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Per una mineria sostenible
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A finals d’octubre es va
conèixer una sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
anul·lant
l’autorització
ambiental que el Govern
de la Generalitat va concedir 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 terme l’empresa al runam salí
del Cogulló de Sallent no
s’ajusta al planejament urbanístic vigent, ni tampoc
als anteriors. A més, argumenta 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 Tribunal Suprem: l’ocupació
preval sobre el runam. Alhora es compromet a treballar perquè es pugui dotar les activitats mineres
d’Iberpotash a Balsareny i
Sallent de les autoritzacions ambientals legalment
necessàries; a continuar
elaborant amb l’empresa
i els ajuntaments implicats 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 restauració del runam del Cogulló;
i a vetllar perquè les activitats mineres es desenvolupin d’acord amb la llei i
es puguin realitzar les inversions anunciades per
l’empresa per a la revitalització econòmica de la comarca, que ha de comportar també la progressiva
restauració ambiental del
territori.
La decisió del tribunal ha
sembrat l’alarma a la comarca, que veu perillar
més de 600 llocs de treball directes i indirectes.
Sindicats, organitzacions
empresarials i cíviques i
diversos partits polítics
han expressat el seu suport als treballadors de
la mina i han subratllat la
importància que Iberpotash tingui continuïtat a la
nostra comarca, complint
naturalment les normatives legals exigides. Hi ha
hagut una manifestació
sindical en suport al manteniment dels llocs de treball, 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 octavetes 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 pitjor. 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 incompliments 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 ambiental; però també al medi
social. Per això defensem
la conservació i creació de
llocs de treball sostenibles
a la comarca, i estem a favor de potenciar l’activitat
industrial en general, i la
minera en particular. Esperem que les gestions
del Govern, amb el suport
de la societat civil, puguin
abocar a una solució raonable.
La paralització de l’activitat
minera no posaria pas remei al problema del runam, que s’arrossega des
de fa molts anys; en canvi,
deixaria sense feina més
de 600 famílies, i això suposaria 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.
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
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La sentència dels runams
SARMENT

Una sentència del TSJC de 15
d’octubre de 2013 ha declarat nul·la la resolució del 29
d’abril del 2008 del conseller
de Medi Ambient i Habitatge, per la qual s’atorgava
autorit-zació ambiental a
l’empresa Iberpotash per a
l’activitat d’extracció i tractament de recursos minerals
a la mina de Sallent i Balsareny, amb la qual la companyia, filial del grup israelià
CLH, podia continuar acumulant 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 Departament 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 assegurar els possibles incompliments de l’empresa, en considerar-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 totalment la resolució que permetia l’activitat en base a
l’incompliment del planejament urbanístic i la inexistència d’una declaració
d’impacte ambiental. La sentència constata que allò que
causa més impacte sobre el
medi és el dipòsit de residus
salins del Cogulló, «única opció viable, econòmicament i
tècnicament» per a la companyia; i remarca que tan sols
s’han contemplat mesures
per recollir les aigües contaminades pels residus salins i
l’acabament de la deposició
de sal a partir del 2035.

La sentència del TSJC implicaria, 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 Sallent, que assenyalaven que
l’autorització no incloïa un
pla de restauració i que el runam ocupava un espai més
gran que l’àrea autoritzada
per l’Ajuntament. Els representants 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 compleixi 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 sentència dictada pel TSJC, en el
sentit d’anul·lar l’autorització
ambiental a Iberpotash per
treballar al runam salí del
Cogulló, per determinar si correspon presentar un recurs
de cassació davant del Tribunal Suprem. Més endavant ha
manifestat que ho farà.
El govern ha dit que farà que
s’estableixin les actuacions
necessàries per dotar les activitats mineres d’Iberpotash a

