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Fa pocs dies, al Parlament
de Catalunya es va constituir el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, format pels
partits polítics que estan
explícitament a favor del
dret a decidir, i per més de
trenta federacions, ens i
associacions catalanes que
representen un ampli ventall social.
El Pacte ha fet una crida
a totes les associacions i
entitats del país que s’hi
vulguin adherir, per tal de
facilitar la participació de
la societat civil en el procés
cap a la celebració d’una
consulta sobre el futur polític de Catalunya, d’acord
amb el principi bàsic que
tothom és necessari per
donar suport a l’expressió
democràtica del dret a de-

cidir, més enllà de la posició
final que es defensi.
El Cercle Cultural de Balsareny acorda adherir-se
al Pacte Nacional pel Dret
a Decidir, i es suma així a
la majoria de partits parlamentaris i a les entitats que
el van subscriure al Parlament de Catalunya.
D’aquesta manera, la nostra entitat continua fidel a
una trajectòria cívica que
és la mateixa des que es va
fundar l’associació el gener de 1976, i que ha possibilitat que, entre altres
coses, féssim costat a moviments com l’Assemblea
de Catalunya, la Marxa de
la Llibertat, les campanyes
per l’Estatut d’Autonomia
de 1979 i pel del 2006, les
consultes populars del
2010, la gran manifestació
de l’Onze de Setembre de

2012 contra la sentència
del TC i moltes altres manifestacions del compromís
del CCB amb la voluntat
majoritària del poble català, que vol expressar-se i
decidir el seu futur per via
democràtica.
D’aquest acord se’n donarà
compte a la propera assemblea general que es celebri,
perquè el ratifiqui si escau,
en el marc dels Estatuts de
l’associació.
Balsareny, 28 de juny de
2013
El web del Pacte on totes
les associacions de Catalunya són convidades a
adherir-s’hi és aquest:
http://www10.gencat.cat/
gencat/AppJava/cat/actual
itat2/2013/30627pactenaci
onalpeldretadecidir.jsp
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Recapta per al càncer de pulmó
ASSOCIACIÓ DE LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER - BALSARENY
FOTO ALC

Dijous dia 13 de juny de 2013
al matí, la Junta Local de
l’Associació de la Lluita contra
el Càncer de Balsareny vam parar taula a la plaça de la Mel per
recollir els donatius de les persones que, solidàries amb aquest
problema, s’hi acostaven.
Des de aquestes línies volem
donar les gràcies a totes elles
per la seva col·laboració, i també a l’Ajuntament per cedirnos el lloc per poder-ho fer.
També des d’aquí, una vegada més, volem recordar que

el millor per a aquesta malaltia és la prevenció: portar un
estil de vida amb alimentació
sana, menjar amb moderació,
practicar alguna activitat física
diària, consultar al metge si detectem alteracions o canvis en
el nostre cos, fer-nos les proves
recomanades per detectar el
càncer a temps.
Hem d’evitar estar exposats
massa estona al sol, així com
prendre alcohol en excés, fumar o estar en llocs on es fumi.
El consum de tabac afecta a
tota la societat en conjunt.
Gràcies!

Grup de Country i balls en línia
al gimnàs O2
PILAR MECA - ALBA FONTANET
FOTO P. MECA

Al mes de febrer es va iniciar
una nova activitat al gimnàs O2
de Balsareny, formant-se així el
grup de Country i Balls en línia.
L’activitat s’ha començat amb
bon peu i amb moltes ganes de
tirar-la endavant. Els seus membres us animen a venir a compartir aquestes bones estones
amb ells. Assagen els dilluns de
19:15h a 20:15h, al gimnàs O2
situat a la Plaça de la Mel.

Exhibició a la residència
de Balsareny
Després d’uns mesos d’haver
iniciat aquesta activitat, va sorgir la idea de fer una exhibició
a la residència Casal Verge de
Montserrat. Des d’allà es va
acceptar la proposta de molt

bon grat, ja que les visites de
grups de ball, escoles i entitats,
entre d’altres, formen part del
seu programa d’activitats i són
necessàries per mantenir les
persones que viuen a la residència integrades en la vida de
la comunitat. Així el passat dia
27 de maig el grup de country
i balls en línia del gimnàs O2 va
fer la seva primera exhibició. Va
ser una bona experiència. Les
persones grans són un públic
molt agraït i van quedar molt
contents. Fins i tot n’hi va haver
que els va semblar curt, tot i
que l’activitat va durar uns tres
quarts d’hora.
Des de la residència se’ns va
agrair molt la visita i va quedar
la porta oberta a una nova trobada més endavant.
Pilar Meca, Animadora sociocultural
del Casal Verge de Montserrat
Alba Fontanet, Professora de balls
en línia del gimnàs O2

Juan Herrera - 670 23 07 75
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Agenda Rocktime

Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
BALSARENY - infordos2@gmail.com

Travessera, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BA

El proper dimarts 23 de juliol de 2013, el programa Rocktime
tindrà el plaer d’entrevistar a Rafa Martín, un artista de renom
internacional, el qual fa pocs mesos va treure el seu darrer treball discogràfic «El rastro que otros seguirán».
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Campanya del Servei Català de Trànsit
El Servei Català de Trànsit
inicia la nova campanya per
prevenir accidents a la carretera amb el lema “Podem
evitar-ho”. Una campanya
impactant basada en diferents testimonis, tots casos
reals que han patit algun tipus d’accident de trànsit que
els ha marcat de per vida.
Redacció

Barcelona

Malauradament, ningú està
exempt dels perills de la carretera.
En qüestió de segons, un accident
pot capgirar per complet la vida
de moltes persones. És per això
que, amb l’objectiu de reduir el
nombre d’accidents viaris, el Servei Català de Trànsit promou la
campanya ‘Podem evitar-ho’. El
projecte, basat en històries de testimonis reals, vol conscienciar a la
població sobre la importància de
prendre les màximes precaucions
al volant.

