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Han passat els Traginers i
el Carnestoltes, i Balsareny
torna a la rutina habitual.
Ara toca preparar la Festa
Major, tot en aquest clima
d’anar fent, anar passant, ¡
qui dia passa any empeny.
Els temps no conviden a
gaires alegries. Portem ja
uns quants anys de crisi,
amb l’atur disparat, amb
retallades, i sense perspectives de millora a curt
termini. I el país i l’estat
estan sotraguejats per
onades inacabables de escàndols financers i polítics
de presumpta corrupció,
que afecten els partits en
proporció directa a les responsabilitats de govern
de cadascun, i embruten
també altes institucions.
L’opinió pública percep
que la corrupció és generalitzada; això infon desànim a la gent, que deixa de
confiar en la democràcia
i no hi veu sortida raonable. Alguns mitjans —cal
no oblidar que els més importants estan controlats
per lobbies econòmics, i
ideològics—
advoquen
per solucions dràstiques,
com el retorn d’alguna

patum per fer de «cirurgià
de ferro» (fins i tot al front
d’una hipotètica tercera
república); hi ha qui prescriu un govern de tecnòcrates imposat per la UE
sense passar per les urnes
a la manera italiana; i en
tot cas s’està formant un
caldo de cultiu excel·lent
per a altres opcions polítiques populistes que, no
ocupant àmbits de govern,
no han estat esquitxades
fins ara per les xacres que
—no per casualitat— empastifen els principals partits. Això, que passa una
mica pertot arreu a Europa, és un element més a
considerar: ja que normalment les solucions populistes a les crisis solen derivar en un autoritarisme
que molts consideren com
un mal menor —o com
un bé— sempre que «solucioni els problemes». És
hora d’estar alerta.
També el procés cap a la
sobirania nacional es preveu complicat, amb un govern central que es tanca
en banda a tota reivindicació raonada. L’estat, alhora
que obté ajuts europeus i
demana la relaxació dels
requeriments de limitació
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del dèficit, ofega econòmicament les autonomies
i ha engegat una persecució sense quarter contra
les competències pròpies
—que és com dir contra
l’autogovern— de Catalunya (a altres comunitats
del cafè per a tothom ja els
està bé, que en temps de
retallades l’estat els assumeixi despeses i funcions).
S’ha generalitzat el «tot
s’hi val». Això sí: si ens en
sortíssim, caldria confiar
que els models polítics
del nou estat europeu garantissin la transparència i
fessin impossible un femer
com l’actual, que també
ateny partits catalans.
Aquí, mentrestant, hem
fet els Pastorets, la Coral
continua amb la seva programació especial del Cinquantenari, les entitats van
fent la seva i l’Ajuntament
fa la viu-viu sense gaire
pressupost ni projectes
engrescadors i amb el tarannà de sempre, que tampoc no ajuda gaire a generar il·lusió. És el que tenim
i amb això hem d’avançar.
Sense desanimar-nos ni
deixar-nos anar: ens n’hem
de sortir com sigui, i ens en
sortirem.
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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Espectaculars Traginers

SARMENT
FOTOS JORDI SARRI

La setmana dels Traginers va
venir precedida d’una bona
promoció televisiva: el programa Divendres, de TV3.
Els actes de divendres i dissabte van ser lluïts; hi destaquem
el correfoc infantil, el ball amb
els Tinajas i Arradio Rosita; el
joc de les anelles i la cavalcada
dels Traginers petits, el concert
‘Traginers Música Exprés’ de
l’Escola Municipal de Música,+;
el Correfoc, l’espectacle pirotècnic ‘Una nit de sant Nicasi’
i la Ruta del Traginer, amb el
ball amb Buhos i DJ; i amb les
inauguracions de la Taverna, el
Rebost, la Botiga de Ceràmica i
l’exposició de fotografies.
El diumenge, 3 de febrer, va
començar ventós però assolellat, i una gran gentada va omplir els carrers del poble amb
la Torrada, la demostració de
l’elaboració artesana del porc,
la ferrada i esquilada d’un animal, i l’acte central de la diada:
la gran Cavalcada dels Traginers, aquest any especialment
lluïda amb gran quantitat de
cavalls, mules, ases i carros.
Presidida pel traginer d’honor,
Francesc Maya, i pel banderer,
Pere Villagrasa, amb la núvia,
la mare de la núvia i la caixa de