Balsareny i Sallent de les autoritzacions 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 primera instància del runam de
la Botjosa amb la reconversió
de la zona en sòl industrial i
la restauració del runam del
Cogulló mitjançant la valorització material d’aquests
subproductes miners.
En qualsevol cas, el Govern
de la Generalitat es compromet a vetllar perquè les activitats mineres es desenvolupin d’acord amb la legislació
aplicable i es puguin realitzar
les inversions anunciades per
l’empresa per a la revitalització 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 estudiarien la possibilitat de presentar un recurs de cassació davant 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: Generalitat, 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 dipòsit 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 activitat 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 jurídics. En tot cas, si ara s’hagués
d’aturar la producció de Sallent, l’empresa no podria
recol·locar automàticament
els treballadors a Súria i es generaria un enorme problema
laboral, econòmic i humà.
Per altra banda, el 30
d’octubre es va constituir una
plataforma de suport a la mineria del Bages, una «activitat
econòmica cabdal per al progrés i el futur econòmic de
la comarca». La plataforma,
que integra representants
de l’empresariat bagenc, de
l’àmbit universitari, dels sindicats i de treballadors de les
mines, va destacar el cansament «de tants anys de campanya de desprestigi contra
la mineria», demanant el
compromís dels partits polítics perquè «no sigui utilitzada com a moneda de canvi
per a l’obtenció de vots». Els
reunits van aprovar un document que defensa i reivindica els projectes empresarials
que generen riquesa al territori; el paper clau de la comarca en la mineria; el subsòl
del Bages com una de les reserves de potassa més importants d’Europa; l’activitat minera com un element social i
cultural, i la seva capacitat per
«desencallar i fer possibles
velles aspiracions del territori», amb referència, per exemple, a la signatura del conveni
amb Ferrocarrils de la Generalitat per la connexió del Bages amb el futur corredor Mediterrani a través de la tercera
via ferroviària entre Manresa
i Martorell. Però no feien cap
esment concret a qüestions
mediambientals.

CENTRE DE FORMACIÓ
Antiga Casa Rosendo
des de 1926
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Sindicats i partits

«buscar solucions per a la no
paralització de l’activitat a Sallent», sense però descuidar
«la part ambiental» ja que, en
cas contrari, seria «també nefast per als llocs de treball en
el futur»

El posicionament del comitè
d’empresa d’Iberpotash es va
traduir el dia 2 de novembre
en una manifestació convocada per quatre sindicats (CCOO,
UGT, USOC i CGT) amb el lema
«Llocs de
treball,
sí, medi6 -amA Balsareny,
Sallent i Súria
Baixada
del Torrent,
Tel. 93 839
63 58 - BALSARENY
bient, també». El comitè re- s’han distribuït unes octaveclama un acord extrajudicial tes anònimes que implícitaque eviti el tancament de la ment semblem acusar ERC i
Plaça
R. Viñes,
11
mina; es mostra d’acord que les CUP, dos
partits
preocuTel. 93 839 60 38
l’activitat minera s’ha de dur pats pel medi
ambient, insiBALSARENY
a terme de forma sostenible nuant que «volen tancar la
i respectant el medi ambient, mina», i cridant Josep
a impedir-ho
Soler
i lamenta els problemes que «entre tots». ERC s’ha positroba l’empresa per poder des- cionat clarament en favor de
envolupar els seus projectes, mantenir l’activitat minera,
GÈNERES que
DE PUNT
- CONFECCIÓ
que generen llocs de treball.
considera
molt important
per a la comarca, i per tant deEl Secretari General de CCOO mana que es trobi una solució
a la Catalunya Central, Lluís- equilibrada al problema, resVidal Sixto va remarcar que pectant sempre la legalitat.
el problema no afectava tan
sols els treballadors de les Vegeu més informació a
mines, sinó tota la xarxa de http://sarment.blogspot.com.
petites empresesSant
proveïdores
Domènec, 54 - (Informació
BALSARENY basada en articles
d’Iberpotash, i elsTel.seus
de 839
la premsa:
Naciodigital.cat,
636 treba61 55 32 - 93
61 77
lladors. És per això que Sixto Manresainfo.cat, Regió7, Ara, El
va insistir en la necessitat de Punt Avui i El País)
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‘Els Marus’ teatralitzen el Castell