Testimonis reals
expliquen directament a
càmera com un accident
els va canviar la vida
La campanya està centrada
en les històries personals de vuit
casos diferents. O potser no tant.
Tots ells tenen una cosa en comú:
un accident de trànsit els va canviar totalment la vida. Però no
només l’accidentat pateix les conseqüències de la tragèdia. Sinó que,
al darrere, hi ha familiars i persones properes que viuen l’accident
gairebé amb la mateixa intensitat.
És per això que ‘Podem evitar-ho’
també contempla la perspectiva
de testimonis indirectes que expliquen les seves vivències des d’un
altre punt de vista.
Testimonis
De ben segur que ni el Josep
Roca, l’Albert Quiles, el Jordi
Casellas o la Mireia Sanz eren
conscients de què difícilment
tornarien a caminar. Tots ells
han estat víctimes de les pitjors
conseqüències que pot comportar un accident a la carretera: la
paraplegia, el traumatisme cranioencefàlic i, en algun cas, també la
mort d’algun acompanyant.
No obstant, encara que ells se’n
emporten la pitjor part, no són els
únics afectats en un accident. A
banda, hi ha tot el col·lectiu de
familiars que també en pateix les

“Podem evitar-ho”

Que hi hagi accidents a la carretera
El Servei Català de Trànsit inverteix en la prevenció d’accidents
engegant una campanya de sensibilització viària que compta amb
testimonis reals
La campanya es difon a través de
televisió, ràdio, sales de cinema
i en format pre-roll a Internet

També es poden visionar les històries
impactants d’aquests vuit testimonis a
través del web: www.gencat.cat/transit2013/

Vuit dels testimonis i les conseqüències del seu accident

ENRIQUE QUILES

MIREIA SÁNCHEZ

MONTSE MONTAL

FAMÍLIA CASELLAS

ALBERT QUILES

Va perdre el fill i la jove
en un accident de trànsit
i el seu nét de 2 anys va
resultar greument ferit.

T’ha canviat la vida
per complet.”

Va patir un accident
de moto als 18 anys.
Lesió: traumatisme
cranioencefàlic.

Siento rabia,
por lo que era
y cómo acabé.”

La mare de la Montse va
morir atropellada per
un cotxe en un pas de
vianants als 58 anys.

Que marxin així,
en un instant, és
molt injust.”

Els fills del Jordi i la Joana
van tenir un accident.
El petit va morir i el gran va
patir seqüeles irreversibles.

Això de sóc feliç ja no
ho puc dir, perquè ja
no ho seré mai.”

Va patir un accident de
cotxe als 2 anys.

els meus pares van
morir per culpa d’un
cotxe que anava
contra direcció”

Lesió: traumatisme

cranioencefàlic.

JORDI CASELLAS

Va patir un accident de
cotxe als 26 anys.
Lesió: traumatisme

cranioencefàlic.

MIREIA SANZ

Va patir un accident
de moto als 25 anys.
Lesió: paraplegia.

JOSEP ROCA

Atropellat per
un cotxe als 38 anys.
Lesió: tetraplegia.

conseqüències i ha d’assumir
nous canvis en la dinàmica de
les seves vides. “Perdre un fill et

canvia la vida per complet”. El fill
de la família Casellas va morir a
la carretera, com el de l’Enrique

jo vaig ser el que vaig
tenir menys culpa
perquè no conduïa”
la meva vida
es va quedar a l’asfalt
amb 25 anys”
surts de l’hospital
amb una tetraplegia i
condemnat tota la vida
a una cadira de rodes”
Quiles, qui també va perdre a la
seva jove. Igual que la mare de
la Montse Montal que va morir

atropellada, i la Mireia Sánchez i
la seva germana, que va patir un
accident de moto. Persones que
han de dedicar part de la seva vida
a l’atenció de l’afectat o, fins i tot,
superar-ne la mort.
Responsabilitat
“Mira com estic, perquè a tu
també et pot passar”. En el moment en què posem un peu a la
carretera, tots passem a ser responsables de la situació. Una situació
que requereix de la màxima concentració i prudència. La responsabilitat mai desapareix. Tant si
tenim el peu sobre l’accelerador
com si anem de copilot. “Els meus
pares van morir per culpa d’un cotxe que anava en contra direcció”,
explica Albert Quiles, que pateix
un traumatisme cranioencefàlic.
Hi ha casos en què no se sap
qui pot sortir-ne malparat o qui
n’és el culpable. És per això que
no hi ha distracció que valgui, la
responsabilitat és de tots.
A més, com demostren algunes de les històries, els familiars
també són víctimes indirectes dels
accidents. “Això de què sóc feliç ja
no ho puc dir, perquè ja no ho seré
mai”, afirma la família Casellas,
després d’haver perdut el seu fill.

