a elles és un negoci que els
permet pagar representants,
—Com va anar tot això oficinistes, maquilladors, mad’assumir laJOIERIA
responsabilitat di- terial, etc., i, per aquesta raó, les
rectiva i administrativa d’aquest quotes són molt més cares.
RELLOTGERIA
col·lectiu d’associats?
—Després de 26 anys, podeu
—En JosepCreu,
Maria
Comellas,
20 - Telèfon
93 839 dir-nos
60 76 -. BALSARENY
quina és la identificadeanys
l’Església,
AVINYÓ
responsable durantPlaça
molts
ció5 -que
hom ha de tenir per
al capdavant de l’Associació, justificar que és beneficiari de
ens va deixar, i en nom de tots l’entitat?
i també en el meu nom propi
deixeu-me donar-li les gràcies. —Tots els associats tenen un
Aleshores, reunits en assem- carnet de soci i per justificar
blea, calia trobar qui n’assumís la condició de beneficiari és
la continuïtat dins el CRIANÇA
dia a dia I ELABORACIÓ
necessari tenirPRÒPIA
al dia les quoPRODUCTES
ARTESANALS
associatiu, i davant d’aquesta
tes corresponents
emeses per
incertesa vam oferir-nos a l’associació.
agafar-neJacint
les regnes
la senyora
Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY
Carmen Fernández i jo mateix. —Finalment, quin procediment
Ambdós pensant en aquesta se segueixMODA
per tal de tenir
el conÍNTIMA
continuïtat per un servei a Bal- tacte pertinent amb associats i
sareny i tots els associats més junta directiva?
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
grans, els quals fa anys que forTel. comercio 93 839 63 55
men part d’un llistat que dóna —Anualment
se celebra
Tel. contestador
93 839 63una
35
dret a l’atenció del servei.
assemblea, normalment a
l’octubre, i a més a més la jun—En la geografia catalana i es- ta sempre està a disposició
i Emília
Comunions,
panyola,
en general existeixen dels socis alsJaume
telèfons
938 396
b
a
n
q
u
e
t
s
,
en el mercat diferents entitats 375 i 938 396 370. I per acabar,
Carrilet,donar
65 - BALSARENY
quereunions...
presten els seus serveis en deixeu-me
les gràcies a
relació als anomenats «deces- Sarment per l’oportunitat de
sos». Per què hem de ser socis de poder oferir i donar a conèixer
l’Associació Sant Josep?
un servei que és ben bé de
casa nostra. Voldria animar
de Manresa,
5 - BALSARENY
—Mireu, la nostra Associa- Cra.
tots
els balsarenyencs
a for93 839nostra
64 36 i
ció és una entitat sense ànim mar part Telèfon
d’aquesta
TOTS
ELSassociativa
CARNETSque
de lucre. Els diners de les FEM
vostra
entitat
Capacitació
transportistes
quotes van íntegrament a ofereix
un bon
servei a l’hora
Matèries perilloses
l’abonament del servei fune- de l’enterrament

Riu

CARNS CAPDEVILA

Bar - Restaurant

EL JARDINET

TAVERNA EL BOTER

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

AUTOESCOLA

FRANKFURT LLOBREGAT
Platos combinados - Carne a la brasa
Juan Enrique Chavez - M. Angeles Piedra
Angel Guimerà, 64 - Tel. 93 820 02 22 - 639 93 76 61 - BALSARENY

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 88

FORN

Pa i Pastisseria

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com
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Descalç sobre la terra vermella
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Vaig rebre dels «Amics de Pere
Casaldàliga» la carta núm. 72,
de novembre que explica com
va néixer aquesta associació el
1989 i com, deu anys després,
a petició d’en Pere, va passar
a dir-se «Associació Araguaia
amb el Bisbe Casaldàliga». A
les pàgines interiors hi llegeixo
que la Universitat Pontifícia de

Goias, al Brasil, ha nomenat en
Casaldàliga Doctor Honoris
Causa, títol que ell ha acceptat dient que el pren com a
«Passionis Causa» També hi un
article molt interessant referit
a «Descalç sobre la terra vermella» la sèrie que s’ha rodat
sobre el nostre bisbe Pere, i
de la qual Francesc Escribano
va parlar a Balsareny durant el
Fòrum Casaldàliga. No cal dir

oler

IÓ

que em deleixo per poder-la
veure ben aviat a la pantalla, i
que celebro, com tothom, que
el malson que ha viscut en Pere
aquest mes hagi acabat, ja que
ha pogut començar l’any tornant a casa seva, a Sao Félix de
Araguaia.
Podeu trobar més informació
al web de l’Associació Araguaia:
http://araguaia.pangea.org/

