
  

 

novembre 2013
ANY XXXVIII

BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY

www.sarment.cat 
http://sarment.blogspot.com

núm. 429

FOTO  ARXIU

Per una mineria sostenible

Els Marus 
al Castell

FOTO  S. FORNELL

  

 

FOTO SARMENT

Invents que van canviar el món



SUMARI02

  

 

Coordinador: Ramon Carreté
Composició: Jordi Selgas
Publicitat i promoció: Josep Gudayol
Redacció: Mireia Carreté, Josep Gudayol, Isidre Prat, 
                  Laia Prat, Jordi Selgas, Conxita Planes, 
                  Maria Josep Cors i M. Jesús Rodríguez

Junta del CCB
President: Ramon Carreté
Vicepresident: Joan Prat
Secretari: Lluís Boixadera
Tresorer: Antoni Manzano
Vocals: Esteve Díaz, Josep Gudayol,
            Pere Juncadella, 
            Maria Josep Cors,         
            Alfred Selgas i Jordi Selgas        

Els escrits publicats al SARMENT no reflecteixen el pensa-
ment del CCB, sinó el del signant, entitat o persona. No-
més els signants <CCB> reflecteixen l’opinió del cercle.

HI col·labora i dóna suport: 
Associació de Pares, Agrupament 
Escolta Guillem de Balsareny
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

sarment@sarment.cat
Dipòsit Legal: B- 27.977-1980

Edita: Cercle Cultural de Balsareny

EDITORIAL

Cal buscar solucions per no tancar la mina

A finals d’octubre es va 
conèixer una sentència del 
Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) 
anul·lant l’autorització 
ambiental que el Govern 
de la Generalitat va conce-
dir a l’empresa Iberpotash 
l’abril de 2008. Aquesta 
sentència implicaria el 
cessament de les activitats 
extractives de la mina de 
Sallent-Balsareny.

El TSJC considera que 
l’activitat que duu a ter-
me l’empresa al runam salí 
del Cogulló de Sallent no 
s’ajusta al planejament ur-
banístic vigent, ni tampoc 
als anteriors. A més, argu-
menta que no es va fer 
una declaració d’impacte 
ambiental, que considera 
imprescindible per dur a 
terme l’activitat. 

La Generalitat ha respost 
presentant un recurs al Tri-
bunal Suprem: l’ocupació 
preval sobre el runam. Al-
hora es compromet a tre-
ballar perquè es pugui do-
tar les activitats mineres 
d’Iberpotash a Balsareny i 
Sallent de les autoritzacio-
ns ambientals legalment 
necessàries; a continuar 
elaborant amb l’empresa 
i els ajuntaments implica-
ts en el pla que permeti 
el cessament ordenat de 
les extraccions de potassa 
a Sallent, l’eliminació en 
primera instància del ru-

nam de la Botjosa amb la 
reconversió de la zona en 
sòl industrial i la restaura-
ció del runam del Cogulló; 
i a vetllar perquè les acti-
vitats mineres es desenvo-
lupin d’acord amb la llei i 
es puguin realitzar les in-
versions anunciades per 
l’empresa per a la revitalit-
zació econòmica de la co-
marca, que ha de compor-
tar també la progressiva 
restauració ambiental del 
territori.

La decisió del tribunal ha 
sembrat l’alarma a la co-
marca, que veu perillar 
més de 600 llocs de tre-
ball directes i indirectes. 
Sindicats, organitzacions 
empresarials i cíviques i 
diversos partits polítics 
han expressat el seu su-
port als treballadors de 
la mina i han subratllat la 
importància que Iberpo-
tash tingui continuïtat a la 
nostra comarca, complint 
naturalment les normati-
ves legals exigides. Hi ha 
hagut una manifestació 
sindical en suport al man-
teniment dels llocs de tre-
ball, amb el lema «Llocs de 
treball, sí; medi ambient, 
també». D’altra banda, s’ha 
constituït una plataforma 
empresarial de suport a la 
mineria, i han circulat octa-
vetes anònimes intentant 
polititzar la sentència.

La sentència del TSJC, en 
comptes de resoldre el 
problema denunciat, en 
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pot generar un altre de pi-
tjor. És obvi que Iberpotash 
ha de complir les lleis, com 
tothom, però la solució a 
la qüestió del runam salí 
no pot ser el tancament 
de l’activitat minera, que 
no resoldria els incompli-
ments mediambientals i 
provocaria un problema 
laboral i social afegit en 
uns temps prou precaris 
de crisi econòmica i d’atur 
desbocat. 

Al CCB creiem que cal el 
màxim respecte al medi 
natural i al medi ambien-
tal; però també al medi 
social. Per això defensem 
la conservació i creació de 
llocs de treball sostenibles 
a la comarca, i estem a fa-
vor de potenciar l’activitat 
industrial en general, i la 
minera en particular. Es-
perem que les gestions 
del Govern, amb el suport 
de la societat civil, puguin 
abocar a una solució rao-
nable.

La paralització de l’activitat 
minera no posaria pas re-
mei al problema del ru-
nam, que s’arrossega des 
de fa molts anys; en canvi, 
deixaria sense feina més 
de 600 famílies, i això su-
posaria un altre cop molt 
fort, duríssim, a l’economia 
del territori i de la gent 
que hi vivim. Cal que tots 
els actors socials treballin 
amb seny per trobar una 
sortida que afavoreixi el 
bé comú.
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Una sentència del TSJC de 15 
d’octubre de 2013 ha decla-
rat nul·la la resolució del 29 
d’abril del 2008 del conseller 
de Medi Ambient i Habitat-
ge, per la qual s’atorgava 
autorit-zació ambiental a 
l’empresa Iberpotash per a 
l’activitat d’extracció i trac-
tament de recursos minerals 
a la mina de Sallent i Balsa-
reny, amb la qual la com-
panyia, filial del grup israelià 
CLH, podia continuar acu-
mulant els residus salins al 
runam del Cogulló.

El veredicte aprofundeix 
en un altre d’anterior, arran 
d’un contenciós presentat 
per l’advocat i veí de Sallent, 
Sebastià Estradé. Aquella 
sentència obligava el Depar-
tament de Territori a exigir 
a l’empresa un nou pla de 
restauració del runam salí 
del Cogulló i que ampliés la 
fiança —de poc més de mig 
milió d’euros— per assegu-
rar els possibles incompli-
ments de l’empresa, en con-
siderar-la massa baixa. Arran 
d’això, el Govern català ja va 
augmentar aquesta garantia 
fins a sis milions d’euros.
 