Conscienciar

La campanya vol
fer reflexionar sobre
els perills que
hi ha a la carretera
Sensibilització
“El temps ho cura tot: no, el
temps no ho cura tot, el temps
et deixa una cicatriu”. Amb vuit
testimonis diferents com a protagonistes principals, la campanya
pretén sensibilitzar sobre com un
sol instant pot tenir efectes irreversibles per tota la vida.
‘Podem evitar-ho’ vol aconseguir l’impacte amb l’espectador
i s’espera que, amb declaracions
i vivències de testimonis reals i
directes, el missatge pugui arribar
millor. És qüestió d’unir esforços
per fer de la carretera un entorn
més segur, on tothom prengui
consciència del perill que pot
arribar a suposar. A la carretera,
amb els cinc sentits.

T’agrada la campanya:

“Podem evitar-ho”
Dóna’ns la teva opinió a:
C/e: premsasct@gencat.cat
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06 DE MEMÒRIA

Sabates velles, sabates noves
JORDI PLANES

Des que venia el bon temps, i
si no plovia massa, el meu calçat habitual –i el de la majoria
dels meus companys- eren les
espardenyes. No pas aquestes
espardenyes per a turista o
gent de ciutat perduts a pagès cada diumenge, amb vetes
negres, sinó aquelles altres de
lona blanca, tapades i amb sola
de cànem, lligades amb vetes
igualment blanques. Embrutadisses, també, però fàcils de
rentar.
La iaia m’havia ensenyat una
manera de fer les soles més resistents. Al pic de la calor, quan
el quitrà de la carretera es fonia sota el sol en bassalets enganxosos, calia xopar-hi la sola
de l’espardenya, impregnar-la
de quitrà i, després, trepitjar la
graveta fina de la voravia fins
que, sobre el cànem, hi quedés
incrustada una sola addicional
duríssima.

les espardenyes acabaven rebentant-se si no per la sola, per
la puntera. La sola començava
a esfilagarsar-se inconteniblement. I la puntera, tot i que
de vegades anava reforçada
amb un pedaç de pell, clarejava pel cantó del dit gros fins
a foradar-se. Aleshores, la gent
gran deia: “mira com et riuen
les espardenyes!”. Era la senyal
d’alarma que acabava indefectiblement a ca l’espardenyer
Vendrell, al carrer de la Creu. I
amb unes espardenyes noves
que a les primeres hores de
dur-les tibaven una mica, s’hi
caminava com qui no gosa.
Però que de seguida s’anaven
donant. Durava poc la incontenible alegria, quasi l’orgull de
les espardenyes noves.

Les sabates ja eren una altra
cosa. Només en tenia un parell,
per anar mudat els diumenges.
Cada dissabte, i ben a pesar
meu, me les havia d’enllustrar,
perquè fessin més goig i perquè duressin més. Sempre vaig
sentirà a dir que eren molt caEl remei, però, era d’escassa res i que aMODA
casa no ÍNTIMA
érem a cal
durada. Sotmeses a les mil cor- Rotschild.
M. Mar Pulido Cañellas
redisses d’un nen prou lleuger
DELEGADA
Plaça
11 de Setembre, 3 - BALSARENY
i donat a xutar tot allò que po- La cerimònia
d’anar93a 839
comprar
Tel. comercio
63 55
TANATORI:
Carrilet,
99
Tel.
650
47 97 42 - BALSARENY
gués semblar llunyanament sabates
Tel. contestador
93 839Per
63 35
em
fascinava.
la
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
una pilota –també les
pedres-, cosa en si i perquè a cal sabawww.funerariafontal.com
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· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

Pa i Pastisseria

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY

ter Juncadella al carrer Nou, sa extremades, massa què
era una botiga tan diferent de sé jo. D’altres, un parell o tres
les altres. Una mena de polida de jocs, passaven la prova. La
cova d’Alí Babà plena de cap- deliciosa fredor del calçador
ses en rastellera, pilot de temp- niquelat escorrent-se’m taló
tacions secretes; un mirall no avall, la tibantor dels cordons
gaire gran, quatre tamborets a punt per la llaçada, les prifolrats de vellut i unes estores meres passes per damunt
d’emprovar. Poca llum, recordo: l’estora... El parell elegit per la
dues o tres bombetes de vint-i- mare retornava a la capsa, sencinc que
encaraI afegien
un aire se demanar-me el parer. Feien
ROBA
PERFUMERIA
de misteri al fet solemne de tractes, ella i el Juncadella, socomprar sabates noves. I, al de- bre la manera de pagar-les i
fora, un aparadoret de no-res cap a casa a estrenar sabates.
amb quatre models desapa- El primer diumenge solien
rellats que, més que exposar, fer mal, però de mica en mica
Carretera
de Berga,
3 - Telèfon 93
839 62 46donant.
- BALSARENY
s’anaven
Amb mal i
incitaven
a entrar
i descobrir,
al fons de les capses, lluents tot, res no valia el plaer secret
tresors amagats. La cerimònia d’unes sabates noves. Encara
solia oficiar-se un dissabte a la que em maseguessin el peu,
m’hi sentia lleuger. I senyor.
tarda, que no hi havia col·legi.