núvia, acompanyats dels hereus i pubilles de la Catalunya
central, els Trabucaires i Morterets de Rajadell, els Geganters de Balsareny, el Grallers
de Balsareny, els K+Sonen, els
Bastoners, la Cobla Ciutat de
Manresa i la banda Bout du
Pont de Saint Girons, a l’Arieja
francesa. Seguien una llarga
fila de traginers amb albardes,
sàrries i bastos diversos (per a
oli, aviram, fems, garbes, sorra,
llenya, gerres, pedres, ruscos
d’abelles, portadores de raïm,
bots de vi, carbó, llet...). A continuació venien una llarga corrua de carros, una nombrosa
colla de gents a cavall, participants a les curses de la tarda, i
els espontanis.
Sota la sempre excel·lent locució de Jacint Orriols, la cavalcada va desfilar pels carrers
del poble, va ser beneïda pel
rector davant l’església i va lliurar l’estendard al banderer de
l’any que ve, Joan Vila Marsinyach. A la tarda, la festa es tancava amb èxit amb les tradicionals curses d’ases, ponis, mules
i cavalls al circuit del Castell.
Felicitem l’organització per la
bona feina de dur a terme un
acte de tanta complexitat i que
atreu tanta gent a Balsareny.
Per molts anys.
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06 DE MEMÒRIA

Nous vells oficis (quasi) desapareguts
JORDI PLANES
FOTOS RAMON BESSA I ARXIU

Ja fa uns mesos, vaig parlar de
vells oficis desapareguts o en
vies de desaparició practicats,
temps ha, a Balsareny. No podia pas parlar de tots. Ho completarem avui.
Amb els incendis forestals de
cada estiu –i d’algun hivern,
segons on- es parla de com
estan de deixats els boscos,
bruts i plens de malesa. Abans
contribuïen a la seva neteja, a
més dels ramats de bestiar, els
carboners. O sigui, uns bosquerols que tenien per ofici
fabricar carbó vegetal, normalment d’alzina. Esporgaven les branques dels arbres
i construïen les carboneres,
un sistema tan enginyós com
antic de fer carbó per combustió lenta dins d’una pila
semblant a un gran formiguer
amb just una petita xemeneia
al capdamunt. No recordo cap
balsarenyenc que es dediqués
a aquest ofici tan indispensable per fer anar els fogons i fer
bullir l’olla. Però sí que recordo que als nostres boscos hi
havia carboneres i carboners,
naturalment, gent un xic esquerpa.

poble. Vam sentir fressa dins
del bosc, llavors espès i força
embrossat. Creient que era el
mossèn, vam cridar ben fort:
«Mossèn Feliiip! Mossèn Feliiip!». I de dins del bosc una
veu estranya ens va respondre: «Els malparits sou vosaltres!». Un carboner havia
confós el nostre crit com un
insult i hi va respondre com
acabeu de llegir. Avui aquest
vell ofici ha ben desaparegut
dels nostres boscos.

Un altre ofici desaparegut és el
de llauner, o sigui el d’aquells
que fabricaven atuells de llauna o de zenc, com és ara galledes, cossis, bugaders, tubs de
sortida de fum de les estufes
i altres estris d’ús normalment
domèstic. També es dedicaven a la reparació de tot això
i, sovint, exercien també de
lampistes. A Balsareny tenia
fama, tot i que jo no el recordo personalment, l’Escalé,
més conegut com el Lleno.
Precisament recordo una Exercia al carrer Vell (Guimerà)
anècdota que ens va passar al i es veu que era home de molt
grup d’escoltes de qui jo era enginy i mig inventor. Al meu
construir ÍNTIMA
una dutxa,
cap en una excursió a la Torre pare li va MODA
de Castellnou. Nosaltres ja hi a mig camí entre una regadol’estri
que 3coneixem
achavíem arribat i, darrere nos-Plaçara11i de
Setembre,
- BALSARENY
Tel. comercio
839 63 55
amb un93plat-cossi
tre, havia de venir un segon tualment,
Tel. contestador
93 839
63 35
per a retenir
l’aigua
grup amb mossèn Felip Pujols, enorme
el fundador de l’escoltisme al que queia, freda naturalment.

TAVERNA EL BOTER
Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36

Al capdavall servia per al que
havia de servir. Un altre llauner
conegut era el Gras, al carrer
Nou (Sant Domènec), que
se’n va anar a Barcelona i va
fer fortuna amb el negoci de
la calefacció central, aleshores una rara novetat fins i tot
a les cases de ciutat. Avui, un
basar xinès us ofereix els que
aquests artesans fabricaven
amb ofici.
Avui ben pocs habitants joves
del poble deuen saber què és
una portadora. Doncs bé, és
un recipient ovalat de làmines de fusta ajustades per cèrcols de ferro –com les bótes
dels cellers- amb dues nanses
a cada cap que servien per a
transportar els raïms de la vinya, aleshores abundant al poble, al cup. I també, ben tapades, per conduir cap als horts,
amb un carretó de tres rodes,
la bassa o sigui el contingut
molt pudent dels pous sèptics que moltes cases tenien
abans que es normalitzés el
clavegueram. Un adob, diríem,
ecològic. A Balsareny feia portadores el Simó Riba, àlies
Simonet, amb taller i casa al
costat de cal Boter. Aquest hàbil artesà era un culé dels que
ja no en queden. Seguia amb
passió els partits per la ràdio
i si el Barça perdia —cosa que
passava ben sovint— el Simonet no sopava.