Ara, en canvi, la sentència 
va més enllà i anul·la total-
ment la resolució que per-
metia l’activitat en base a 
l’incompliment del planeja-
ment urbanístic i la inexis-
tència d’una declaració 
d’impacte ambiental. La sen-
tència constata que allò que 
causa més impacte sobre el 
medi és el dipòsit de residus 
salins del Cogulló, «única op-
ció viable, econòmicament i 
tècnicament» per a la com-
panyia; i remarca que tan sols 
s’han contemplat mesures 
per recollir les aigües conta-
minades pels residus salins i 
l’acabament de la deposició 
de sal a partir del 2035. 

SARMENT

La sentència dels runams
La sentència del TSJC impli-
caria, doncs, el cessament de 
les activitats extractives de 
la mina, que hauria d’aturar 
la seva producció de forma 
immediata, sense esperar al 
trasllat planificat i ordenat 
de l’activitat productiva a la 
mina de Súria, que ja tenia 
previst per a finals de 2014 o 
començaments del 2015.

La sentència respon a 
un recurs presentat per 
l’Associació de Veïns del 
Barri de la Rampinya de Sa-
llent, que assenyalaven que 
l’autorització no incloïa un 
pla de restauració i que el ru-
nam ocupava un espai més 
gran que l’àrea autoritzada 
per l’Ajuntament. Els repre-
sentants dels veïns s’han 
mostrat «molt satisfets» amb 
la sentència, però també han 
volgut deixar clar que ells no 
anaven en contra dels llocs de 
treball: «No volem que tanqui 
l’empresa, mai ho hem pretès, 
el que volem és que es com-
pleixi la llei i es treballi amb 
les condicions adequades [...] 
No tenen res a veure els llocs 
de treball amb el respecte al 
medi ambient». Dies després, 
l’associació anunciava que 
«no demanaran l’execució de 
la sentència».

La reacció de la Generalitat

El govern de la Generalitat ha 
encarregat als seus serveis 
jurídics l’anàlisi de la sentèn-
cia dictada pel TSJC, en el 
sentit d’anul·lar l’autorització 
ambiental a Iberpotash per 
treballar al runam salí del 
Cogulló, per determinar si co-
rrespon presentar un recurs 
de cassació davant del Tribu-
nal Suprem. Més endavant ha 
manifestat que ho farà.
 
El govern ha dit que farà que 
s’estableixin les actuacions 
necessàries per dotar les acti-
vitats mineres d’Iberpotash a 

Balsareny i Sallent de les au-
toritzacions ambientals que 
corresponguin conforme a la 
normativa vigent.
 
Així mateix ha anunciat que 
continuarà treballant amb 
l’empresa i els ajuntaments 
implicats en la definició, 
l’aprovació i l’aplicació del 
pla que ha de permetre el 
previst cessament ordenat 
de les extraccions de potassa 
a Sallent, l’eliminació en pri-
mera instància del runam de 
la Botjosa amb la reconversió 
de la zona en sòl industrial i 
la restauració del runam del 
Cogulló mitjançant la valo-
rització material d’aquests 
subproductes miners.
 
En qualsevol cas, el Govern 
de la Generalitat es compro-
met a vetllar perquè les acti-
vitats mineres es desenvolu-
pin d’acord amb la legislació 
aplicable i es puguin realitzar 
les inversions anunciades per 
l’empresa per a la revitalitza-
ció econòmica de la comarca, 
que ha de comportar també 
la progressiva restauració 
ambiental del territori.

La reacció d’Iberpotash i de 
l’empresariat

Els serveis jurídics de 
l’empresa van dir que estudia-
rien la possibilitat de presen-
tar un recurs de cassació da-
vant del Tribunal, tal com van 
fer en l’anterior sentència de 
Sebastià Estradé. L’empresa 
ha dit que estan treballant 
«de forma intensa» amb totes 
les administracions: Genera-
litat, ajuntaments i Consell 
Comarcal, en una comissió 
que es va crear a principis 
del 2013, que ha de fixar un 
full de ruta que «permeti la 
gestió consensuada i dins del 
marc legislatiu vigent» del di-
pòsit de residus del Cogulló.

El fet és que Iberpotash té 

previst deixar d’explotar les 
mines de Sallent a finals de 
2014 i concentrar la seva ac-
tivitat a Súria, dins del pla 
Phoenix. Tanmateix, les obres 
del pou de les Cabanasses 
sembla que van més lentes 
del que es preveia i també 
han tingut entrebancs jurí-
dics. En tot cas, si ara s’hagués 
d’aturar la producció de Sa-
llent, l’empresa no podria 
recol·locar automàticament 
els treballadors a Súria i es ge-
neraria un enorme problema 
laboral, econòmic i humà. 

Per altra banda, el 30 
d’octubre es va constituir una 
plataforma de suport a la mi-
neria del Bages, una «activitat 
econòmica cabdal per al pro-
grés i el futur econòmic de 
la comarca». La plataforma, 
que integra representants 
de l’empresariat bagenc, de 
l’àmbit universitari, dels sin-
dicats i de treballadors de les 
mines, va destacar el cansa-
ment «de tants anys de cam-
panya de desprestigi contra 
la mineria», demanant el 
compromís dels partits polí-
tics perquè «no sigui utilitza-
da com a moneda de canvi 
per a l’obtenció de vots». Els 
reunits van aprovar un docu-
ment que defensa i reivindi-
ca els projectes empresarials 
que generen riquesa al te-
rritori; el paper clau de la co-
marca en la mineria; el subsòl 
del Bages com una de les re-
serves de potassa més impor-
tants d’Europa; l’activitat mi-
nera com un element social i 
cultural, i la seva capacitat per 
«desencallar i fer possibles 
velles aspiracions del territo-
ri», amb referència, per exem-
ple, a la signatura del conveni 
amb Ferrocarrils de la Gene-
ralitat per la connexió del Ba-
ges amb el futur corredor Me-
diterrani a través de la tercera 
via ferroviària entre Manresa 
i Martorell. Però no feien cap 
esment concret a qüestions 
mediambientals.
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PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
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cafeteria musical

Sant Domènec, 32
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BALSARENY
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Pa i Pastisseria
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BARRETINA
BAR - RESTAURANT

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
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MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

TAVERNA EL BOTER

El passat dia 6 d’octubre el 
grup de teatre Els Marus de 
Balsareny, formant part de 
l’associació dels Amics del Cas-
tell de Balsareny, van iniciar la 
nova temporada de visites tea-
tralitzades al castell. 

La visita, basada en textos de 
Ramon Carreté i Santi Fornell, 
recreen tres de les quatre lle-
gendes que fan referència al 
poble i al castell de Balsareny 
i que han estat recopilades 
durant anys. La visita, de prop 
d’una hora de durada, pretén 
introduir al visitant en la quoti-
dianitat de la vida al castell du-
rant els segles XIV i XV, sempre 
ben il·lustrats amb la saviesa i 
bona companyia del guia Sal-
vador Portabella.