Riu

JOIERIA
la bona crítica del públic assisFOTO S. FORNELL
tent, i les reserves per properes
RELLOTGERIA
SARMENT

visites auguren un nou especEl passat dia 6 d’octubre el tacle al poble de Balsareny i
Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
grup de teatre ElsPlaça
Marus
de pretén acollir visitants d’arreu
de l’Església, 5 - AVINYÓ
Balsareny, formant part de del principat. Tanmateix, han
l’associació dels Amics del Cas- sorgit altres propostes innovatell de Balsareny, van iniciar la dores dins del grup que, amb
nova temporada de visites tea- la tenacitat i qualitat que els
caracteritzen, ben segur que
tralitzades al castell.
portaran a bon terme. PrecisaLa visita, basada en textos de ment, els dies 31 d’octubre i 1,
CRIANÇA
PRÒPIA
2 i 3 de novembre,
han munRamon Carreté i Santi
Fornell, I ELABORACIÓ
PRODUCTES
ARTESANALS
recreen tres de les quatre lle- tat un espectacle especial de
gendes que fan referència al Halloween amb molts ensurts
i sorpreses,
una mica de por i,
poble i alJacint
castell
de Balsareny
Verdaguer,
9 - Tel. 93 820
02 86 - BALSARENY
i que han estat recopilades sobretot, molt bon humor.
durant anys. La visita, de prop
d’una hora de durada, pretén Els Marus agafen el relleu del
introduir al visitant en la quoti- grup Qüestió de 4, que, amb
dianitat de la vida al castell du- Climent Ribera, al llarg dels
rant els segles XIV i XV, sempre últims tres anys havia tingut
ben il·lustrats amb la saviesa i cura d’escenificar les visites al
bona companyia del guia Sal- Castell, i que ara emprenen noves activitats donant vida a les
vador Portabella.
Jaume i Emília
Comunions,
visites teatralitzades
al carrer
b
a
n
q
u
e
t
s
,
En el seu primer dia de repre- del Balç de Manresa, entre alreunions...
Carrilet, 65de
- BALSARENY
futur.
sentació
el grup va gaudir de tres projectes
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La Gent Gran es mobilitza i protesta Restes
amb aquesta decisió sobre
FOTOS ARXIU
les pensions. Ara per ara, s’ha
d’acabar de perfilar el maniMontajes y reparaciones
Els Consells de la Gent Gran fest que encapçalarà aquesta
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
de la Catalunya
Central, rede protesta resAire acondicionado - Antenascampanya
terrestres y parabólicas
presentats per les comarques pecte les pensions. També
de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
deCra.
l’Anoia,
el Bages i el Sol- s’ha d’acabar de definir en les
sonès van celebrar al Consell properes setmanes com es
Comarcal del Solsonès una canalitzaran aquestes manitrobada de treball en la qual festacions i la presència en els
es van abordar diferents te- mitjans de comunicació per
mes d’actualitat.
fer pedagogia sobre el tema.
Es demanarà al Consell de la
El diàleg es va centrar prin- GentTAPAS
Gran deVARIADAS
Catalunya que
cipalment en el debat obert s’adhereixi a aquest
manifest
La Creu,
26
sobre les pensions. En aquest i a les propostes
Telèfon 93efectuades
820 03 31
sentit, tot i reconèixer les pels Consells deBALSARENY
la Catalunya
grans dificultats econòmi- Central. Tot plegat s’enviarà a
ques que es troba el país, les administracions compees van manifestar en contra tents de Catalunya i Espanya.
de la proposta efectuada
pel govern de l’estat de pu- En acabar la jornada de trejar les pensions per sota de
ball,I FLORS
el president del Consell
PLANTES
l’IPC, la qual cosa condemna Comarcal del Solsonès, Joan
els pensionistes
a la pèrdua
va pronunciar
unes paagricultura - ramaderia
- animalsSolà,
de companyia
- alimentació
de poder adquisitiu a l’hora raules de clausura. Solà va
Bruc, s/nde
- Telèfon
93 839ressaltar
63 96 - BALSARENY
d’omplir el cistell
la comles característiques
pra. No troben acceptable de la Campanya «Tracta’m
aquesta mesura que aplicarà Bé» i va demanar un aplaudiel govern central i que agreu- ment del públic en mostra de
ja la situació en què es troben la bona feina que realitzen les
LA FUSTA DEL
BOSCtreballadores
AL CONSUMIDOR
alguns pensionistes
després
de Serveis Sod’haver de passar a pagar cials del Consell. D’altra bangran part d’alguns medica- da, va aprofitar per demanar
ments bàsics.
als representants de la Gent
Gran que «no us canseu mai
És per tots aquests
de vetllar
persala millora dels
Fustes motius
del Pirineu
Català,
que els representants de la serveis públics, atès que entre
Cra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY
Gent Gran de la Catalunya tots es pot aconseguir un miCentral van acordar passar a llor servei, no tan sols destinat
l’acció i mobilitzar-se per ex- a la Gent Gran, sinó també per
pressar la seva disconformitat tota la societat en general.»
ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS

PORTES

al d’hivern.
Però atenció, per· Automatismes
què potser
això i té
les hores
· Fabricació
reparació
comptades. Podria ser que
· Ferreteria
general
Són les vuit del matí. És fosc i en aquella
gimcanaen
que
hem de
obrir la porta del pati em sobta fer per manipular tots els reun reflex de llum artificial que llotges repartits per la nostra
es filtra perLa
l’obertura
enreixasincronitzar-nos amb
Rabeia - Telèfon
93 839vida,
65 87per
- BALSARENY
da que mena cap a l’accés ex- tothom, finalment s’acabés. La
terior. Aquesta llum m’espolsa Comissió per la racionalitzazió
la fina teranyina d’uns ulls es- dels horaris ha aconseguit que
pessos, encara, per la son ma- el Congrés dels Diputats s’ho
tinal. És el 3 d’octubre de 2013. estudiï. Es tracta de recuperar
ROBA I PERFUMERIA
el temps perdut? No, perquè
De ben segur, però, que quan és impossible. Serem capaços
aquestes ratlles vegin la llum, de tornar-nos tan europeus de
la llum natural d’un matí de cop? D’entrada es posaria fi a
hom
e - deixat
d o nenrere
a
Sant
Domènec,
41 - BALSARENY
novembre
haurà
l’horari
franquista,
una imposiPERRUQUERIA
ESTÈTICA
Tel. 93 839 60 47
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Les processons
dures tenyides imitant flors i
sanefes, que resultaven molt.
També es feien altars ben ornamentats en algun carrer,
sempre al mateix lloc, on el
sacerdot s’aturava a pregar un
moment, bo i reposant la custòdia, i cantava tothom una
estrofa del «Tantum ergo».
Llavors, el sacerdot donava la
benedicció amb la custòdia i
la processó seguia el seu camí.

JORDI PLANES
FOTOS ARXIU JORDI SARRI / AFB

Pels documents, sabem que
a Balsareny ja existia la parròquia de Santa Maria fa més
de mil anys. Si hi havia parròquia, hi havia també processons: la forma més popular
d’exterioritzar la religiositat. I
així pels segles dels segles. Per
tant, fins fa ben poc, a Balsareny es feien processons, unes
més solemnes i concorregudes que altres, però processons al cap i a la fi. És clar que,
seguint la norma que m’he
imposat des del començament d’aquestes narracions,
només parlaré de les que recordo. Amb dues excepcions:
la del Dijous Sant, de què ja
vaig parlar; i la del camí de les
capelletes, a la costa del Castell, 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 ruïnosos, quasi arqueològics per
dir-ho així. Començaré, doncs,
per aquesta.
Quan jo era petit, després de
la palanca de la riera del Mujal, començava el camí de la
costa del Castell, el més dret
per arribar al nostre monument —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 quedava d’un viacrucis. Abans de
la guerra, a cada capelleta hi
havia una estació d’aquesta
devoció religiosa, representada en rajola de València. El furor 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

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 religioses, 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 processó, 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 solteres —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 benedicció 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 Rosari de l’Aurora, resant i cantant 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

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 processons, que podríem anomenar
menors, eren àmpliament superades per les dues grans: la
del Dijous Sant, de què ja vaig
parlar, com he dit, i la del Corpus, aleshores també en dijous 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 tallades vora el riu. I els nois pelàvem la tènue escorça per
fer-ne uns elementals instruments musicals que, per vibració com les llengüetes de les
gralles, feien un so esqueixat
que ens divertia. Aquest costum de les enramades aviat va
desaparèixer. No així a Sallent,
que n’han fet una bella i espectacular 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 florals, com les famoses de Sitges
o de la Garriga, sinó de serra-