Abans, les cases solien tenir
uns sostres més alts que no
pas ara, amb l’embigat que
els sostenia ben visible. Sigui
per motius estètics o per afavorir l’aïllament tèrmic, alguns

solien abaixar els sostres amb
un cel ras. Més tard construïen
aquest cel ras amb plaques de
guix, però abans es feien amb
encanyissades, grans plataformes de canya trenada que es
subjectaven als sostres i posteriorment s’enguixaven, donant un efecte més polit a les
cases. Els encanyissadors eren
els encarregats de construir
les encanyissades. Collien les
canyes, les deixaven ben assecar, les polien i, esqueixades
en llargues tires, les trenaven
adequadament. A Balsareny
s’hi va establir un encanyissador, al costat de la botigamolí del Canal, a la Carretera.
Crec que venia de Navàs i, si
no m’erro, es deia Alegre. Avui
aquest ofici ha desaparegut
totalment.
Quasi com el d’embogador,
o sigui el que feia culs de cadira de boga. Un sistema sa
i ecològic, fins i tot còmode.
L’artesà collia la boga de la riera del Mujal, la feia assecar i finalment la trenava hàbilment.
Jo mateix, partidari de la boga
més que del plàstic, m’havia
servit del bon ofici de l’Aurelio
Ortega, antic dispeser de la
meva àvia quan, de jove, va
arribar a Balsareny. No sé si en
queda cap més a Balsareny. És
en memòria seva i de tots ells
que he escrit aquests records,
de memòria.
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Leucèmia i donació del moll de l’os
MÍRIAM GARCIA
FOTO ARXIU

ment (que, si Déu vol, a partir
de l’agost es reduirà). Ha pogut començar l’escola, i gairebé pot fer una vida normal, la
d’una nena de la seva edat.»

«Tot va començar farà poc
més d’un any, quan després
d’un cap de setmana a la platja, va començar a anar coixa. Aquesta és un historia real
Què havíem de pensar nosal- d’una pacient de leucèmia,
tres? Acabava d’estrenar unes d’una nena amb moltes ganes
sandàlies i se li va fer una bu- de viure i de lluitar.
tllofa ROBA
al turmell
Passaven els
I PERFUMERIA
dies i la nostra petitona coixe***
java cada cop més. Després
d’immobilitzar-li el turmell Què és la leucèmia? — La
dues vegades sense notar cap leucèmia és una malaltia de
millora, la seva pediatra ens va la sang que comporta un
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
enviar a la traumatòloga, i en creixement descontrolat de
aquell moment va començar glòbuls blancs en la medul·la
tot: proves i més proves, ana- òssia. De leucèmies n’hi ha
lítiques, etc. A partir d’aquell de diversos tipus, però tots
moment vaig comprendre que tenen un denominador
alguna cosa no anava bé. Li comú: necessiten un tracAl servei
de la tament
construcció
van haver de repetir
l’analítica
per aconseguir una
perquè la van trobar una mica curació i millorar la qualitat
anèmica i la mateixa tarda de vida de la persona que
que li van repetir l’analítica ho pateix, ja sigui nen, jove o
Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
ja ensCra.
vande
trucar
de l’hospital. adult. La leucèmia, avui, no és
Així va arribar la notícia que una malaltia evitable: no es
mai no hauríem volgut sentir. pot prevenir. El diagnòstic és
D’allà ens van enviar ràpida- un cop dur per a la persona
ment a l’Hospital de Sant Joan afectada, però també per a
de Déu. Un cop allí, li van fer la la gent que l’envolta. A nivell
primera punció per saber-ho psicològic, la família veu com
Montajes
y reparaciones
tot sobre la malaltia
que tenia
pateix el malalt i el malalt veu
Fontanería
- Calefacción
- Gaspateix
- Electricidad
la nostra filla:
la leucèmia
de com
la família. A nivell
Aire
acondicionado
Antenas
terrestres
y parabólicas
la Mar.
emocional,
l’angoixa del no
Cra.
de Manresa,
- Tel. 93
839de
63 97 saber
- Fax 93què
820 03
17 - BALSARENY
Hem
passat 34
mesos
durs
passarà,
el neguit
tractament, veient els estralls de què caldrà fer i com anirà
de la “quimio” en el cos de la tot, la por al tractament... A
nostra petita: anades i torna- nivell social, el canvi de vida
des a l’hospital, ingressos per és radical: hospitals, metges,
tractament, altres per infeccio- despeses no cobertes per la
ns, aïllaments, i algun ensurt.
seguretat social, baixa laboEn aquests moments, enca- ral...TAPAS
Els jovesVARIADAS
no poden dur
ra ens queda camí per recórrer. una vida com els seus comLa Creu, 26
Estem en manteniment. Tenim panys; enTelèfon
el cas93dels
infants,
820 03 31
controls periòdics i tracta- generalment un
dels pares
BALSARENY