En el seu primer dia de repre-
sentació el grup va gaudir de 
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Sindicats i partits

El posicionament del comitè 
d’empresa d’Iberpotash es va 
traduir el dia 2 de novembre 
en una manifestació convoca-
da per quatre sindicats (CCOO, 
UGT, USOC i CGT) amb el lema 
«Llocs de treball, sí, medi am-
bient, també». El comitè re-
clama un acord extrajudicial 
que eviti el tancament de la 
mina; es mostra d’acord que 
l’activitat minera s’ha de dur 
a terme de forma sostenible 
i respectant el medi ambient, 
i lamenta els problemes que 
troba l’empresa per poder des-
envolupar els seus projectes, 
que generen llocs de treball.
 
El Secretari General de CCOO 
a la Catalunya Central, Lluís-
Vidal Sixto va remarcar que 
el problema no afectava tan 
sols els treballadors de les 
mines, sinó tota la xarxa de 
petites empreses proveïdores 
d’Iberpotash, i els seus treba-
lladors. És per això que Sixto 
va insistir en la necessitat de 

«buscar solucions per a la no 
paralització de l’activitat a Sa-
llent», sense però descuidar 
«la part ambiental» ja que, en 
cas contrari, seria «també ne-
fast per als llocs de treball en 
el futur»
 
A Balsareny, Sallent i Súria 
s’han distribuït unes octave-
tes anònimes que implícita-
ment semblem acusar ERC i 
les CUP,  dos partits preocu-
pats pel medi ambient, insi-
nuant que «volen tancar la 
mina», i cridant a impedir-ho 
«entre tots». ERC s’ha posi-
cionat clarament en favor de 
mantenir l’activitat minera, 
que considera molt important 
per a la comarca, i per tant de-
mana que es trobi una solució 
equilibrada al problema, res-
pectant sempre la legalitat.

Vegeu més informació a 
http://sarment.blogspot.com.
(Informació basada en articles 
de la premsa: Naciodigital.cat, 
Manresainfo.cat, Regió7, Ara, El 
Punt Avui i El País)

la bona crítica del públic assis-
tent, i les reserves per properes 
visites auguren un nou espec-
tacle al poble de Balsareny i 
pretén acollir visitants d’arreu 
del principat. Tanmateix, han 
sorgit altres propostes innova-
dores dins del grup que, amb 
la tenacitat i qualitat que els 
caracteritzen, ben segur que 
portaran a bon terme. Precisa-
ment, els dies 31 d’octubre i 1, 
2 i 3 de novembre, han mun-
tat un espectacle especial de 
Halloween amb molts ensurts 
i sorpreses, una mica de por i, 
sobretot, molt bon humor.

Els Marus agafen el relleu del 
grup Qüestió de 4, que, amb 
Climent Ribera, al llarg dels 
últims tres anys havia tingut 
cura d’escenificar les visites al 
Castell, i que ara emprenen no-
ves activitats donant vida a les 
visites teatralitzades al carrer 
del Balç de Manresa, entre al-
tres projectes de futur. 
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Els Consells de la Gent Gran 
de la Catalunya Central, re-
presentats per les comarques 
de l’Anoia, el Bages i el Sol-
sonès van celebrar al Consell 
Comarcal del Solsonès una 
trobada de treball en la qual 
es van abordar diferents te-
mes d’actualitat.
 
El diàleg es va centrar prin-
cipalment en el debat obert 
sobre les pensions. En aquest 
sentit, tot i reconèixer les 
grans dificultats econòmi-
ques que es troba el país,  
es van manifestar en contra 
de la proposta efectuada 
pel govern de l’estat de pu-
jar les pensions per sota de 
l’IPC, la qual cosa condemna 
els pensionistes a la pèrdua 
de poder adquisitiu a l’hora 
d’omplir el cistell de la com-
pra. No troben acceptable 
aquesta mesura que aplicarà 
el govern central i que agreu-
ja la situació en què es troben 
alguns pensionistes després 
d’haver de passar a pagar 
gran part d’alguns medica-
ments bàsics.
 
És per tots aquests motius 
que els representants de la 
Gent Gran de la Catalunya 
Central van acordar passar a 
l’acció i mobilitzar-se per ex-
pressar la seva disconformitat 

ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS
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amb aquesta decisió sobre 
les pensions. Ara per ara, s’ha 
d’acabar de perfilar el mani-
fest que encapçalarà aquesta 
campanya de protesta res-
pecte les pensions. També 
s’ha d’acabar de definir en les 
properes setmanes com es 
canalitzaran aquestes mani-
festacions i la presència en els 
mitjans de comunicació per 
fer pedagogia sobre el tema. 
Es demanarà al Consell de la 
Gent Gran de Catalunya que 
s’adhereixi a aquest manifest 
i a les propostes efectuades 
pels Consells de la Catalunya 
Central. Tot plegat s’enviarà a 
les administracions compe-
tents de Catalunya i Espanya.
 
En acabar la jornada de tre-
ball, el president del Consell 
Comarcal del Solsonès, Joan 
Solà, va pronunciar unes pa-
raules de clausura. Solà va 
ressaltar les característiques 
de la Campanya «Tracta’m 
Bé» i va demanar un aplaudi-
ment del públic en mostra de 
la bona feina que realitzen les 
treballadores de Serveis So-
cials del Consell. D’altra ban-
da, va aprofitar per demanar 
als representants de la Gent 
Gran que  «no us canseu mai 
de vetllar per la millora dels 
serveis públics, atès que entre 
tots es pot aconseguir un mi-
llor servei, no tan sols destinat 
a la Gent Gran, sinó també per 
tota la societat en general.»

La Gent Gran es mobilitza i protesta Restes
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Són les vuit del matí. És fosc i en 
obrir la porta del pati em sobta 
un reflex de llum artificial que 
es filtra per l’obertura enreixa-
da que mena cap a l’accés ex-
terior. Aquesta llum m’espolsa 
la fina teranyina d’uns ulls es-
pessos, encara, per la son ma-
tinal. És el 3 d’octubre de 2013.
 
De ben segur, però, que quan 
aquestes ratlles vegin la llum, 
la llum natural d’un matí de 
novembre haurà deixat enrere 
les restes de la foscor d’aquell 
passat primer de tardor. Sí, 
adaptats fa anys a l’horari dis-
torsionat amb relació al del sol, 
els dies avancen o endarre-
reixen les seves clarors segons 
la manipulació que l’home 
hagi decidit fer per mitjà d’una 
llei natural a través del rellotge.
 