Carme Galera

MORROS

de la Però
construcció
ben aviat, tot i les enllusLa mare, que Al
eraservei
qui m’hi
acompanyava, demanava el trades setmanals, les sabates
que em calia. Normalment rebien el càstig d’uns peus
unes sabates planes de co- massa juganers. I calia fer-les
Cra. deamb
Manresa,
35 - Tel.no
i fax 93
839 60 El
36 mateix
- BALSARENY
adobar.
sabater, a la
lor marró,
cordons,
massa cares i un número més rebotiga, tenia l’obrador. Una
gran del que em pertocava en màquina de cosir especial que
aquells moments (“per ara ja podia foradar la pell. Multitud
hi posarem plantilles, perquè de formes i una mena de peus,
amb això de la creixença, ja se al revés, de ferro –com petites
sap, de seguida li serien peti- encluses- que servien per a reMontajes
y reparaciones
picar talons i mitges soles i potes”, deia). Aleshores
el sabater
una
mena de ferraduretes
revestit d’unFontanería
davantal- primitiCalefacción sar
- Gas
- Electricidad
C/ de la Creu,
Antenasaterrestres
parabólicas
les duesy puntes
perquèTel.duvament Aire
gris,acondicionado
però clapejat- dels
93 820 08
més.
els
BALSAREN
mil
barrejats
de93crema
home-dona
Cra.colors
de Manresa,
34 - Tel.
839 63 97 ressin
- Fax
93
820 Com
03 17 relliscaven,
- BALSARENY
d’enllustrar, oficiava amb unció ferrets! El Juncadella, amb un
la delicada missió d’anar des- tros de cuiro que li facilitàvem,
Santde
Domènec,
cobrint, d’entre les capses, les us feia unes mitges soles
93 839 65
sabater
sabates que em convingues- primera. No és que el Telèfon
BALSARE
sin. A cada capsa, una sorpresa. fos un artista, però quan us reTotes les sabates m’agradaven, tornava les sabates adobades i
un professioperò només un parell tindrien enllustrades
TAPAS per
VARIADAS
per destí els meus peus. Algu- nal, recobraven aquell toc de
Antiga
Casa
Rosendo
Lal’alegria
Creu,
26del
nes eren rebutjades d’entrada noves i el dring dedes
de 1926
Telèfon 93 820
03 31
per la mare: massa cares, mas- primer moment.BALSARENY

OLGA
estètica

PLANTES I FLORS

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
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Ricard Manuel Sabaté, professor de Belles Arts
FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. IMar
JOSEP GUDAYOL
PUIG
FOTOS ARXIU

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
En Ricard
Manuel Sabaté
www.funerariafontal.com

va néixer a Sant Joan de Vilatorrada l’1 de setembre de
1946, i posteriorment cursà
el batxillerat a l’escola dels
germans La Salle de Manresa. Més tard emprengué estudis de dibuix i pintura i es
vaÀgueda
graduarBorrero
en Belles
Arts, Dis- Noguera
- Margarida
seny Gràfic i Arts Aplicades
a l’Escola
Massana de BarceCreu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
lona. Actualment és soci de
l’Agrupació Artística de Balsareny i hi dóna classes.

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

estètica
home-dona

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926
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· Automatismes
Tal com ens diu, li agrada «llegir llibres tècnics d’art, la mú· Fabricació i reparació
sica clàssica i tornar a París,
· Ferreteria en general
d’on tinc un bell record».

PUIG

Part de la seva bibliografia és meves orelles.
la següent: Diccionari Ràfols,
Art a Manresa segles XIX i —Quin recorregut heu fet des
XX, il·lustrador del Cançoner d’aquells anys?
Català, El romànic al Bages,
Ipostel Coliseum (Caracas). Té —Crear, transformar i domiobra gràfica en col·leccions nar la imatge gràfica.
particulars i ha estat premiat
en certàmens nacionals i —Hi ha alguna persona que
en exposicions individuals i vagi poder influir en aquesta
h o mcol·lectives.
e - dona
Sant Domènec,dedicació
41 - BALSARENY
per l’art de pintar?
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

Mèdic

PERRUQUERIA

Tel. 93 839 60 47

ESTÈTICA

—Expliqueu-nos, com va començar el vostre interès per la
pintura artística?

—He hagut d’aprendre tècniques al costat de grans mestres com Joan Vilanova, Evarist Basiana i Ramon Salisi.

—Cada dijous a la Muralla
de Sant Domènec de Man- —Des de quan esteu a
resa venia un llengoter a l’Associació Artística de Balsavendre fulles d’afaitar, i com reny?
a esquer,
feia
Pol. Ind.
La paisatges
Coromina, c/amb
Indústria, s/n
—Doncs des del seu inici, sota
839 64 71 -entre
BALSARENY
pastelTelèfon
per a 93
sortejar-los
els badocs. A mi m’encantava la presidència d’Antonio Monveure’n el procés fins acabar toya el segle passat, n’he format part com a soci. L’ambient
l’obra.
artístic sempre m’ha interes—Recordeu algun tret signifi- sat. L’entusiasme d’aquells
catiu en aquell començament? moments era molt creixent
i amb ganes d’aprendre i fer
—La meva primera experièn- moltes coses, fins avui.
cia va
M. ésser
ÀNGELSdibuixar
RUIZ DE Vimatges
ALDIVIA MORALES
Òptic optometrista
- N. de
Col. la
7479 —Esteu situats a la plaça Riamb un clau
a la paret
meva habitació. I això vol dir card Viñas de Balsareny: disCra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY
les moltes vegades que els poseu de tot el necessari dins
meus pares treien la pols a les l’estudi on treballeu?