Carme Galera

MORROS

PLANTES I FLORS

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

amb anestèsia local o epidural, o bé a través de la donació
de sang perifèrica; aquest segon procés sol durar entre 3-4
Com funciona el trasplanta- hores i no cal un ingrés hospiment de medul·la òssia? — La talari. Un altre tipus és la domedul·la òssia del malalt, nació de sang del cordó umque produeix cèl·lules malig- bilical, un procés molt senzill
nes, és destruïda amb dife- —però no totes les maternirents fàrmacs i es substitueix tats hi estan preparades—. La
per medul·la sana procedent sang del cordó es recull desd’un donant sa. Els donants prés del naixement del nadó,
M. Mar Pulido
Cañellas
fent una
punció al cordó deshan de ser persones d’entre
DELEGADA
18 i 55 anys amb un bon es- prés d’haver-lo tallat.
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
tat de salut.
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
Les donacions, actualment,
www.funerariafontal.com
Com em puc fer donant? — És estan emparades pel Reial
1301/2006,
que
molt fàcil: podem fer-ho a Decret
través la de la pàgina web de n’estableix la confidencialila Fundació Josep Carreras: tat, la gratuïtat, la finalitat tehttp://www.fcarreras.org/es/ rapèutica i que els trasplan, o bé al telèfon gratuït 900 taments només es podran
32 33 34. Cal donar les da- fer en centres degudament
des personals; ens faran arri- equipats i autoritzats. El fet
Àgueda Borrero - Margarida Noguera
bar a casa un consentiment que la donació sigui gratuïta
informat i un document no vol dir que el donant hagi
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
d’inscripció al Registre, amb d’assumir els costos que li poun kit per reenviar a la Funda- den sorgir (trasllats, dietes...):
ció amb una mostra de saliva aquests són assumits per la
que analitzaran i introduiran Fundació Josep Carreras.
la leucèmia és una
a la base de dades REDMO. Si En resum,
· Automatismes
molt
però en
es troba un pacient compa- malaltia
· Fabricaciógreu,
i reparació
tible, s’avisarà el donant per moltes ocasions pot tenir
· Ferreteria en general
fer més proves. En qualsevol cura, i el principal medicamoment del procés el do- ment és la solidaritat de les
nant pot canviar d’opinió i persones sanes que vulguin
La Rabeia
93 839donar
65 87 - una
BALSARENY
petita part de si
no continuar
amb la- Telèfon
donació,
però sense oblidar tampoc mateixos, que vulguin ser doque la no donació pot signi- nants fins a la medul·la.
ficar l’empitjorament de la
salut, o fins i tot la mort, del Podeu llegir l’article complet
ROBA I PERFUMERIA
al bloc del Sarment:
receptor.
http://sarment.blogspot.
L’extracció de la medul·la com.es/2013/01/leucemia-iòssia és pot fer de dues ma- donacio-del-moll-de-los.html
m eamb
- dpuncions
o n a a Sant Domènec, 41 - BALSARENY
neres:hoobé
PERRUQUERIA
ESTÈTICA
Tel. del
93 CAP
839 Balsareny
60 47
l’ós del
maluc en
quiròfan
Carretera
de un
Berga,
3 - Telèfon *Treballadora
93 839 62 46social
- BALSARENY
ha de deixar de treballar per
poder atendre l’infant afectat.
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MORROS
Al servei de la construcció

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon3593- 839
Cra. de Manresa,
Tel. i64
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839 60 36 - BALSARENY
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Balsareny acull el ‘Divendres’ de TV3
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO JORDI SARRI