«A finals de mes haurem de 
canviar d’horari i adaptar-nos 

PUNTA DE BRAU

al d’hivern. Però atenció, per-
què potser això té les hores 
comptades. Podria ser que 
aquella gimcana que hem de 
fer per manipular tots els re-
llotges repartits per la nostra 
vida, per sincronitzar-nos amb 
tothom, finalment s’acabés. La 
Comissió per la racionalitzazió 
dels horaris ha aconseguit que 
el Congrés dels Diputats s’ho 
estudiï. Es tracta de recuperar 
el temps perdut? No, perquè 
és impossible. Serem capaços 
de tornar-nos tan europeus de 
cop? D’entrada es posaria fi a 
l’horari franquista, una imposi-
ció més que es dóna per bona 
des que el 1942, per simpatia 
del règim nazi, es va decidir 
adoptar» (Martí Gironell, Diari 
Avui, dimecres 2 d’octubre de 
2013).
 
Avui estem on estem i, avalats 
per un sistema democràtic, 
ens cal evolució, apartant en 
el temps tot allò que siguin 
restes!
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Pels documents,  sabem que 
a Balsareny ja existia la parrò-
quia de Santa Maria fa més 
de mil anys. Si hi havia parrò-
quia, hi havia també proces-
sons: la forma més popular 
d’exterioritzar la religiositat. I 
així pels segles dels segles. Per 
tant, fins fa ben poc, a Balsa-
reny es feien processons, unes 
més solemnes i concorregu-
des que altres, però proces-
sons al cap i a la fi. És clar que, 
seguint la norma que m’he 
imposat des del comença-
ment d’aquestes narracions, 
només parlaré de les que re-
cordo. Amb dues excepcions: 
la del Dijous Sant, de què ja 
vaig parlar; i la del camí de les 
capelletes, a la costa del Cas-
tell, de què parlaré tot i que 
no la puc recordar —no havia 
nascut encara—,  però de la 
qual, en canvi, tinc presents 
a la memòria els vestigis ruï-
nosos, quasi arqueològics per 
dir-ho així. Començaré, doncs, 
per aquesta.
 
Quan jo era petit, després de 
la palanca de la riera del Mu-
jal, començava el camí de la 
costa del Castell, el més dret 
per arribar al nostre monu-
ment —que ben nostre no 
ho ha estat ben bé mai—. En 
aquell indret, avui un carrer 
del poble, encara no hi havia 
cap casa. Però sí que hi havia, 
escampades tot al llarg del 
camí fins al capdamunt,  les 
restes de catorze capelletes, 
unes de més ben conservades 
que d’altres. Era el que que-
dava d’un viacrucis. Abans de 
la guerra, a cada capelleta hi 
havia una estació d’aquesta 
devoció religiosa, representa-
da en rajola de València. El fu-
ror antireligiós que va seguir 
a l’alçament militar del juliol 
del 1936 va fer que un grupet 
d’incontrolats les destruís i, 
acabada la guerra, només en 

JORDI PLANES
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Les processons

al llit: era una manera un xic 
brusca de despertar a cop 
d’avemaries. Tot i això, mai no 
es va acabar com el rosari de 
l’aurora de la dita popular: a 
garrotades. Aquestes proces-
sons, que podríem anomenar 
menors, eren àmpliament su-
perades per les dues grans: la 
del Dijous Sant, de què ja vaig 
parlar, com he dit, i la del Cor-
pus, aleshores també en di-
jous festiu.
 
Per allà on havia de passar la 
processó, la gent engalanava 
els balcons amb domassos o 
cobrellits humilment luxosos 
i les entrades, amb testos de 
flors i de verdor. Dels meus 
primers records, alguns —no 
puc precisar si pocs o molts—, 
enramaven els carrers amb 
branques de pollancre talla-
des vora el riu. I els nois pe-
làvem la tènue escorça per 
fer-ne uns elementals instru-
ments musicals que, per vibra-
ció com les llengüetes de les 
gralles, feien un so esqueixat 
que ens divertia. Aquest cos-
tum de les enramades aviat va 
desaparèixer. No així a Sallent, 
que n’han fet una bella i es-
pectacular tradició. En canvi, 
a Balsareny es va imposar, una 
mica més tard, el costum de 
fer catifes de colors per alguns 
trossos de carrer per on havia 
de passar la processó, a càrrec 
dels veïns. No eren catifes flo-
rals, com les famoses de Sitges 
o de la Garriga, sinó de serra-

dures tenyides imitant flors i 
sanefes, que resultaven molt. 
També es feien altars ben or-
namentats en algun carrer, 
sempre al mateix lloc, on el 
sacerdot s’aturava a pregar un 
moment, bo i reposant la cus-
tòdia, i cantava tothom una 
estrofa del «Tantum ergo». 
Llavors, el sacerdot donava la 
benedicció amb la custòdia i 
la processó seguia el seu camí.
 
Però comencem pel comença-
ment. A l’hora convinguda, la 
processó sortia de l’església 
sota un repic de campanes. 
De primer, dos escolans amb 
gonfanons vermells, enqua-
drant un altre escolà amb la 
creu processional alçada. Da-
rrere, la gent a banda i banda 
de carrer, nens i nenes, dones 
amb mantellina i, finalment, 
els homes. Al mig, les bande-
res de les quatre branques de 
l’Acció Catòlica i de la Lliga de 
Perseverança, portades pels 
seus presidents respectius; i 
també al mig, els nens i les ne-
nes que havien fet la primera 
comunió aquell any, amb el 
pendó  de cada grup portat 
pels tres primers de la cate-
quesi preparatòria (llavors en 
dèiem la Doctrina): el primer, el 
pendó, i els altres dos, els cor-
dons. Finalment, després de la 
llarga corrua, venia el tàlem 
amb la custòdia, portada nor-
malment pel rector de la pa-
rròquia o, si s’esqueia, per al-
gun capellà fill del poble, com 
és ara el P. Pere Casaldàliga o 
algun altre. L’acompanyaven 
dos escolans amb l’encenser 
i li feia guàrdia un piquet de 
la Guàrdia Civil amb uniforme 
de gran gala. Tancava la comi-
tiva l’Ajuntament en ple.
 
Aquesta processó era 
d’assistència voluntària i molt 
concorreguda, no com la del 
Dijous Sant, que molta gent 
s’hi veia obligada pels amos o 
directors de les fàbriques. I era 
seguida amb molta devoció. 

quedessin les ruïnes de què 
parlava suara. No vaig poder 
veure, doncs, mai la processó 
dels meus avis. Les capelletes 
no es van reconstruir i avui no 
en deu quedar ni rastre.
 