Nova

isió

—Doncs
cal
agrair
a veure una representació dels
assistents,
tot i que hi manl’Ajuntament
de
Balsareny
el
Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839
63 58 - BALSARENY
recolzament que sempre ens quen persones. En formen
ha donat, en cedir-nos un es- part del grup: Manoli, Antònia,
pai de trobada per aquesta Goretti, Maria Àngels, Maria
Plaça
R. Viñes,
11
Jesús, Jaume,
Clari,
Francesca,
entitat artística.
Tel. 93 839 60 38
Mercè F., Mercè
B., Emiliana,
BALSARENY
—Amb quina assistència Sílvia, Clara; i ressaltar les cinc
generació
d’alumnes treballeu actual- nenes de la nova
Josep
Soler
que hi donen impuls: Laia R.,
ment?
Aina R., Aina G., Iria i Sara. Tam—Estem esperant el dissabte bé cal recordar totes les perGÈNERES sones
DE PUNT
- CONFECCIÓ
que van
passar amb la
per poder gaudir, comentar
i passar una estona lluitant mateixa afició; i la Rosa Figuls
amb els colors. Mica en mica (Rosita), que, amb els seus
ha anat baixant l’assistència anys, té la gran riquesa d’un
de participants, cosa que és esperit jove.
comprensible; ens hem anat
fent grans i el temps ha anat —En la dedicació envers l’art
canviant amb més obliga- de pintar, quin és el nivell que
arribar a assolir l’alumnat?
cions familiars. Conjuntament
Sant Domènec, 54 - pot
BALSARENY
Tel. 636
61 55 32 - 93 839 61 77
hi ha també tallers
manuals
que amplien la motivació ar- —El llistó és molt alt. L’hem
tística. A la fotografia podem passat!

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
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METEOROLOGIA

Recerca de la memòria
ROBA I PERFUMERIA
FOTO AFB

Jersey el 1969, és filla de la
María Díaz Plaza, nascuda a
Almeria el 1930, i que va venir
a Balsareny amb la seva família
l’any 1936, quan tenia 6 anys.

Carme Galera

MARIA JESÚS RODRÍGUEZ

De vegades, els bibliotecaris
tenim la sort de trobar-nos
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
amb històries
precioses com
la que em vaig trobar el passat La María va treballar a la Colòmes de juny a la biblioteca de nia Soldevila des de l’any 1944
ELECTRICITAT
fins al 1968, que va emigrar a
Balsareny.
FONTANERIA
Amèrica.
La doctora Rosa Alcalá, poeta
Al serveidede
construcció
després de 45 anys, la Rosa
i professora de literatura
la la Ara,
Universitat de Texas El Paso, busca persones de Balsareny
es va presentar a la biblioteca i de la Colònia Soldevila que
Àngel
Guimerà, 21
839 61 61 aquells
- BALSARENY
anys viscuts
amb una
fotografia
de- Telèfon
1957 93recordin
Cra.
de
Manresa,
35
Tel.
i
fax
93
839
60
36
- BALSARENY
i que recordin
on sortia la seva mare envolta- al nostre poble
da d’un grup de noies joves. La la seva mare. Ho vol per a un
Capacitació transportistes
en què està
foto havia estat feta a l’interior projecte poètic
Matèries perilloses
de la fàbrica de la Colònia Sol- treballant.
devila. Algú l’havia penjat a inDEfaFORMACIÓ
ternet i ellaCENTRE
la va trobar
uns Així que us deixo la fotografia
i la nota que em va fer arribar,
mesos.
FEM TOTS
ELS
Montajes
y reparaciones
perCARNETS
si algú pot ajudar a identifilesde-dones
apareixen.
Plaçaque
Mn.Fontanería
Vidal,
1 - MANRESA
Berga,que
41 - hi
BALSARENY
- aCalefacción
-Cra.
Gas
Electricidad
La Rosa,
va néixer
Nova car

MORROS

FONT

Tel. 93
874acondicionado
38 57
Tel. 93 839 60 88
Aire
- Antenas terrestres y parabólicas

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

JOIERIA
RELLOTGERIA

Riu

Al juny,
elFONTAL,
fred s’esmuny
FUNERÀRIA
SA

Carta de Rosa Alcalá
M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

JORDI SOLER I FRANCESC CAMPRUBÍ

FOTO ARXIU
“Encontré
en el internet esta
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
foto tomada
en
la
Colonia
SolBruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
devila (Sant Esteve), www.funerariafontal.com
alrededor Temperatura (º)
20,1
del año 1957. Aquí aparece Mitjana (1 minut)
20,1
mi madre, María Díaz, con sus Mitjana (min.+màx.)
11,2
compañeras de trabajo. Soy Mitjana de mínimes
29,0
poeta y profesora en los Esta- Mitjana de màximes
6,1; dia 3
dos Unidos y me gustaría saber Mínima 		
33,5; dia 17
más sobre esta foto para un Màxima 		
trabajo de poesía. Mi correo Mínima més alta 19,0; dia 18
Màxima Noguera
més baixa 21,4; dia 9
electrónico esÀgueda
ralcala1@utep.
Borrero - Margarida
edu. Un gran saludo y gracias
Vent
por toda vuestra
ayuda.
Creu,
29 - Tel. 93 839 65
50 - (km/h)
BALSARENY
Ventada més alta
40,3 dia 1
8,9
Rosa Alcalá, PhD, Associate Velocitat mitjana
Professor, Department of Crea- Recorregut del vent 3.710,4 km
tive Writing/ Bilingual MFA, Li· Automatismes
(hPa)
beral Arts 415, 500 W. University Pressió
· Fabricació 1.012,2
i reparació
Màxima
dia 29
Dr. El Paso, TX 79968-9991”
Mínima
dia 18
· Ferreteria en995,0
general
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La pluja (litres)
Dia 8		
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
Dia 17		
Dia 18		
Dia 19		
Dia 27
Total