26 anys de l’Escola de Música Municipal
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Fidels a la cita de Nadal els
professors i, prop de la trenELECTRICITAT
tena, els alumnes van tornar a
Recordant el lema que Catalunya Ràdio ha llençat enFONTANERIA
an- vestir l’escenari de la sala Sintena en les darreries de l’any dicat amb un recorregut coral
2012 «Avui Catalunya Ràdio i musical amb desitjos de Bon
eu, 22 més que mai!», avui, amb moNadal i Feliç 2013. Va ser el pas08 68
tiu de la celebració del concert sat 20 de desembre de 2012
RENY
Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY
nadalenc de l’Escola de Música als voltants de les 18:30 hores,
Municipal de Balsareny, aques- quan es va posar en pràctica
rebuda en les espeta secció vol fer un crit reivin- l’educació
Capacitació transportistes
ec, 44
cialitats
de
piano,
violí,perilloses
clarinet,
dicatiu
dient
«Avui
Balsareny
Matèries
65 08
saxo, bateria i guitarres, amb
RENY i educació musical més que
una veu en off entre cançó i
mai!».

, 11
0 38
ENY

Tornarem

CENTRE DE FORMACIÓ

FONT

FEM TOTS ELS CARNETS

Guarnim l’arbre a la carretera
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 88

el tradicional arbre al bell mig
de la plaça Onze de Setembre.

Riu

Un any més, tot just començat
aquest hivern, hem deixat en- Fa uns anys que des de la nit a
rere el que anomenem
«Fes- un nou dia l’arbre acull un farJOIERIA
tes blanques». I un any més, ciment de desitjos en format
RELLOTGERIA
també el veïnat
i comerciants de postal nadalenca, que fan
de les carreteres de Manresa i arribar tots els nens i nenes,
adreçats
a un any molt miBerga van tenir
a bé20el- Telèfon
plantar93 839
Creu,
60 76 -.per
BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
PRODUCTES ARTESANALS
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

cançó que deia una reflexió
sobre el tema posat en escena.
Cal ressaltar el nivell assolit
per tot el grup d’alumnes, que
en finalitzar l’etapa balsarenyenca podran continuar, si
decideixen tirar endavant en
la seva educació musical, a nivells d’esferes més altes. També volem felicitar la direcció
i professorat per la inquietud
educativa portada a terme any
rere any.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

I tant que tornarem. Aquest
Nadal, el Col·legi Guillem de
Balsareny tornava a viure la
seva celebració nadalenca,
mostra d’educació i de felicitació per a l’any nou 2013.
L’experiència és un grau molt
important que ens dóna als
homes el fenomen de no ensopegar amb una mateixa pedra. Dic això perquè enguany
el Concert de Nadal, a la Sala
Sindicat, va ser molt diferent
del que fou el del passat 2011.
En aquesta ocasió l’aforament
va estar controlat, respectant
així el de la sala i evitant el
col·lapse que hi va haver en
l’anterior.
L’espectacle va tenir un gran
èxit gràcies a la coreografia
musical i interpretacions de
l’alumnat, el qual va ser capaç
de posar en escena les pautes interpretatives de direcció que donaren el missatge
d’educació que reben les nostres futures generacions.

ROBA I PERFUMERIA

«Balsareny Avui» vol fer espeCarme Galera
cial atenció a l’Enriqueta (Enri)

que, des de les notes musicals del piano, va donar color
d’oïda
una
felicitació en geCarretera de Berga, 3 - Telèfon 93
839 62a 46
- BALSARENY
llor. Va fer goig viure una fresca neral. La tasca de presentació,
matinal gaudint d’unes mati- sempre difícil, va ser a càrrec
nes de xocolata i bones pastes dels alumnes del Cicle Supede xurreria. Enguany, les pos- rior, orientant els assistents
tals que han vestit l’arbre han entre acte i acte. I cal ressaltar
tingut una plàstica diferent, l’actuació en playback de la
Al servei de la construcció
amb un petit gran art marcant cançó del CD de la Marató de
l’esperança d’un nou any 2013 2012 «Tornarem». I tant que
millor
tornarem.

