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EDITORIAL

Els Traginers canvien de circuit
CCB
FOTO ALFRED SELGAS

Torna la Festa dels Traginers,
enguany amb novetats.
El programa, un any més, és
un document excel·lent, de
col·lecció. S’obre amb la presentació del Banderer, Joan
Vilà i Marsinyach, de can
Passols, i els Cordonistes, els
seus fills Joan i Pepitu Vilà
Vilamosa. Segueix amb un
esment al Traginer d’Honor,
que des de l’any passat és
Francesc Maya i Comas.
Es commemoren els 45
anys de l’anomenat estand
d’informació —de fet, des
que, el 1970, la festa fos declarada «de interés turístico nacional» i es constituís una àmplia
comissió ciutadana presidida
per l’aleshores alcalde, Josep
Casaldàliga i Pla.

naran pas a la gran Cavalcada dels Traginers, precedida
de la Comitiva d’honor, amb
banda de música, acordió i
cobla; del seu pas pel poble
en destaquem la benedicció
a la plaça de l’Església, el comentari de la Cavalcada i el
lliurament de l’estendard al
Banderer de l’any que ve, Alfred Selgas i Santamaria.
A la tarda, la novetat és que
la tradicional Cursa d’ases,
ponis, mules i cavalls es trasllada a un nou circuit, al camí
de pujada al Serrat del Maurici. És lògic que el programa
no esmenti el motiu d’aquest
canvi sorprenent (feia més
de 50 anys que les curses es
feien al camí del castell), però
tampoc fins al moment de
fer-se públic no hi ha hagut
cap mena d’explicació oficial,
tan sols rumors. En aquest

número del Sarment us oferim els punts de vista de la
Comissió i de la propietat
del castell, per ajudar a comprendre les raons que han
motivat aquest canvi.
El programa continua amb
informacions referides a la
festa i al poble, jocs i un concurs per als menuts; el Petit
Diccionari Traginer, un gran
encert —per què anònim?—
que surt des de fa anys i que
tot just passa per la lletra D, i
que estaria bé que es publiqués sencer en format llibre;
i el cartell del XLIV concurs
de fotografia, amb les fotos
premiades l’any anterior.
A la portada, el cartell, dibuix d’Albert Otero, que en
aquest butlletí ens n’explica
el procés creatiu. Desitgem a
tothom una bona Festa dels
Traginers.

Segueix la informació del
programa de la festa, que
haurà començat el dijous 20
de febrer amb la visita dels
Traginers a l’escola. Divendres,
el Correfoc infantil i un concert jove. Dissabte, el Joc de
les Anelles i la desfilada dels
Traginers petits; inauguració
del Rebost, la Taverna, la Botiga de ceràmica i l’exposició
antològica de fotografies; el
concert Traginers Música Exprés, de l’escola de música
de Balsareny; el sorteig de
pa i pernil; el Correfoc dels
Traginers, la Ruta del Traginer
i el ball de nit. Diumenge,
després que els Trabucaires
hauran donat el bon dia als
veïns, la Torrada, l’elaboració
artesana del porc, la ferrada
i esquilada d’un matxo doCoordinador: Ramon Carreté
Composició: Jordi Selgas
Publicitat i promoció: Josep Gudayol
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Traginers i Castell expliquen els seus punts de vista
Parlen l’alcalde i el president dels Traginers
RAMON CARRETÉ

La confirmació del fet que la
tradicional cursa de la Festa
dels Traginers d’enguany canviaria d’ubicació i no es faria
al circuit del Castell, va fer que
Sarment demanés a l’alcalde
de Balsareny, Jaume Rabeya,
i al president de la Comissió de
la Festa, Àngel Ribalta, si voldrien publicar un escrit explicant als nostres lectors les circumstàncies que han motivat
aquest canvi. Ells van preferir fer
unes manifestacions verbals,
que resumim aquí. L’entrevista
entre ells dos i el coordinador
del Sarment va tenir lloc el
dia 10 de febrer a la tarda a la
Casa de la Vila.