Però comencem pel començament. A l’hora convinguda, la
processó sortia de l’església
sota un repic de campanes.
De primer, dos escolans amb
gonfanons vermells, enquadrant un altre escolà amb la
creu processional alçada. Darrere, la gent a banda i banda
de carrer, nens i nenes, dones
amb mantellina i, finalment,
els homes. Al mig, les banderes 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 nenes que havien fet la primera
comunió aquell any, amb el
pendó de cada grup portat
pels tres primers de la catequesi preparatòria (llavors en
dèiem la Doctrina): el primer, el
pendó, i els altres dos, els cordons. Finalment, després de la
llarga corrua, venia el tàlem
amb la custòdia, portada normalment pel rector de la parròquia o, si s’esqueia, per algun 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 comitiva 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.
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El mes de maig Talents a l’atur? Un mitjà públic per a l’esperança
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Sant Domène
de93 839 6
música està lluny del glamour d’Aranjuez acompanyat
Telèfon
dels focus i les portades de l’Orquesta Filharmònica delBALSAR
les revistes de moda, l’atzar Rhin. En l’actualitat compagiseva agenda de concerts
va voler que la popularitatPLANTES
li na laI FLORS
arribés de la mà del programa amb l’exercici de professor a
agricultura
- animalsl’Escola
de companyia
- alimentació
Antiga
Rosendo
de Música
de la Casa
ciutat
«Nouvelle
Star»- ramaderia
de la televides de 1926
sió francesa. L’extraordinària de Troisdorf, Alemanya».

OLGA
estètica

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

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

ENTREVISTA 09

Ramon Magem exposa els enginys de la ciència
SARMENT

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

FOTO SARMENT

Balsareny està de festa perquè pot tornar a gaudir d’una
important i completa exposició dels «invents del Magem».
L’exposició s’anomena «Els invents que han revolucionat el
món» perquè, com diu ell, «jo
no he inventat res, només mostro allò que van idear els grans
inventors del passat». Tot i així,
C/ de la Creu, 22
en més d’un cas, ell s’ha inspirat
Tel. 93 820 08 68
en publicacions o il·lustracions
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home-dona
antigues, imprecises i incom- que m’ha donat més feina—
pletes, i és el seu propi enginy el és aquest rellotge autocorda,
que hi ha suplert les mancances que funciona amb un serpentí
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aquesta tasca?
Yakov Perleman. Però la descripció era incompleta, i m’ha
—Porto cap a trenta anys fent costat una mica aconseguir
maquetes. De primer, les feia que funcionés bé: he hagut
per a mi, com un hobby, i me d’anar-hi experimentant fins
les guardava. Fins que un dia, que hi he trobat el sistema. I
un encarregat de la mina, em una altra maqueta complicava dir: «Per què no les expo- da va ser la que reprodueix el
ses?» I dit i fet, en vaig parlar funcionament del parallamps
amb l’Ajuntament d’aleshores de Benjamin Franklin: el mei em van deixar muntar la pri- canisme intern per a reproduir
mera exposició. Després en va els llamps i llampecs és una
Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
venir una altra, algú de fora les mica sofisticat, però resulta diva veure i em va proposar de dàctic i efectiu.
fer-la en un altre lloc…
Plaçamaquetes
R. Viñes, 11ens
—Quines altres
—I ara les has passejat per tota recomanes? Tel. 93 839 60 38
BALSARENY
la geografia del país.
—Totes m’agraden,
és clar,
Josep Soler
—Sí, de fet he voltat per es- perquè totes tenen algun
coles, instituts i universitats tret que les fa interessants.
de tot Catalunya, i col·legis Una de les més curioses és
d’enginyers, i també GÈNERES
he estat el
DEgenerador
PUNT - CONFECCIÓ
hidrostàtic de
al País Valencià i a França. Fins Lord Kelvin, que treu directai tot un cop em van proposar ment l’electricitat de l’aigua.
d’anar a l’Aràbia Saudita, però Una altra és el giroscopi de
no ho vaig veure clar i no hi Leon Foucault, que permet als
vaig anar.
vaixells tenir la brúixola estabilitzada independentment
—Quantes maquetes tens? del moviment de la nau. És
Quina ha estat l’última?
Quina54 - una
aplicació de la teoria del
Sant Domènec,
BALSARENY
t’ha donat més feina?
Tel. 636 61 55 32 - pèndol
93 839 61de
77Foucault, que també serveix per a una maleta
—Ara tinc unes 45 maquetes. que, un cop carregada, només
L’última —i segurament la es pot moure endavant i en-