A Balsareny, com pertot arreu 
de la nostra terra de ritmes 
agraris, el calendari estava 
marcat per les festes religio-
ses, generals o patronals. I 
molt sovint aquestes festes 
estaven realçades amb una 
processó. Ja vaig parlar de la 
de Sant Marc, patró del poble. 
Existeix una foto de fa cent 
anys en què es veu la pro-
cessó, ja acompanyada dels 
nostres Bastoners, una foto 
deliciosa, per cert. Una altra 
processó del meu temps era 
la de les Filles de Maria, el dia 
de la Puríssima: la celebraven 
només les nenes i noies sol-
teres —d’aquí ve el nom de  
la fraternitat— i feia goig de 
veure, amb tant bé de Déu per 
merèixer. Una altra mena de 
processons eren les de la be-
nedicció del terme, resant les 
lletanies dels sants,  als afores, 
des d’un lloc geogràficament 
adient, en absència de creus 
de terme, abundants en altres 
indrets. I una altra, les del Ro-
sari de l’Aurora,  resant i can-
tant el rosari de molt bon matí 
pels carrers del poble. Cal dir 
que aquesta última no era pas 
massa ben vista, simplement  
tolerada, pels qui en aquelles 
hores matineres encara eren 
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Ja fa un cert temps que els 
matins dels dijous de cada 
setmana, a la plaça de la Mel, 
un jove guitarrista itinerant 
amenitza musicalment la 
compra dels balsarenyencs. 
Sembla un fet inèdit.
 
Situat a davant del Sindicat, al 
carrer Ponent, i fent entrada a 
la plaça, es pot veure al costat 
dret un noi jove que improvi-
sa cançons tradicionals i tam-
bé d’autors com Llach, Serrat, 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Talents a l’atur? Un mitjà públic per a l’esperança

Travessera, 77 - Tel. 93 820 03 55 - 605 79 78 32 - BALSARENY
instalnou@gmail.com

AIGUA · LLUM · GAS · ANTENES TV · CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT
INSTAL·LEM I REPAREM

Vuit dies després, al vespre, 
se’n feia una altra, també eu-
carística, dita “de les gorres” 
que, sortint de l’església, do-
nava la volta a la font de la 
plaça de l’Ajuntament; era en 
desgreuge per un fet històric 
ocorregut en temps del fa-
mós rector doctor Joan, que 
es va enfrontar, custòdia en 
mà, amb uns socis del Casino 
que no es van voler treure la 
gorra al pas de la processó de 
Corpus. És una història prou 
coneguda i comentada.
 
Vet aquí el que recordo de les 
processons. Segurament me’n 
deixo alguna: coses de la me-
mòria. Ah, i demano excuses 
als qui em puguin llegir per la 
terminologia inevitablement 
eclesiàstica d’aquest capítol, 
en aquests temps de poca 
cultura religiosa. No hi haurà 
més remei que obrir el diccio-
nari o arribar-se a internet. Ho 
sento.

Raimon i Ovidi Montllor, entre 
altres; artistes coneguts i ad-
mirats per tothom, i que con-
formen la història del folklore 
català popular. Dret amb la 
guitarra, als seus peus hi té 
la funda de l’instrument que 
fa de guardiola improvisada 
amb unes monedes fruit de 
l’agraïment balsarenyenc pel 
seu talent i per aquestes no-
ves generacions, que són la 
part més afectada per l’atur 
arran de la maleïda crisi.
 
El jove mostra el seu agraï-
ment amb unes paraules sor-

des seguides d’un so tremolós 
de les cordes de la guitarra, 
que de ben segur forma part 
d’un mitjà per a l’esperança. 
De ben segur que tots, en un 
moment o un altre, hem vist 
músics als carrers de grans 
ciutats o en actes diversos, 
però un fet com aquest a Bal-
sareny és inèdit.
 
El darrer dijous del mes 
d’octubre no hi va ser, a la 
plaça. Esperem en una pròxi-
ma ocasió poder-ne oferir una 
informació més àmplia per a 
tots els lectors de Sarment.

El Cicle de Música balsare-
nyenc continua endavant i en 
aquesta ocasió ens plau par-
lar dels darrers concerts cele-
brats a la sala Sindicat.
 
Cal felicitar una altra vegada 
als organitzadors que en el seu 
dia tingueren a bé programar 
en un parèntesi mensual dues 
actuacions adreçades al pú-

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Música pop i clàssica al Sindicat
blic en general. Ens estem re-
ferint, naturalment, al TEMPO 
i al SONA B. En aquest ja llarg 
temps de funcionament han 
deixat llur petjada artística un 
gran ventall de músics profes-
sionals i grups, i a més a més a 
uns preus molt econòmics.
 
La sinopsi breu de les darreres 
actuacions és la següent:
 
Ramon Mirabet (pop): “passió 
per a les coses senzilles i cui-
dades al mínim detall. Tot i que 
la seva manera d’entendre la 
música està lluny del glamour 
dels focus i les portades de 
les revistes de moda, l’atzar 
va voler que la popularitat li 
arribés de la mà del programa 
«Nouvelle Star» de la televi-
sió francesa. L’extraordinària 

connexió amb el públic del 
programa va portar-lo fins a 
la gran final, deixant una em-
premta inesborrable entre el 
públic de mitja Europa”.
 
Manel Sánchez (clàssica): «la 
seva brillant trajectòria li ha 
permès participar en nom-
brosos festivals internacionals. 
Va entrar a formar part de 
l’Acadèmia internacional de 
Koblenz, sota la direcció del 
mestre Arniello Desiderio, i va 
culminar aquest periple amb 
la interpretació del Concert 
d’Aranjuez acompanyat de 
l’Orquesta Filharmònica del 
Rhin. En l’actualitat compagi-
na la seva agenda de concerts 
amb l’exercici de professor a 
l’Escola de Música de la ciutat 
de Troisdorf, Alemanya».
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L’Alfonso i la Rosario

Fa uns dies que hem rebut la 
trista i corprenedora notícia 
de la mort de Rosario, muller 
del nostre antic amic Alfonso 
Robles. 

La Rosario no arribava als 
seixanta quan ha deixat 
l’Alfons pensant que li man-
ca tot. El seu fi ll Adrián serà, 
amb paraules del seu pare, el 
motiu de vida i felicitat que 
restarà en ell. 

Volem que arribi al sentiment 
de l’Alfons el nostre condol i 
tota la solidaritat amb la seva 
pèrdua. Voldríem, malgrat la 
distancia, fer-li una mica de 
companyia. 

TRINI RIU VENDRELL, DÈLIA ORTE-
GA, JOAN MARIA SERRA, RAMONA 
TORREBADELLA, ANNA OBRA-
DORS, DOLORS BONALS i RAMON 
CARRETÉ

I voldríem també explicar-
vos una mica qui va ser per 
al nostre poble, i per què una 
colla de nosaltres guardem 
el seu record en un calaixet 
molt endins del cor.