La Comissió explica que, efectivament, cada any s’arranja i
anivella el camí del Castell
i s’hi fan recs per a l’aigua;
per fer-ho s’hi porten de 60
a 80 tones de sauló, amb un
cost que oscil·la entre 1.700 i
2.200euros. També molts anys
-no tots- s’han de podar les
branques dels arbres perquè
cavalls i genets no prenguin
mal i per facilitar el pas dels
autocars. Fa set anys es va fer
una neteja molt important, a
càrrec d’unes 30 persones, la
majoria voluntàries. Fa 5 anys
es va fer una neteja amb dues
persones, i fa 3 anys una altra
neteja amb dues persones,
tractor i xerracs. Aquestes
actuacions, que es fan per
Traginers, tenen un cost mitjà
d’uns 2.000 euros, i redunden
la resta de l’any en benefici
de la propietat del castell.
Enguany es pensava tornar
fer una neteja de brancada a
fons, com la de fa set anys.

Com cada any, el mes de novembre, la Comissió es va
adreçar al Sr. Lluís Alòs, fill i
representant de la Sra. Maria
Teresa Martín, usufructuària
del Castell, demanant autorització per celebrar les curses. La seva resposta va ser L’Ajuntament fa notar que fa
que hi estava d’acord amb dos anys que va redactar un
Pla deCañellas
Protecció Civil aprovat
les condicions habituals:
M.que
Mar Pulido
per la Generalitat de Catalus’arreglés el camí, i que la DELEGADA
nya, d’obligatori compliment,
responsabilitat
i els99posTANATORI:civil
Carrilet,
- Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
per93a 872
una63millor
seguretat de
sibles
desperfectes
anessin
a - Fax
Bruc,
19-21 - Tel. 93
875 16 44
22 - MANRESA
www.funerariafontal.com
compte de la Comissió.
Però tota la Festa, en especial per
hi afegia una nova condició. a les curses (cartells, tanques,
Segons va dir, una nova llei senyalització, efectius dels
havia suprimit l’exempció Mossos d’Esquadra, serveis
de l’IBI al Castell, i per tant sanitaris, informació en gela usufructuària va haver de neral...). Tot i així, malgrat les
satisfer l’esmentat impost. En precaucions, s’han produït inconseqüència, el Sr. Alòs de- cidències més o menys greus
(cavalls Noguera
que surten del circuit,
manava que Àgueda
l’Ajuntament
Borrerola- Margarida
rescabalés d’aquesta quan- persones que prenen mal).
s’havia pensat algun
titat.
Creu, 29 - Tel. 93 839 65Per
50 això
- BALSARENY
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La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

cop fer les curses en un altre
lloc.
Una altra despesa de Traginers és el dinar que s’ofereix
a les autoritats i al qual es
convida la família Alòs. Per
realitzar-lo cal portar tot el
material logístic (taules, cadires...) i el menjar, ja que la
cuina del castell no reuneix
les condicions necessàries.
Tot plegat, comptant a la
baixa i sense considerar el
treball voluntari de les persones que hi ajuden, la despesa aproximada d’una Festa dels Traginers al Castell
representa uns 4.000 euros
de neteja i arranjament del
camí; 875 del dinar més 900
de material i logística. En total, uns 5.775 euros.
La Comissió no tenia constància de si el Castell pagava o no l’IBI o si n’estava
exempt; en tot cas, la resposta va ser que no podien
assumir més costos.

propietat demanava no es
van considerar acceptables.
Per això, a mitjan desembre
es va comunicar oficialment
que la Comissió no podia
assumir més despeses, i
que aquest any la cursa es
celebraria en un altre lloc.
S’agraïa a la família Alòs
els 49 anys de col·laboració
amb la Festa i es deixava la
porta oberta a continuar-ne
parlant de cara a l’any que
ve.
Encara va haver-hi una resposta del Sr. Alòs a començaments de 2014, en què es
manifestava perplex perquè
l’escrit de la Comissió parlava de «més despeses» quan
ell no demanava que la Comissió o l’Ajuntament assumissin més despeses, sinó
que les reestructuressin
d’una altra forma, i subratllava que renunciar a fer la
cursa també implica no celebrar el dinar al Castell.