22,6

Mèdic

TAPAS VARIADAS

Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENYLa Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ
BALSARENY

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

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

CARNS CAPDEVILA

PLANTES
I FLORS PRÒPIA
CRIANÇA
I ELABORACIÓ
PRODUCTES ARTESANALS
agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació
Jacint
Verdaguer,
9 - Tel.
- BALSARENY
Bruc,
s/n - Telèfon
93 93
839820
63 02
96 86
- BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Bar - Restaurant

EL JARDINET

Jaume i Emília
Comunions,
del Pirineu Català, sa
b a n q u e tFustes
s,
reunions...
Carrilet,
Cra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93
839 6365
00- -BALSARENY
BALSARENY

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

Nova

8,6
0,3
0,1
0,1
13,5

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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Il·lusió i canó trencaren
una meteorologia adversa
JOSEP GUDAYOL I PUIG

“Fal·lera, fal·lera, fal·lera gegantera!”, així cantava Balsareny
aquella tarda del passat mes
de juny de 2013.
De bon matí una generosa —
però poc productiva per a una
festa de passacarrers— pluja
primaveral feia preveure un
dia passat per aigua, però no.
Un veí meu la va encertar: «ja
veuràs com, en arribar el migdia, una d’aquestes ventades
estacionals farà sortir el sol i es
trencaran els núvols».
A les cinc de la tarda, presidits
pels gegants i gegantons balsarenyencs, els grups convidats feien presència a la plaça
de la Mel per fer-hi «La gran
plantada de gegants». Unes
primeres gotes de pluja vam
fer que tots els grups protegissin aquesta gent d’alçada dins
la sala del Sindicat.
Era la primera trobada gegantera de «Els K+Sonen» i la
il·lusió i els convidats de les

Borges Blanques (el Canó) van
trencar el que havia semblat
una meteorologia adversa. Així
començava una lluïda cercavila per la plaça de la Mel, carrer
Ponent, carretera de ManresaBerga, carrer Barcelona (aquí
els participants de les colles
d’Artés, les Borges Blanques,
Cardona, Guixers, Montmajor,
Ribes de Fresser, Sant Fruitós
de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Just Desvern i
els amfitrions balsarenyencs
van fer una plantada davant
el bar La PaRockia per refer
forces amb un berenar), Travessera, Sant Josep, baixada
del Torrent, Creu, Sant Domènec, Àngel Guimerà i plaça de
l’Ajuntament, on finalment
tingueren lloc els «Balls de lluïment», amb l’estrena del ball
de gegants amb els K+Sonen.
Aquest ball l’acompanyà la
peça musical composta per
Albert Guinovart «Arion i el
dofí de Cantània». Un bonic fi
de festa on des de la megafonia de la plaça es van esmentar
tots els grups participants amb
els agraïments a tothom.

Final de curs de la
Coral Infantil Romaní
JOSEP GUDAYOL I PUIG

La Coral Infantil Romaní va introduir l’acte de final de curs,
el passat 24 de juny de 2013
a l’església de Santa Maria de
Balsareny, amb les següents
paraules: «Hem arribat de
nou al mes de juny i tancant
l’etapa escolar, la Coral també
s’acomiada oferint a tothom
qui vulgui aquest petit concert de final de curs. Hi podreu veure el treball realitzat
per part de cantants i músics
al llarg d’aquest segon qua-

drimestre començat després
de les vacances nadalenques.
El repertori s’ha dividit en tres
seccions segons els temaris
que hem treballat. Bon estiu a
tothom».
L’olor del romaní introduïa el
seu perfum feta paraula amb
el text de presentació llegit
per Arnau Martín, obrint així
l’espectacle de música i cant
amb les següents cançons:
El gat, Siempre encontrado, El
Rossinyol, Pere Gallerí, La presó
de Lleida, Yesterday i Hey Jude.

L’oficina de correus
balsarenyenca es solidaritza
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Els serveis d’informació de
l’Ajuntament balsarenyenc
ho va fer avinent a través
de la megafonia instal·lada
al nucli urbà: «L’oficina de
Correus del nostre poble
s’adhereix a la campanya
solidària del Banc dels Aliments de Catalunya».
Des del dia 17 al 21 de juny
de 2013, les diferents oficines de Correus de Catalunya es plantejaren com
a objectiu col·laborar amb
la campanya «La Fam no fa
vacances», que el Banc dels
Aliments portava a terme
a fi de poder proveir els
seus magatzems en previsió del descens d’estoc
que s’esdevé cada any durant aquests mesos d’estiu.
Tot això combinat amb el
descens en donacions i
l’increment de necessitats

socials que hi ha.
La campanya la promouen
els 9.000 empleats de Correus de Catalunya a les seves famílies, amics, clients
i públic en general de tota
aquesta xarxa d’oficines
catalanes. Durant aquesta
promoció es recollia arròs,
pasta i llegum (secs o bé en
conversa), conserves preferentment de peix, oli, llet i
sucre, alimentació infantil
(llet de continuació i papilles: aquest tipus d’aliment
van escassos degut al seu alt
cost i són molt necessaris).
‘Balsareny Avui’, amb dades recollides de l’oficina
de Correus de Balsareny, ha
pogut saber que durant un
temps diari a Balsareny es
van recollir productes de
les especialitats que aquesta campanya ha promogut.
Des d’aquesta entitat missatgera, moltes gràcies!