Perquè junts amb l’Alfons 
vam viure una bonica amis-
tat, vam aprendre a treballar, 
a compartir il·lusions, a viat-
jar, i a créixer junts, una tem-
porada de les nostres vides. 

Ell, l’any 1979, va arribar 
a Balsareny del seu poble 
d’Almeria, Topares, per fer de 
mestre. La nostra escola era 
bilingüe des del 75-76 i el 
curs 81-82 va passar a fer tot 
l’ensenyament en català. 

L’Alfons en poc temps va 
aprendre la nostra llengua 
i amb el seu accent andalús 

de seguida es va guanyar 
l’afecte de la gent. 

Vivíem la nostra joventut, 
érem en plena activitat, in-
teressats per tot, vivint uns 
anys que crèiem decisius per 
a canviar el món. 

Mirant enrere, quantes coses 
resten si fa no fa com llavors, 
si no pitjor! Tan catalanista 
com vam fer tornar l’Alfons, i 
ara ja ho pot veure: tornen a 
qüestionar la nostra llengua 
a l’escola! Nosaltres teníem 
perspectives de feina, i els 
nostres fi lls, feina tindran a 
trobar-ne!

Però llavors això no ens pre-
ocupava gaire. Teníem la fe-
licitat inconscient de la poca 
edat, i unes mega-ganes de 
riure, com dirien ara.  

L’Alfons no va tardar gens a 
fer-se amb tothom i a guan-
yar l’estimació de la gent, i es 
va mostrar tan amical, afectiu 
i obert que era difícil no sen-
tir simpatia per ell. Era franc, 
directe, sincer, molt proper.

Parlàvem de política, de cul-
tura, d’amistat. I nosaltres, 
més reservats, potser també 
vam aprendre amb ell a ser 
més expressius. 

En aquells dies, amb fi nalitats 
més o menys altruistes, per 
passar-ho bé i aportar acti-
vitats al poble, muntàvem 
els «Festivals d’estiu». Quan 
juliol feia cap, comença-
ven trifulgues de posar es-
cenari, llogar estris, cercar 
pel·lícules, muntar obres de 
teatre... Tant ens feia mun-
tar el bar i vendre coca-cola 
com posar i treure centenars 
de cadires de la plaça. I allí hi 
havia l’Alfons. 

En aquells anys, suplíem 
mancances de les adminis-
tracions amb entitats cultu-
rals com el Cercle Cultural 
o la Lluerna, i hi dedicàvem 
esforç i temps i així també 
apreníem a ser responsables. 
Tots recordem tenir la sen-
sació agradable i tranquil·la 
d’haver acabat bé la fei-
na gaudint de l’airet fresc, 
aquells vespres d’estiu, amb 
l’Alfons entre nosaltres. 

I al cap d’un temps, l’Alfons 
ens porta una noia que li ha-
via robat el cor allà a les An-
dalusies. La Rosario va entrar 
a la seva vida com una ànima 
bessona per a l’Alfons. I se’l 
va emportar amb ella, com 
havia de ser, per a fer el seu 
camí i una família, no sense 
abans deixar-nos, ella també, 
una empremta tendra i amis-
tosa. 

Aquells de nosaltres que hi 
vam anar, no oblidarem mai, 
Alfons, la lliçó d’hospitalitat, 
bondat, i joia que vam sen-
tir en el vostre casament a 
Almeria. Ens vau fer viure un 
dels episodis més alegres, 
compartits i esbojarrats de la 
nostra joventut. 

La teva muller, Alfonso, amb 
el seu divertit sentit de 
l’humor, la seva bondat i la 
seva manera de fer tan espe-
cial, no només et captivava a 
tu. Has tingut una companya 
admirable, i entenem la teva 
buidor. Esperem que poc a 
poc omplis la vida de petites 
coses que et facin sentir tan 
sols una mica més bé. 

I per totes aquestes merave-
lloses sensacions que tu i ella 
ens vau deixar, rep el nostre 
record, estima i una abraça-
da immensa. 

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

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

TAVERNA EL BOTER

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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No sé què deu tenir el mes 
de maig que ha excitat la 
inspiració de tants poetes i 
músics d’arreu i també, és na-
tural, de Catalunya. Les fl ors 
abundants? Sens dubte. No 
s’explicaria altrament que, 
per exemple, Josep Anselm 
Clavé –el fundador dels cors 
d’homes obrers del segle XIX- 
titulés la seva obra més popu-
lar «Les fl ors de maig» Ni que, 
a un altre nivell, més culte, el 
gran compositor noucentista 
Eduard Toldrà titulés la seva 
òpera com a «El giravolt de 
maig», amb lletra del gran Jo-
sep Carner i fi gurins de Xavier 
Nogués, molt apreciable di-
buixant del moment. L’òpera 
va ser estrenada al Palau de 
la Música el 1928 i, al Liceu, el 
1938. Avui encara funciona.

Però és evident, em sembla, 
que avui no parlaré d’òpera 
ni de cançons. Sinó del mes 
de maig, que per mi, com per 
molts dels meus companys 
d’edat i de cultura, era sim-
plement el mes de Maria. 
Ja he explicat més d’un cop 
–i ho faig sense cap mena 
de recança- que la presència 
del catolicisme posterior a la 
guerra civil era present a qua-
si totes les esferes de la vida 
pública. I el mes de Maria, el 
maig, no se n’escapava, al 
contrari. Era un mes especial, 
almenys en els meus records 
d’infantesa a Balsareny. Co-
mencem per l’escola.

A l’escola del senyor Ortega, 
on jo anava –ignoro si a les 
altres passava el mateix- la 
seva dona, doña Carmen ens 
muntava, darrera de la taula 
del mestre, un tabernacle es-
plèndid, amb domassos blaus, 
petites lleixes on deixar els 
gerros amb fl ors –unes roses 
oloroses, de color de rosa co-

JORDI PLANES

El mes de maig 
llides als jardins dels darreres 
de les cases del poble, res de 
fl oristeria- i, al bell mig, una 
imatge de la Verge Maria, de 
guix, segurament la Puríssi-
ma o la de Lourdes, no me’n 
recordo bé. Entre parèntesi: 
doña Carmen, l’esposa del 
mestre, era una senyora molt 
devota, de salut delicada, que 
va introduir al poble la devo-
ció de la Verge del Perpetu 
Socors, amb una capelleta 
que anava de casa en casa 
durant els dies del mes, com 
l’antiga i tradicional de la 
Sagrada Família. Avui no en 
deu quedar res de tot plegat. 
Doncs bé, tanquem parèntesi. 
A sobre de tot del tabernacle 
marià, no diré com presidint-
lo perquè sempre era allà, hi 
havia la imatge del Crucifi x 
–vulgarment el Sant Cristo- i 
a cada costat les fotografi es 
de, a l’esquerra de la imatge, 
José Antonio Primo de Rive-
ra, fundador de la Falange, i a 
la dreta, tot vist des de cara, 
la del general Franco, una 
d’aquelles fotos que, vagis on 
vagis, sempre sembla que et 
miren (i mira si ens va mirar 
anys!). Cada tarda, quan el 
mestre ho deia, fèiem la de-
voció del mes de Maria, això 
a l’escola nacional, la pública! 
Què passaria avui? Només 
vull fer memòria. Fèiem unes 
pregàries, suposo que unes 
invocacions a la Mare de Déu, 
seguides d’avemaries i d’una 
cançó, en castellà, que sem-
pre he recordat. La lletra feia 
així:

Venid y vamos todos
Con fl ores a porfía
Con fl ores a María
Que madre nuestra es.