MORROS

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

Carme Galera
10 ESPORTS

Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY

Club Handbol Balsareny

MORROS

reny els ha resolt bé davant riAl servei de la vals
construcció
assequibles, però ha patit
El CH Balsareny ha finalitzat la força davant rivals d’un nivell
1a volta de competició al Grup similar. Cal destacar un partit
A de la 3a Catalana. L’equip per sobre del altres, i que deCra. per
de Manresa,
- Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
entrenat
Pedro 35
Miralles
mostra el potencial real de
ha completat un inici de tem- l’equip: davant La Llagosta,
porada irregular, però que tot líder invicte del grup, una dei així l’ha deixat en posicions fensa impecable durant tot
de fase d’ascens.
el partit i un gran joc combinatiu en atac van permetre
Un fet diferencial respec- al Balsareny dominar tot el
Montajes
te d’altres temporades
és ely reparaciones
partit i assolir avantatges de
compromís Fontanería
dels jugadors,
- Calefacciónfins
- Gas
Electricidad
a 6- gols
en la 2a part, però
Aire a
acondicionado
- Antenasuna
terrestres
y parabólicas
que permet
l’equip treballar
defensa
4-2 asfixiant dels
amb
normalitat
entrenaLa 93
Llagosta
va- BALSARENY
permetre al
Cra. de
Manresa, 34als
- Tel.
93 839 63 97de
- Fax
820 03 17
ments i que comportarà de líder endur-se el partit. També
ben segur que s’assoleixi el igual d’intens va ser el partit
principal objectiu, que no és al camp del Cerdanyola, una
altre que formar un bloc sòlid defensa enorme va permetre
i seriós que sigui capaç de descentrar als locals i tot i pacompetir en tots els seus par- tir en un final d’infart el Balsatits. No cal dir que en l’horitzó renyTAPAS
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resultats obtinguts en tots els
partits de la 1a volta i la classiPel que fa als partits, el Balsa- ficació general.
RAFA ANDREU
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LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR
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LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
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Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
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NEGROLÒGIQUES / AGENDA

Ens han deixat

LLIBRERIA
Dediquem un record emotiu
als balsarenyencs que ens han
«ELS COLORS»
deixat en els darrers mesos, i

SARMENT

Àgueda
Noguera
Del 15 de setembre
deBorrero
2012 al- Margarida
expressem
el nostre condol als
10 de gener de 2013.
seus familiars.

Data
3-10-12
10-10-12
24-10-12
16-11-12
16-11-12
22-11-12
24-11-12
31-12-12
9-01-13

Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

Nom
Edat
Antònia Corominas Suades
98
Ana López Belmonte
85
Ana Torres Ruiz
77
· Automatismes
Josep M. Basany Comas
84
M. Dolores Ortega López
· Fabricació86
i reparació
Castora Pastor Alonso· Ferreteria 95
en general
Juan Peña Antolin
83
Ambrosio Tamayo Toscano
60
Josep M. Obradors Calsina
69

PORTES

PUIG

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

Rocktime
RÀDIO BALSARENY 107,1 FM

WITKO
Dimarts 29 de gener de 2013
h oelm eplaer
- dde
o n parlar
a
tindrem
PERRUQUERIA
ESTÈTICA
amb Emilio José Ponce, ànima del grup WITKO. Aquest
artista va editar l’any passat
un interessant àlbum ple de
bon rock, del qual parlarem.

anys al món del rock i que en
aquest passat 2012 han editat «So wild so crue», el seu
primer LP. Vindran amb els
Sant Domènec, 41 - BALSARENY
seus instruments en mà per
Tel. 93 839 60 47
oferir-nos el millor rock en
directe.

Mèdic

ASHES 2 *ASHES
I dimarts 12 de febrer de
2013 tindrem l’enorme plaer
ROTTEN ÄPPLES
d’entrevistar ASHES 2 ASHES,
Dissabte 19 de gener de 2013 una formació establerta a
tindrem als estudis de Ràdio Huelva, que ha tret un fenoBalsareny els nois
ROTTEN
menal
LP anomenat
«Soul 2
Pol.de
Ind.
La Coromina,
c/ Indústria,
s/n
839 64 71
- BALSARENY
APPLES. Es tractaTelèfon
d’una93bansoul»
Un treball ple de hard
da de gent que porta molts rock, melodies i passió.

OLGA

Nova

isió

estètica
home-dona

M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

C/ de la Creu,
Tel. 93 820 08
BALSARE
Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY
Òptic optometrista - N. Col. 7479

ROSTISSERIA

Cal Barrau

Sant Domènec,
Telèfon 93 839 65
BALSARE

POLLASTRES A L’AST I MENJARS PREPARATS Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Àngel Guimerà, 31 - Tel. 93 820 00 50 - BALSARENY
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