OLGA
estètica

—Veiem que hi ha invents molt
antics.
—La ciència s’ha fet sempre a
ELECTRICITAT
base de millorar els descobriFONTANERIA
ments dels científics del passat, anant-hi aplicant noves
idees i tecnologies noves. Però
hi ha coses impossibles, com
el moviment continu. Tots els
Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY
intents d’aconseguir-lo s’han
darrere, però mai de costat.
Altres maquetes interessants demostrat falsos, com aquest
mobile» que expoden ser: la bobina de Tesla; «Perpetuum
Capacitació transportistes
poso:
en
realitat,
sempre
hi ha
l’aparell d’enregistrament del
Matèries
perilloses
una
font
d’energia
amagada,
so de Poulsen; el generador
Juan Herrera - 670 23 07 75
d’electricitat per fricció, de perquè l’energia no pot sortir
DE FORMACIÓ
Wimshurst CENTRE
i Van de Graaf;
un mai del no-res.
dels primers aparells de ràdio,
FEM TOTS ELS CARNETS
de Marconi; o la font d’Heró de Les maquetes són pràctiques i
VENTA I(segle
REPARACIONS
MIDA molt
- ÀREA
- AMPLIACIONSi
Plaça
Mn.
Vidal,
1INFORMÀTIQUES
- MANRESA
Cra. de ABerga,
41 -WIFI
BALSARENY
entenedores,
didàctiques,
Siracusa
I), precursor
de- PRESSUPOSTOS
Tel. 93 874 38 57
Tel. 93
839 60 88
fan
les
delícies
dels
visitants
Plaça
de
la
Mel,
2,
bxs.
Tel.
93
820
00
65
Fax
93
839
66 94 de
la màquina de vapor; el cargol
BALSARENY
infordos2@gmail.com
totes
les
edats,
en
especial
dels
d’Arquímedes modificat per
més
menuts,
que
hi
troben
unes
Leonardo da Vinci, una espiral
inclinada que permetia pujar joguines gairebé màgiques: el
aigua; una bomba hidràulica fruit del geni de tants científics
de 1615; la màquina de vapor del passat, a qui Magem ret hoJOIERIA
de Watt; un ariet hidràulic de menatge. A Balsareny tenim la
Montgolfier, de 1796; un motor sort de comptar amb un home
RELLOTGERIA
Stirling, de 1816; l’experiment com ell, que de forma senzilla
de Faraday, de 1831, un pèndol ens apropa a la saviesa acumuCreu, 20o- inversa;
Telèfon 93
60 76de
-. BALSARENY
la humanitat. Gràcies,
de rotació directa
la839 lada
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ
Ramon,
i
per molts anys ens pumàquina electromagnètica de
guis
anar
Pixii,Plaça
de 1832;
el motor
de1-3
gas- Tel. 93 820 03 il·lustrant.
Onze de
Setembre,
97 - BALSARENY

FONT

Riu

PEIXATERIA

MARIA

CARNS CAPDEVILA
LA PAROCKIA

cafeteria musical CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
PRODUCTES ARTESANALS

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY
laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

Bar - Restaurant

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

10 ENTREVISTA

METEOROLOGIA

Maria Carme i Núria Barrau, a la Rostisseria Barrau Un bon octubre
JOSEP GUDAYOL I PUIG

JORDI SOLER I FRANCESC CAMPRUBÍ

FOTO ARXIU

Les germanes Barrau i Boixader,
R - RESTAURANT
Maria Carme i Núria, des de fa

RRETINA

Temperatura (º)
Mitjana (1 minut)
17,8
Mitjana (min.+màx.)
18,2
MODA ÍNTIMA
Mitjana de mínimes
10,5
Mitjana de màximes
26,0
Plaça 11
de Setembre,
3 - BALSARENY
Mínima
		
3,1; dia 13
Tel. comercio 93 839 63 55
Màxima
		
32,8; dia 2
Tel. contestador 93 839 63 35
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

un temps estan al capdavant de
la Rostisseria Barrau, oferint tot
un assortit de plats preparats.

, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY

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 Guillem de Balsareny. La Maria Carme 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 lleure els encanta la música.