Confesso que això de «a por-
fía» no vaig saber mai que 
volia dir, fi ns molt més tard. Jo 
vaig aprendre el castellà a set 
anys, a l’escola del senyor Or-

tega –que era de Cuenca- on, 
durant els primers mesos, no 
entenia res i, de mica en mica, 
em vaig anar integrant. Im-
mersió 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.

Això a l’escola. Perquè des-
prés, al vespre, hi havia el 
mes de Maria a l’església. 
Una devoció molt popular on 
assistia força gent, dones la 
majoria, i que solemnitzàvem 
els de l’escolania, fundada i 
mantinguda durant una anys 
per Carles Cases «Carlets» 
Fèiem poc cabal del que ana-
va dient el rector durant la 
celebració i, alguns cops, sor-
tíem a jugar a la plaça. Però 
hi havia un moment en què, 
després de fer la visita espi-
ritual a un santuari marià de 
Catalunya –posem Queralt 
o la Gleva-, el mossèn deia: 
«Meditem-ho uns moments». 
Llavors, el Carlets arrencava 
de l’harmònium una impro-
visació molt sentida que a 
nosaltres, els petits cantors, 
ens feia molta gràcia perquè 
l’home, devot, deixava anar la 
seva tota la seva ànima entre 

sospirs i magarrufes franca-
ment còmiques. Després can-
tàvem, 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.

En l’àmbit privat, casolà, al-
guns de nosaltres muntàvem 
les nostre pròpies capelletes 
del mes de Maria. Jo les feia 
amb els germans Joan i Jo-
sep Soler (que espero que no 
s’ofenguin: eren altres temps 
i tots érem petits). Les guar-
níem com podíem, amb fl ors 
de casa i amb un fenal que 
anàvem a collir al serrat i que, 
estirant-lo, s’arrissava. Però 
era molt infl amable. Així que, 
un dia, quan vam encendre 
les espelmes, se’ns va calar 
foc a tot el muntatge que, cal 
dir-ho, no era una devoció, 
sinó la imitació del que vèiem 
al voltant nostre.

Un entorn que ha canviat 
tant que fi ns i tot el temps, 
la meteorologia, ha anat des-
mentint. Ara ni al maig cada 
dia fa un raig. Però ningú no 
ens prendrà la memòria.
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Balsareny està de festa per-
què pot tornar a gaudir d’una 
important i completa exposi-
ció dels «invents del Magem». 
L’exposició s’anomena «Els in-
vents que han revolucionat el 
món» perquè, com diu ell, «jo 
no he inventat res, només mos-
tro allò que van idear els grans 
inventors del passat». Tot i així, 
en més d’un cas, ell s’ha inspirat 
en publicacions o il·lustracions 
antigues, imprecises i incom-
pletes, i és el seu propi enginy el 
que hi ha suplert les mancances 
per fer accessible a tothom una 
demostració pràctica de com 
funcionaven aquelles idees del 
passat.

—Quant de temps portes fent 
aquesta tasca?

—Porto cap a trenta anys fent 
maquetes. De primer, les feia 
per a mi, com un hobby, i me 
les guardava. Fins que un dia, 
un encarregat de la mina, em 
va dir: «Per què no les expo-
ses?» I dit i fet, en vaig parlar 
amb l’Ajuntament d’aleshores 
i em van deixar muntar la pri-
mera exposició. Després en va 
venir una altra, algú de fora les 
va veure i em va proposar de 
fer-la en un altre lloc…

—I ara les has passejat per tota 
la geografia del país.

—Sí, de fet he voltat per es-
coles, instituts i universitats 
de tot Catalunya, i col·legis 
d’enginyers, i també he estat 
al País Valencià i a França. Fins 
i tot un cop em van proposar 
d’anar a l’Aràbia Saudita, però 
no ho vaig veure clar i no hi 
vaig anar.

—Quantes maquetes tens? 
Quina ha estat l’última? Quina 
t’ha donat més feina?

—Ara tinc unes 45 maquetes. 
L’última —i segurament la 
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que m’ha donat més feina— 
és aquest rellotge autocorda, 
que funciona amb un serpentí 
ple de metanol, que es dilata 
o es contrau segons el canvi 
de temperatures entre el dia i 
la nit, i amb això es va donant 
corda sense parar mai. Ho 
he trobat en un llibre del rus 
Yakov Perleman. Però la des-
cripció era incompleta, i m’ha 
costat una mica aconseguir 
que funcionés bé: he hagut 
d’anar-hi experimentant fins 
que hi he trobat el sistema. I 
una altra maqueta complica-
da va ser la que reprodueix el 
funcionament del parallamps 
de Benjamin Franklin: el me-
canisme intern per a reproduir 
els llamps i llampecs és una 
mica sofisticat, però resulta di-
dàctic i efectiu.

—Quines altres maquetes ens 
recomanes?

—Totes m’agraden, és clar, 
perquè totes tenen algun 
tret que les fa interessants. 
Una de les més curioses és 
el generador hidrostàtic de 
Lord Kelvin, que treu directa-
ment l’electricitat de l’aigua. 
Una altra és el giroscopi de 
Leon Foucault, que permet als 
vaixells tenir la brúixola esta-
bilitzada independentment 
del moviment de la nau. És 
una aplicació de la teoria del 
pèndol de Foucault, que tam-
bé serveix per a una maleta 
que, un cop carregada, només 
es pot moure endavant i en-

Ramon Magem exposa els enginys de la ciència

darrere, però mai de costat. 
Altres maquetes interessants 
poden ser: la bobina de Tesla; 
l’aparell d’enregistrament del 
so de Poulsen; el generador 
d’electricitat per fricció, de 
Wimshurst i Van de Graaf; un 
dels primers aparells de ràdio, 
de Marconi; o la font d’Heró de 
Siracusa (segle I), precursor de 
la màquina de vapor; el cargol 
d’Arquímedes modificat per 
Leonardo da Vinci, una espiral 
inclinada que permetia pujar 
aigua; una bomba hidràulica 
de 1615; la màquina de vapor 
de Watt; un ariet hidràulic de 
Montgolfier, de 1796; un motor 
Stirling, de 1816; l’experiment 
de Faraday, de 1831, un pèndol 
de rotació directa o inversa; la 
màquina electromagnètica de 
Pixii, de 1832; el motor de gas 

de combustió interna d’Otto; i 
el motor elèctric d’Edmonson, 
Davenport i Tesla.