OLGA

L’alcalde i el president de
la Comissió recorden que
La resposta del Sr. Alòs va ser la cursa és un element traque ell no volia incrementar dicional de la festa desC/ de
de la Creu,
les despeses de la Comissió temps immemorial, abans
Tel. 93 820 08
BALSARE
home-dona
o de l’Ajuntament, sinó que d’establir-se,
durant quasi
demanava que se’ls abonés mig segle, al camí del castell.
l’import de l’IBI (que es po- Per això lamenten la manSant Domènec,
dria destinar a millores del ca d’acord que s’ha produït
Telèfon
Castell) i que la xifra es de- aquest any i esperen po-93 839 65
BALSARE
ROBAdespeses,
I PERFUMERIA
duís d’altres
més der continuar mantenint el
concretament reduint el diàleg obert i franc, a fi de
nombre de membres de la poder tornar, tant de bo que
família convidats al dinar.
l’any que ve, o al més aviat
Antiga Casa Rosendo
possible, a celebrar
des deles
1926curLes noves condicions que la ses al Castell de Balsareny.
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El Castell de Balsareny i les curses dels Traginers d’enguany
durant el qual s’havia de pagar
l’import corresponent, cosa
Molts balsarenyencs deuen es- que el Castell va complir estar sorpresos que enguany no trictament. Per tant, des de la
es facin les tradicionals curses creació de l’IBI, és el primer cop
de cavalls al camí del Castell, que el Castell ha hagut de pagar
justament quan se n’hauria ce- aquest impost, cosa que alhora
significa un ingrés nou per a
lebrat la 50a. edició.
l’Ajuntament de Balsareny.
Tot seguit exposo –sintèticaELECTRICITAT
2.En el període habitual de cada
ment perquè l’extensió d’aquest
FONTANERIA
escrit és limitada– els principals any, el novembre anterior a la
fets objectius i documentats Festa dels Traginers, la Comissió
que ajuden
a entendre
aquest de la Festa dels Traginers (en enROBA
I PERFUMERIA
davant la Comissió) va posar-se
canvi inesperat.
en contacte amb mi per correu
Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY
1. Una qüestió prèvia. El juny electrònic (via habitual de condel 2013 l’Organisme de Ges- tacte entre la Comissió i el Casdemanartransportistes
l’autorització
tió Tributària de la Diputació tell) perCapacitació
Carretera(en
de Berga,
3 - Telèfon
62 46
BALSARENY
per839
a fer
les- curses
del
2014 al
Matèries
perilloses
de Barcelona
endavant
la 93
DIBA) va comunicar al Castell Castell. Pocs dies després, com
de Balsareny (en endavant, el és habitual, vaig respondre en
Castell) queCENTRE
confirmésDE
el FORMACIÓ
que nom del Castell que d’acord, en
afirmaven els serveis tècnics les mateixes condicions de cada
FEM TOTS ELS CARNETS
de l’Ajuntament de Balsareny, any, però amb una diferència:
Plaça
Mn. Vidal,
1servei
- MANRESA
Cra.lade
Berga, 41o -l’Ajuntament
BALSARENY
Comissió
que al
Castell
esAl
feien
activitats
de la que
construcció
Tel. 93 874 38
93 839
60 88
Castell
l’import
econòmiques.
La 57
pregunta te- ingressessin al Tel.
nia relació directa amb el fet de l’IBI urbà pagat per primer
que la llei espanyola 16/2012, cop durant el 2013 (de manera
que
realment
les condicions de
d’acompanyament
dels35pressuCra. de Manresa,
- Tel. i fax 93
839
60 36 - BALSARENY
cessió
del
Castell
per a la Festa
postos espanyols del 2013, estadels
Traginers
el
2014 fossin
blia que els monuments històriJOIERIA
co-artístics que
duien a terme les mateixes que els anys anteexplotacions econòmiques per- riors).
MODA ÍNTIMA
RELLOTGERIA
dien l’exempció
de pagar l’IBI
urbà (el rústic no té exempció 3. Al cap d’uns dies la Comissió
va
respondre
que
no podia asi sempre s’ha
pagat
puntualPlaça
11
3 - BALSARENY
Creu,
20 - Telèfon
93
60de
76Setembre,
-. BALSARENY
Montajes
y839
reparaciones
Tel.
comercio
93 839
55
sumir
noves
despeses
i, a63més,
ment). Després dePlaça
presentar
de l’Església,
5 - AVINYÓ
Tel.
contestador
93
839
63
35
Fontanería
Calefacción
Gas
Electricidad
detallava
els
costos
que
repredues tongades d’al·legacions
Aire
acondicionado
Antenas
terrestres
y
parabólicas
sentava
l’organització
de
les
i de ser rebutjades per la DIBA,
al820
Castell,
els quals
Cra. de Manresa,
34 - un
Tel. 93
839 63 97curses
- Fax 93
03 17entre
- BALSARENY
aquesta
va establir
termini
LLUÍS ALÒS*