La darrera setmana del passat mes de Gener, Balsareny va
ésser l’amfitrió del programa
televisiu “Divendres” de la Televisió de Catalunya TV3.
El dilluns dia 28 de gener de
2013, a les 17h. a la plaça de
l’Ajuntament, començà la primera part d’enregistrament
en directe: una nombrosa representació de veïns va acollir
la unitat mòbil del programa
sota la presentació d’Espartac
Peran i Màrius Serra amb la
seva secció «Paraules en ruta».
Els balsarenyencs van tenir
l’oportunitat de poder formar
part d’un mosaic amb paraules
i dites populars. A més a més,
amb motiu de la Festa de Traginers, milers de televidents van
poder conèixer els diferents
noms dels guarniments d’un
animal de peu ferrat. Més tard,
el programa va emetre una entrevista a Laura Casaldàliga,
neboda de Pere Casaldàliga, i
la presidenta de l’Associació
Araguaia, Fina Farrés, que van
parlar de les causes del bisbe
Pere al Brasil.
Dimarts, a quarts de sis de la
tarda, començà la primera part
del programa que va parlar de
suculents consells gastronòmics sobre les propietats de
diferents tipus de cols (manresana, de Brussel·les...) i d’altres
com mongetes, propis de la
nostra cuina catalana. Peran va
comptar amb les explicacions
de la doctora Montse Folch i
Maria Àngels Serra, del res-

taurant Rosamar de Balsareny,
juntament amb Ramon Cabra,
pagès d’ofici, els quals parlaren
de les propietats beneficioses
per a la salut de cada un dels
productes. Més tard, a la plaça
de l’Església, Oriol Serra, membre del grup musical Kòdul, va
ser entrevistat per parlar sobre
diferents pinzellades emblemàtiques del poble com el
Castell de Balsareny i el nucli
antic. Cal destacar les explicacions sobre el Ball de la Faixa
del folklore local i en especial el
fet que l’Oriol va exemplificar
en directe el final del ball fent
la figuereta.
Dimecres, Jacint Orriols va
exposar a l’historiador Josep
M. Solé i Sabaté trets històrics
de la Festa dels Traginers i li va
presentar diversos participants,
fent esment dels noms i detalls
biogràfics de cadascun. Aquella tarda es va poder viure un
primer tast del que el cap de
setmana esdevindria el gran
esdeveniment de la cavalcada,

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

una exposició vivent de la gran
diversitat de bastos i guarniments amb què els traginers
arreaven les bèsties de càrrega.
Més tard, va ser protagonista
del programa la recerca i el rescat amb el gos com a protagonista. Es va presentar l’escola
d’ensinistrament Els Tres Pins,
amb l’equip de voluntaris de
la Creu Roja espanyola, liderats
per Enric Bruch, responsables
de la tasca de recerca de persones desaparegudes com poden
ésser boletaires i excursionistes
accidentats o perduts. Tot seguit
es va demostrar la intel·ligència
dels animals amb un simulacre
de cerca d’una persona desapareguda (en aquest cas amagada),
amb la prova del rastre: primer
van fer ensumar al gos una peça
de roba de la persona a buscar, i
immediatament va seguir la seva
olor fins que la va trobar.
El dijous el programa va emetre
enregistraments prèviament
gravats de dilluns a dimecres.
Primer va ser el torn de Ramon
Magem, conegut per la seves
maquetes dels grans avenços
científics, que ha passejat de forma didàctica per institus i universitats. Acompanyat del científic Marc Boada, i a partir de
les preguntes de l’Espartac, Magem va explicar als espectadors
les característiques d’alguns invents, com la reproducció del so

en els primers gramòfons o els
efectes de l’electricitat estàtica,
entre altres.
Després es va emetre una entrevista al Dr. Jaume Torner,
feta als baixos de la Casa de la
Vila. Es van mostrar imatges de
la primera sala d’operacions
del Casal Verge de Montserrat. L’entrevista va girar sobre
la seva arribada a Balsareny i
l’exposició davant les càmeres
d’alguns dels instruments que
van ser pioners en la primera
operació a cor obert, i que avui
ja són «ferralla», va dir ell. El Dr.
Torner, de 91 anys, va reviure de
nou la seva experiència, plasmada en el seu llibre Del Bages a
l’Amèrica del Nord: «Per això resulta incomprensible que, lluny
d’afavorir l’estat, la iniciativa
creadora dels protagonistes de
la història del Casal, la maltractés de la manera que ho va fer».
Torner també va fer memòria
del rector de Balsareny Esteve
Verdaguer i el fabricant Ricard
Viñas, promotors de la que avui
és Residència Casal Verge de
Montserrat.
El divendres Balsareny va ésser
convidat d’honor als estudis de
TV3 de Sant Joan Despí, amb
una bona representació de
conciutadans, entre els quals el
traginer d’honor Quico Maya i
l’alcalde Jaume Rabeya, per assistir al programa.
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M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
www.funerariafontal.com
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Els Pastorets reforcen la continuïtat del planter

Dolçor de dinar
de Pastorets

Sant Domènec,
Telèfon 93 839 65
BALSARE

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
L’entitat dels Pastorets de BalJOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO JORDI SARRI

Àgueda
Borrero - Margarida Noguera
sareny any rere
any s’esforça
per mantenir la tradició del
Creu,
- Tel.esde93 839 65 50 - BALSARENY
poble, que com
en 29
altres
veniments mostra una infatigable continuïtat tradicional i
cultural.