—Bé, en primer lloc oferim
l’especialitat de la casa: els pollastres i conills a l’ast. I a més a
—Expliqueu-nos, com va anar més tenim un assortit de vintel fet de dedicar-vos a rostir po- i-quatre plats preparats a casa
ROBA I PERFUMERIA
llastres a l’ast?
nostra, entre els quals podeu
trobar escalivada, macarrons,
—A nosaltres des de molt pe- canelons, costella i galtes de
tites que sempre ens ha agra- porc, botifarra amb bolets, esdat la cuina i quan vam tenir queixada, patates al forn, verl’oferiment
delde
primer
Carretera
Berga,establi3 - Telèfon 93
839 62
46 - BALSARENY
dures
al vapor
i altres varietats
ment que hi havia a Balsareny fins a completar-les totes.
(tots el recordarem, al carrer
de Jacint Verdaguer), vam ac- —Quins dies i horaris teniu de
ceptar encantades.
servei?

Carme Galera

MORROS

—Sabem la varietat i bona
qualitat dels vostres
plats comAl servei
de
binats. Vau començar aquesta
especialitat des del primer dia
de la vostra rostisseria?

—Doncs obrim de dijous a

la diumenge,
construcció
de les 9 del matí
a les 3 de la tarda, i atenem
prèviament els encàrrecs al telèfon 938 200 050.

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

—Ens plau molt que ens fa- —Darrerament, i a causa de la
cis aquesta pregunta, perquè crisi, heu notat alguna variació
la nostra responsabilitat avui en el consum de vendes?
per l’alimentació, ens fa recordar els inicis dels nostres plats —Veritablement tothom està
preparats, el 1999, uns anys travessant moments molt dimés tard de l’obertura de la fícils, malgrat que no podem
Rostisseria Barrau.Montajes y reparaciones
deixar d’alimentar-nos; però
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
és veritat que el consum ha
acondicionado
terrestres y parabólicas
—Què hiAire
podem
trobar? - Antenasminvat
bastant.
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

Pressió (hPa)
TAVERNA
EL BOTER
Màxima
1.011,1 dia 31

—I ja per acabar, disposeu
d’algun servei a domicili en el
vostre horari de cara al públic?

Mínima

Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY

(litres)93 839 64 36
—La nostra activitat al servei La plujaTelèfon
de Balsareny és donar una Dia 3			
1,0
molt bona atenció a tots
els
M.
Mar
Pulido
Cañellas
Dia
4		
20,8
VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
nostres clients, però fins al dia DELEGADA
Dia 22		
1,2
Plaça
de la
Mel, 2, bxs.
- Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
d’avui no
tenim
establert
cap
Dia
23		
0,5
TANATORI:
Carrilet,
99
Tel.
650
47
97
42
BALSARENY
BALSARENY - infordos2@gmail.com
serveiBruc,
a domicili
19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax
93 872 63 22 - MANRESA 23,5
Total

FUNERÀRIA FONTAL, SA

www.funerariafontal.com

FORN
LLIBRERIA
PEIXATERIA
Pa i Pastisseria
«ELS COLORS»

MARIA

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY

Àgueda Borrero
- Margarida
Tel. 93
839 62 88 - Noguera
fornserra@gmail.com

Plaça OnzeCreu,
de Setembre,
1-3839
- Tel.
03 97 - BALSARENY
29 - Tel. 93
65 93
50 820
- BALSARENY

LA PAROCKIA
PORTES

cafeteria musical

PUIG

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35
laparockia@gmail.com
BALSARENY
Laparockia
Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
Facebook:

Mèdic

TAPAS VARIADAS
La Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
Plaça de la Mel, local, bloc, 2- Tel. 679 83 63 50 - BALSARENY
BALSARENY

994,0 dia 1

Juan Herrera - 670 23 07 75

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

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

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

[ 450 € en cupons
de descompte ]

Nòmina multiEstrella
Al teu costat,
en el dia a dia
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.

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

Segueix-nos a Twitter @multiestrella_c

ADOBS
PLANTES
AQUARIS
TOT PER A LA RAMADERIA

Bruc, s/n - Tel. 93 839 63 96
Pol. ind. La Coromina
Baixada Torrent, 8
BALSARENY
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