Poc ús o falta de manteniment?
JOSEP GUDAYOL I PUIG

La queixa d’alguns usuaris
del servei públic de telefonia urbana instal·lat a diferents indrets balsarenyencs
ha arribat a ‘Balsareny Avui’.
Aquesta secció resta oberta a tota aquella informació
que ens pugui solidaritzar
amb un poble millor.
Darrerament s’han detectat deficiències a les cabines telefòniques. Sembla que en introduir les
monedes a la màquina
aquesta se l’empassa i la
línia queda penjada, fent
que l’usuari hagi de repetir
l’operació incrementant el
cost del seu ús.

Avui en dia la societat es mou
amb una gran dependència
de tecnologia (telefonia mòbil, xarxes socials, etc.), i no
sembla estrany que aquest
servei urbà caigui en desús
i que la cabina deixi de donar un rendiment que pugui
cobrir els mínims naturals de
productivitat comercial.
Fent un repàs sobre la vida
de les cabines, és sabut que
han estat protagonistes en
algunes ocasions de falta de
civisme, vandalisme, trencament de la caixa per fer-se
amb la quantitat acumulada
del servei, etc. Anècdotes i
també pel·lícules han girat
sobre aquests cubicles urbans.
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Final de curs i cloenda de
l’Escola Municipal de Música
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Arribat el mes de juny
l’Escola Municipal de Música
celebra els seu corresponent
final de curs.

nivell elemental); Dancing
11 Fil
queen
(Abba, coral adults);
METEOROLOGIA
de llum (de la sèrie Polseres
Vermelles, original d’aquesta
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Assegurances laboral - Assessoria fiscal
Assegurances - Vehicles - Rendes
Carretera de Berga,14 - BALSARENY
Plaça Onze de Setembre,
93 -820
- BALSARENY
Tel. 931-3
839- Tel.
62 30
Fax039397820
00 20

Pa i Pastisseria
Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY

Temporada 2012-2013
Futbol Base Balsareny
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTOS JORDI SARRI

Una temporada més, el Futbol Base de la Unió Esportiva
Balsareny ha assolit els seus
objectius: la diversió dels nens
i la seva educació esportiva i
integral. A més, estan aprenent
a jugar a futbol. No podem
demanar res més. Aquesta
temporada ha estat la de la
consolidació del projecte iniciat ara fa tres temporades i la
de la pau social. Segons moltes
famílies, la tranquil·litat social
que s’ha viscut aquesta temporada ha estat perfecta. Els
membres de la gestió volem
afegir a això que el comportament dels jugadors i de les famílies i la seva implicació amb
el club ha estat excepcional,
fantàstica, i ho volem agrair de
manera molt remarcada.

En el capítol d’agraïments, a
part dels jugadors i les seves
famílies, voldríem reconèixer
l’ajuda de l’Ajuntament i dels
nostres patrocinadors, tant
de samarretes com de cartell
anunciador de partits. Sense
ells no hauria estat possible
tirar endavant aquest projecte.

Balanç Esportiu
Aquesta temporada el nostre
club/escola ha tingut una participació d’uns 50 jugadors/
alumnes. Aquesta xifra ens
sembla realment espectacular
per a un club de les dimensions
del nostre ja que suposa un
25% del total dels alumnes de
l’escola Guillem de Balsareny.
Aquests 50 jugadors han estat
repartits en quatre equips:

BAR - RESTAURA

BARRETIN

Minis-Petits.
Aquest equip ha estat dirigit per en Carles
Yuste i han
jugat
Travessera,
47 - Tel.
670partits
35 12 63 - BA
de forma puntual. Són els jugadors dels cursos P3 i P4.

CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
Ponent, 3 - Tel. 93 839 62 12 - BALSARENY
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tega –que era de Cuenca- on,
durant els primers mesos, no
entenia res i, de mica en mica,
em vaig anar integrant. Immersió lingüística a l’inrevés.
Però bé, al capdavall, això del
mes de Maria era més distret
que la taula del set o la llista
dels reis gots.
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sospirs i magarrufes francament còmiques. Després cantàvem, tan bé com sabíem,
les avemaries ben assajades
i, acabat, anàvem a recollir
l’estampeta amb el santuari
del dia i que, avui dia, si les
hagués sabut guardar, seria
una col·lecció apreciable.