—Veiem que hi ha invents molt 
antics.

—La ciència s’ha fet sempre a 
base de millorar els descobri-
ments dels científics del pas-
sat, anant-hi aplicant noves 
idees i tecnologies noves. Però 
hi ha coses impossibles, com 
el moviment continu. Tots els 
intents d’aconseguir-lo s’han 
demostrat falsos, com aquest 
«Perpetuum mobile» que ex-
poso: en realitat, sempre hi ha 
una font d’energia amagada, 
perquè l’energia no pot sortir 
mai del no-res.

Les maquetes són pràctiques i 
entenedores, molt didàctiques, i 
fan les delícies dels visitants de 
totes les edats, en especial dels 
més menuts, que hi troben unes 
joguines gairebé màgiques: el 
fruit del geni de tants científics 
del passat, a qui Magem ret ho-
menatge. A Balsareny tenim la 
sort de comptar amb un home 
com ell, que de forma senzilla 
ens apropa a la saviesa acumu-
lada de la humanitat. Gràcies, 
Ramon, i per molts anys ens pu-
guis anar il·lustrant.
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Les germanes Barrau i Boixader, 
Maria Carme i Núria, des de fa 
un temps estan al capdavant de 
la Rostisseria Barrau, oferint tot 
un assortit de plats preparats.
 
Nascudes a Balsareny, la Maria 
Carme el 8 de maig de 1966 i 
la Núria el 9 de juliol de 1971, 
ambdues van cursar els estudis 
primaris d’EGB al Col·legi Gui-
llem de Balsareny. La Maria Car-
me té molta afició a la lectura; 
el darrer llibre que ha llegit és 
Curació quàntica, del Dr. Frank 
Kinslow. Totes dues coincideixen 
a dir que en el seu temps de lleu-
re els encanta la música.
 
—Expliqueu-nos, com va anar 
el fet de dedicar-vos a rostir po-
llastres a l’ast?
 
—A nosaltres des de molt pe-
tites que sempre ens ha agra-
dat la cuina i quan vam tenir 
l’oferiment del primer establi-
ment que hi havia a Balsareny 
(tots el recordarem, al carrer 
de Jacint Verdaguer), vam ac-
ceptar encantades.
 
—Sabem la varietat i bona 
qualitat dels vostres plats com-
binats. Vau començar aquesta 
especialitat des del primer dia 
de la vostra rostisseria?
 
—Ens plau molt que ens fa-
cis aquesta pregunta, perquè 
la nostra responsabilitat avui 
per l’alimentació, ens fa recor-
dar els inicis dels nostres plats 
preparats, el 1999, uns anys 
més tard de l’obertura de la 
Rostisseria Barrau.
 
—Què hi podem trobar?
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Maria Carme i Núria Barrau, a la Rostisseria Barrau

 
—Bé, en primer lloc oferim 
l’especialitat de la casa: els po-
llastres i conills a l’ast. I a més a 
més tenim un assortit de vint-
i-quatre plats preparats a casa 
nostra, entre els quals podeu 
trobar escalivada, macarrons, 
canelons, costella i galtes de 
porc, botifarra amb bolets, es-
queixada, patates al forn, ver-
dures al vapor i altres varietats 
fins a completar-les totes.
 
—Quins dies i horaris teniu de 
servei?
 
—Doncs obrim de dijous a 
diumenge, de les 9 del matí 
a les 3 de la tarda, i atenem 
prèviament els encàrrecs al te-
lèfon 938 200 050.
 
—Darrerament, i a causa de la 
crisi, heu notat alguna variació 
en el consum de vendes?
 
—Veritablement tothom està 
travessant moments molt di-
fícils, malgrat que no podem 
deixar d’alimentar-nos; però 
és veritat que el consum ha 
minvat bastant.

 
—I ja per acabar, disposeu 
d’algun servei a domicili en el 
vostre horari de cara al públic?
 
—La nostra activitat al servei 
de Balsareny és donar una 
molt bona atenció a tots els 
nostres clients, però fins al dia 
d’avui no tenim establert cap 
servei a domicili

Un bon octubre
JORDI SOLER I FRANCESC CAMPRUBÍ

Temperatura (º)
Mitjana (1 minut)                  17,8
Mitjana (min.+màx.)             18,2
Mitjana de mínimes             10,5
Mitjana de màximes            26,0
Mínima         3,1; dia 13
Màxima         32,8; dia 2
Mínima més alta       16,3; dia 3
Màxima més baix   17,4; dia 11
Vent (km/h) 
Ventada més alta       49,0 dia 4
Velocitat mitjana                     6,3
Recorregut del vent 2.546,6km

Pressió (hPa) 
Màxima                 1.011,1 dia 31
Mínima                       994,0 dia 1

La pluja (litres) 
Dia 3     1,0
Dia 4                   20,8
Dia 22                      1,2
Dia 23                      0,5
Total                                            23,5
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A ”la Caixa” et volem fer una mica 
més fàcil el dia a dia, i també a tota la 
teva família. 
Per això, amb la nòmina a ”la Caixa”, 
et podràs beneficiar de múltiples 
avantatges i emportar-te un pack 
amb 450 € en cupons de descompte1 
per a les compres diàries. 

Nòmina multiEstrella

 450 € en cupons
de descompte
[

]

1. Promoció de cupons de descompte per un import estimat de més de 450 €, vàlida per als clients que formin part de Nòmina multiEstrella 
de l’1-10-13 al 31-12-13 o fins que se n’exhaureixin les existències (200.000 packs), i limitada a un pack per client. Cupons d’acceptació 
general, tot i que l’establiment es reserva el dret d’admetre’ls. El programa Nòmina multiEstrella és vàlid fins al 31-12-13. Consulta’n les 
condicions a www.laCaixa.es. NRI: 572-2013/9681

Al teu costat,  
en el dia a dia

Segueix-nos a Twitter @multiestrella_c
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Un cuidador.
Dues vides.

Programa d’atenció a la
dependència. Suport 
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Lluita contra la
pobresa infantil.

Més oportunitats per a
116.542 infants.
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