PORTES

· Automatismes

En aquest cas han estat un
· Fabricació i reparació
grup de
mares Ique
han volgut
ROBA
PERFUMERIA
· Ferreteria en general
transmetre per a Sarment la
il·lusió pels fills i filles que han
actuat en les escenes de les
La Rabeia
- Telèfon
93 839 65 87 - BALSARENY
Fúries de l’infern.
Un petit
grup
de «furietes» que són la llavor
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
que pot
donar continuïtat als de disposar de continuïtat en
propers anys. «Aquest any vam el planter».
passar uns fulls demanant si hi
havia algú que li agradaria fer El grup de fúries infantil està
algun paper en especial en compost per vuit nens i set nel’obra» —explica el membre nes que han intervingut en les
Al serveiIsidre
de la darreres
construcció
de l’equip de direcció,
interpretacions naViu—;haixí,
dalenques
següent.
o mper
e exemple,
- d o n ai des- Sant
Domènec,en
41l’ordre
- BALSARENY
PERRUQUERIA
ESTÈTICA
Tel. 93 839
60 47
prés de
fer les proves
perti- El 25 de desembre
varen
ser:
nents, es van proveir un nou Martí, Quim i Bernat, 5 anys;
de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
paper Cra.
de Llucifer
i un d’àngel Ferran, 6 anys; Pol i Mireia, 9
Sant Miquel, que havien estat anys. El 30 de desembre: Berdemanats.També van arribar ta, 6 anys; Marina, Noa i Laura,
peticions de nens i nenes que 8 anys. El 13 de gener: Èric, 6
volien incorporar-se a les peti- anys; Naia, 7 anys; Àlex, Eva i
tes fúries, i així va ser com vam Gerard, 8 anys. El dia 20 de gepoder recuperar una actuació ner actuaren els mateixos de
y reparaciones
que ja s’havia fetMontajes
anys enrere.
la primera representació amb
Pol.
Ind.
La
Coromina,
c/ Indústria,
s/n
Fontanería
Calefacciónla- Gas
- Electricidad
El fet crec que
ésTelèfon
prou- imporincorporació
de la Mireia (10
93 839 64 71 - BALSARENY
Aire
acondicionado
Antenas
terrestres
y
parabólicas
tant, ja que dóna l’oportunitat anys).
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Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

C/ de la Creu,
Tel. 93 820 08
BALSARE

JOSEP GUDAYOL I PUIG
Antiga Casa Rosendo

Un any més la sala petita
del Sindes de 1926
dicat va acollir el dinar de la gent
dels Pastorets, el passat diumenge
27 de gener de 2013. Tal i com s’ha
comentat altres vegades es fa difícil, a causa de la diversitat d’actes
programats, poder trobar un dia
que pogués ésser idoni i que vagi
bé a tothom. Finalment, una setantena de
persones, entre ells actrius,
M. Mar Pulido
Cañellas
DELEGADA
actors, tramoia i equip logístic, socis i simpatitzants, es retrobaren
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Baixada
del
Torrent,
- Tel.
63
- BALSARENY
per693
compartir
àpat
i58
amistat.
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax
8729363839
22
- MANRESA
Prèviament al dinar, socis i direcwww.funerariafontal.com
Les fúries intervenen en
tius es reuniren per tal de dur a
l’escenificació del bosc teterme l’Assemblea General de
nebrós, espiant els vailets i
Plaça R. Viñes, 1
Socis, tasca associativa de l’entitat.
Tel. 93 839 60 3
tot seguit ho comuniquen
Des de la mesa es va fer una BALSAREN
vaal poderós Satanàs. També
loració de la part representativa
amaneixen l’escena de les
de l’obra amb efectes positius.
Josep Sole
temptacions, són presents en
«Aquests són els nostres Pastorets
la derrota infernal, i en tots i la continuïtat dels mateixos, malÀgueda
Borrero - Margarida Noguera
aquells quadres
relacionats
grat tot, comporta aquest treball
amb l’infern en què apareixen GÈNERES
DE PUNT
- CONFECCIÓ
i sacrificat
que ens
dóna
29cap
- Tel.
93 839 65anònim
50 - BALSARENY
les fúries, aquíCreu,
sense
mena
a conèixer arreu de comarques i
de text.
que com a balsarenyencs no podem deixar». Pel que fa a la part
Les actuacions es van fer amb econòmica, aquesta s’ha assumit
la possibilitat d’incloure’ls a gràcies
· Automatismes
a un romanent anterior, ja
tots i totes en qualsevol repre- que enguany hi ha hagut dèficit. I
· Fabricació i reparació
sentació, fet que els va esti- també es va fer èmfasi en la neces· Ferreteria en general
mular pel que consideren que
sitat que54
s’incorpori
gent nova a la
Sant Domènec,
- BALSARENY
és un fet molt positiu, tant per
Tel. 636
61 55
- 93 839
77
junta.
La32
jornada
va 61
finalitzar
amb
a ells com per a l’espectacle.
el tast d’un bon pastís.
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Juan Herrera - 670 23 07 75