Això a l’escola. Perquè des- En l’àmbit privat, casolà, alprés, al vespre, hi havia el guns de nosaltres muntàvem
mes de Maria a l’església. les nostre pròpies capelletes
Una devoció molt popular on del mes de Maria. Jo les feia
Minis-Grans.
assistia
força gent, dones la amb els germans Joan i JoAquest equip
estat dirigit per en
Carles
José
majoria,
i queha
solemnitzàvem
sep
SolerSantamaria
(que esperoi en
que
no
Antonio
Fabián.
Han
competit
en
la
categoria
de
Minis-Grans
del
els de l’escolania, fundada i s’ofenguin: eren altres temps
Consell Esportiu
del Bages
assolinti una
segona
mantinguda
durant
una anys
totsmeritòria
érem petits).
Lesposició.
guarAquest sembla un grup de jugadors que tenen molt recorregut i
per Carles Cases «Carlets» níem com podíem, amb flors
que poden donar moltes satisfaccions d’aquí en endavant a la caFèiem
cabal del queSón
ana-els jugadors
de casadels
i amb
unP5fenal
tegoriapoc
de pre-benjamins.
cursos
i 1r. que
va dient
el rector
durant la anàvem a collir al serrat i que,
ROBA
I PERFUMERIA
celebració i, alguns cops, sor- estirant-lo, s’arrissava. Però
tíem a jugar a la plaça. Però era molt inflamable. Així que,
hi havia un moment en què, un dia, quan vam encendre
després de fer la visita espi- les espelmes, se’ns va calar
ritual a un santuari marià de foc a tot el muntatge que, cal
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
Catalunya –posem Queralt dir-ho, no era una devoció,
o la Gleva-, el mossèn deia: sinó la imitació del que vèiem
«Meditem-ho uns moments». al voltant nostre.
Llavors, el Carlets arrencava
de l’harmònium una impro- Un entorn que ha canviat
visació molt sentida que a tant que fins i tot el temps,
Al servei de la construcció
nosaltres, els petits cantors, la meteorologia, ha anat desens feia molta gràcia perquè mentint. Ara ni al maig cada
l’home, devot, deixava anar la dia fa un raig. Però ningú no
ens
la memòria.
seva tota
la seva
ànima
Cra. de
Manresa,
35 - entre
Tel. i fax 93
839prendrà
60 36 - BALSARENY

Carme Galera

MORROS

Benjamins.
Aquest equip ha estat dirigit per en Sergio Flores i en Carles Reposo.
PLANTES I FLORS
Han competit en la
tercera divisió
de la Federació Catalana de FutMontajes
y reparaciones
bol assolint la desena posició. És un grup que la temporada vinent
agricultura
- ramaderia
- animals- de
companyia
- alimentació
Fontanería
Calefacción
Gas
- Electricidad
estarà, gairebé
en bloc,- en
la categoria
aleví,
on creiem que podrà
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
fer un paper ben digne.
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

Alevins.
Aquest equip ha estat dirigit per en Toni Bonillo i en Joan López.
Han competit en la quarta divisió de la Federació Catalana de Futbol assolint la desena posició. És un grup que, vist el futbol que ha
realitzat, un dels més vistosos de la categoria segons els equips rivals, ha quedat més enrere del que li corresponia. D’aquest grup ens
marxem aquesta temporada cinc jugadors als quals volem agrair
la seva participació, el seu esforç i el seu comportament exemplar.
Són en David Martínez, en Gerard Martínez, en Kenneth Itiose, en
M. Mar Pulido Cañellas
Pau Bonillo i en Guillem Hernández.

FUNERÀRIA FONTAL, SA
DELEGADA

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

19-21 - han
Tel. 93estat
875 16
93 un
872bon
63 22saldo
- MANRESA
amb
positiu de
Tots Bruc,
els equips
co-44 - Fax
www.funerariafontal.com
ordinats, des de la direcció cara a l’any que ve.
esportiva, per en Toni Bonillo,
que continuarà al càrrec la Per acabar volem animar a
temporada vinent. La gerèn- tots els jugadors que vulguin
cia ha estat a càrrec d’en Fran- acompanyar-nos la temporacesc Llimargas, que també da vinent que s’animin a pascontinuarà al capdavant del sar una bona estona jugant
a futbol, dirigint-se a en Toni
projecte.
Àgueda Borrero - Margarida
Bonillo oNoguera
en Francesc Llimargas que amb molt de gust els
Creu, 29 - Tel. 93 839 65
50 - BALSARENY
explicaran
el nostre projecte.

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

Balanç Econòmic

En aquest segon any el balanç
econòmic ha sigut molt bo.
Estava molt clar des del principi quines eren les partides
més importants a gestionar
i pensàvem que ens costaria,
però finalment hem acabat

PORTES

PUIG

Futbol Base Unió Esportiva
Balsareny
http://futbolbaseuebalsareny.
· Automatismes
blogspot.com.es/

· Fabricació i reparació
Ferreteria
en general
Vegeu· l’article
sencer
a: http://
sarment.blogspot.com

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

FRANKFURT LLOBREGAT
Platos combinados - Carne a la brasa

Mèdic

TAPAS VARIADAS

Juan Enrique Chavez - M. Angeles Piedra

La Creu, 26
Telèfon
93 820 03 31
Angel Guimerà, 64 - Tel. 93 820 02 22 - 639 93 76
61 - BALSARENY
BALSARENY

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

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

Combustibles BALSARENY
Avinguda Indústria, 13

US PODEN OFERIR:
Gasoil per l’automatització
Gasoil per l’agricultura
Gasoil per la calefacció
Benzina sense plom 95
AdBlue
Butano domèstic
Propano

I ARA TAMBÉ:

Líquid refrigerant
Líquid neteja vidres

A la nostra benzinera d’autoservei 24H

Publicació periòdica, trasmesa pels seus
editors. Tarifa postal 200 g, 0’13 cts.
Decret 2243/77 (BOR núm. 208. Art. 1r).

B U T L L E T Í D E L C E R C L E C U LT U R A L D E B A L S A R E N Y

Dipòsit Legal: B- 27.977-1980

Plaça Roc Garcia, s/n - 08660 BALSARENY (Bages)