Nova

isió

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

La Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY
BALSARENY

CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
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I FLORS
CARNS ESTEVE CARNS
ESTEVE
CARNS ESTEVE
agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació
Ponent,
- Tel. 9393
839
6263
1296
- BALSARENY
Bruc,
s/n 3- Telèfon
839
- BALSARENY

sangüesa
Mèdic

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

Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
BALSARENY - infordos2@gmail.com
home - dona
Sant Domènec, 41 - BALSARENY
PERRUQUERIA
ESTÈTICA
Tel.61
9360
839
60 47
Cra
de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839
- BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

PEIXATERIA

MARIA

Pol.
Ind. La Coromina,
c/ Indústria,
Plaça Onze de
Setembre,
1-3 - Tel. 93
820 03 97s/n
- BALSARENY
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY
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10 ENTREVISTA

Andrea Pérez: servei al bar del Casal de la Gent Gran
ELECTRICITAT
FONTANERIA

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

Ja fa uns dies que hem ence21 - Telèfon
tat un Àngel
2013 Guimerà,
esperançador
i 93 839 61 61 - BALSARENY
en una d’aquestes tardes al
Casal de la Gent Gran, tenim
Capacitació transportistes
una simpàtica xerradeta amb
Matèries perilloses
l’Andrea, que és la responsable del que ella en diu “El Bar
CENTRE
DE FORMACIÓ
de los Jubilados”
.

FONT

FEM
TOTS ELS CARNETS
Andrea Pérez Molina
va néixer
Mn. Vidal,
1 - MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
a la Plaça
població
de Espinosa
del
Tel. 93 874el38dia
57 4 de febrer
Tel. 93 839 60 88
Rey (Toledo)
de 1951. En aquella mateixa
població va seguir els seus
estudis primaris. A l’Andrea li
agrada llegir i, darrerament,
ha llegit La Catedral del Mar,
d’Ildefonso JOIERIA
Falcones. També
li agrada escoltar la ràdio,
RELLOTGERIA
caminar, fer gimnàstica i natació. La nostra entrevistada
20 - Telèfon
93 839 60 76 -. BALSARENY
és una gran Creu,
viatgera
i ens diu:
Plaça de l’Església,
5 - AVINYÓ
“Sóc una gran entusiasta de 1968, anàvem i tornàvem, i
ho
fèiem cada quinze dies.
la nostra geografia; per això
A
Balsareny
feia molts anys
us puc dir que conec Tànger,
que
hi
vivien
els pares del
Màlaga, Segòvia, Talavera de
Paco,
el
meu
home.
El 2004
la Reina, Navalmoral de la
m’hi
vaig
empadronar.
Mata, Mérida, Sevilla...

Riu

CARNS CAPDEVILA
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PRÒPIAd’aquell
—Què en recordes
—Malgrat que faci jaCRIANÇA
molt de I ELABORACIÓ
PRODUCTES
ARTESANALS
Mar
Pulido
CañellasBalsareny? Com era?
temps: quanM.
vas
arribar
a BalDELEGADA
—Eren uns altres temps.
sareny?
aquells
dies, Balsareny
Ó TANATORI:
—Vaig
arribar
al
poble
l’any
Carrilet,
99
Tel.
650
47
97
42
BALSARENY
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 En
820 02
86 - BALSARENY
gaudia
d’una activitat coBruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22
- MANRESA
www.funerariafontal.com

Bar - Restaurant
LLIBRERIA
EL JARDINET
«ELS COLORS»
Comunions,
Àgueda
Borrero - Margarida Noguera

Jaume i Emília

banquets,
reunions...
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY Carrilet, 65 - BALSARENY
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PERFUMERIA
VESTIR
· Automatismes
· Fabricació i reparació
FEM en
TOTS
ELS CARNETS
· Ferreteria
general

PUIG

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

AUTOESCOLA

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY

mercial encoratjadora, amb
moltes botigues, bars, llocs
per l’esplai, etc. Avui trobo a faltar les botigues que
alegraven els carrers de
Sant Domènec, de la Creu,
etc. Recordo amb nostàlgia
l’ambient de la carretera de
Manresa amb els bars: Bar
Sport (cal Boter), Cal Bessa, la
Fassina. Les seves terrasses
invitaven al diàleg i a la tertúlia amb els amics.
—I per què Balsareny?
—En primer lloc,
com ja he dit, era
el poble on vivien
els meus sogres, i
també perquè Balsareny és un poble
molt tranquil amb
una bona situació
geogràfica, molt a prop de
les ciutats de Manresa, Berga
i Barcelona.

concessionària a la seu del
bar del Casal de la Gent Gran.
A l’entitat tots formem una
gran família. Puc dir-vos que
en part he recuperat aquells
dies de diàleg i conversa
amb els amics.
—Balsareny et coneix alegre i comunicadora, i encara
més avui que regeixes un servei; hi afegiries quelcom en
l’ambient del dia a dia?
—Sí, crec que aquesta entitat hauria d’ésser molt més
aprofitada pels jubilats balsarenyencs i també per a
persones que han passat ja
la ratlla dels 52 anys. Tenim
unes instal·lacions que ja voldrien tenir altres poblacions.
I ara, permeteu-me una floreta per als responsables de
l’entitat: són “supermajos”.
—Voldries afegir-hi quelcom
més?
—Només dir-vos que tots
els divendres s’hi fa ball. Faig
una crida ben forta perquè
tothom vingui a ballar i a
participar de les moltes i bones activitats que es porten
a terme a l’entitat. També
voldria donar-vos les gràcies
C/ de la Creu, 22
per poder-me
expressar.
Tel. 93 820 08 68

OLGA
—Han passat els anys i familiarment has fet arrels a Balsareny. Et sents integrada al
nostre poble?
—Bé, d’entrada et puc dir
que sí, i amb més raó ara que
estic molt entusiasmada amb
la meva tasca laboral com a

estètica
home-dona

BALSARENY

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas
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TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc,
19-21 -77Tel.
93 93
875820
16 03
4455
- Fax
9379
872
- MANRESA
Travessera,
- Tel.
- 605
78 63
32 22
- BALSARENY
www.funerariafontal.com
instalnou@gmail.com

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
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ESPORTS / METEOROLOGIA

Rocktime

Felicitats Isaac Villagrasa
SARMENT
FOTO ARXIU

El passat dissabte 19 de gener de 2013, Isaac Villagrasa
i Jubert va obtenir el trofeu
de Campió de Catalunya
d’Enduret 2012.
Enhorabona, Isaac!

El jove balserenyenc Isaac té
sols 9 anys, i aquest any en
farà 10, i corre en moto des
de que tenia 4 anys més o
menys.
Els seus tiets, Cristina Jubert i
Manolo Aldana.

RÀDIO BALSARENY 107,1 FM

Aquest proper dissabte dia 23
de febrer de 2013 l’equip del
Rocktime matina altre cop
per entrevistar al grup IceStorm, una banda barcelonina

que ha editat un primer i fantàstic treball de heavy metal
en català “Contes de la vall de
glaç”. Una història èpica sobre
una època llunyana. Vindran
amb els seus instruments per
tocar-nos en directe!

És per a nosaltres un plaer
tenir de nou als estudis de
Ràdio Balsareny el grup Hardreams. La banda ha editat
un sensacional nou treball,

“Unbroken promises”, que
presentaran oficialment el 9
de març de 2013, i dissabte 2
de març ens presentaran els
seus temes en directe.

El dissabte 23 de març tindrem per segona vegada el
grup Dais. La banda ha editat

un gran segon àlbum “Fábula”,
que ens tocaran en directe als
estudis de Rocktime. Segur
que ens deixaran amb la boca
oberta una altra vegada!

FOTOS ARXIU

El temps del gener a Balsareny
JORDI SOLER I FRANCESC CAMPRUBÍ
FOTO ARXIU

Temperatura (º)
Mitjana (1 minut)
4,2
Mitjana (min.+màx.)
6,0
Mitjana de mínimes
-2,0
Mitjana de màximes
14,0
Mínima 		
-5,9; dia 12
Màxima 		
20,0; dia 7
Mínima més alta
3,0; dia 19
Màxima més baixa 7,7; dia 1

Vent (km/h)
Ventada més alta 43,9 dia 16
Velocitat mitjana
5,4
Recorregut del vent 2.107,5km

Pressió (hPa)
Màxima
Mínima

1.025,5 dia 3
966,8 dia 19

La pluja (litres)
Dia 1			
Dia 12			
Dia 18			
Dia 19		
Dia 22			
Total

1,9
1,7
1,2
27,4
2,4
34,6

Residència canina i felina

Compartiments individuals
Servei de veterinari
Menú a la carta
Perruqueria
Reserves i informació a la Marthe

Tel. 609 92 03 04

Enric

- Serveis so
cials
- Teràpia ass
istida amb g
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- Teràpies de
comportame
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- Recerca de
persones de
saparegudes
en grans àre
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r
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- Rottwe
- Beagle
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