Carme Galera

FONT

MORROS

Riu

hi havia els diners dedicats a tuar les curses al Castell, que si
convidar membres de la família no hi havia curses lògicament
Alòs al dinar que es fa al Castell tampoc no hi havia dinar, que,
el diumenge dels Traginers. Dies si la Comissió s’hi repensava o
més tard vaig respondre que, volia parlar-ne, el Castell estava
atès que les despeses origina- disposat a una reunió personal
des pels convidats de la família i que la intenció del Castell era
Alòs al dinar dels Traginers eren que tots dos actes continuessin
superiors a l’import de l’IBI, pro- al Castell. Aquest escrit no ha
posava que es reduís el nombre tingut resposta.
de membres de la família convidats al dinar, de manera que 5. Però la nostra perplexitat enROBAcap
I PERFUMERIA
no hi hagués
nova despesa cara no havia arribat al zenit.
per a la Comissió. Fins i tot vaig Dies després un dels meus gerdir a la Comissió que els diners mans em va telefonar i em va dir
Mar Pulido
ingressats de l’IBI serienM.
reinque elCañellas
senyor alcalde s’havia poDELEGADA
vertits al Castell i la convidava a sat en contacte amb ells per inmanifestar
quins tipus
de millotentar
terme les curses al
TANATORI:
Carrilet,
99 - Tel. 650
47 97dur
42 a- BALSARENY
Carretera
Berga,
3 - Telèfon
839
BALSARENY
Bruc,
19-21de
- Tel.
93 875
16 44 - 93
Fax
93 62
872
63- plau,
22 - MANRESA
ra preferia.
Castell.
Si46us
qui ho entenwww.funerariafontal.com
gui que m’ho expliqui: el senyor
4. Uns dies més tard la Comis- alcalde (no la Comissió) consió responia textualment «PRI- tactava amb els meus germans
MER: Enguany no fer les curses (que a hores d’ara no poden
a la pujada del Castell. SEGON: prendre decisions sobre el CasQue la comissióAl
no servei
pot assumir
per «solucionar» un tema
de la tell)
construcció
més despeses...». Aquesta con- que la mateixa Comissió havia
testa ens va causar una gran tancat uns vint dies abans.
perplexitat, raóÀgueda
per la qual
vam- Margarida Noguera
Borrero
esperar
uns
abans
resEspero
línies eviCra.
de dies
Manresa,
35 de
- Tel.
i fax 93
839 60que
36 - aquestes
BALSARENY
pondre. A començament
d’any
tin
males
interpretacions
de la
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
vaig respondre que la contesta situació i, fins i tot en un cas exde la Comissió no seguia l’ordre trem, represàlies contra el Casde la lògica (primer l’exposició tell de persones desinformades
dels motius i després la con- i eixelebrades.
clusió, sinó que havia invertit
· Automatismes
els termes), que –ho
tornava
a
Us
desitjo
que ipasseu
molt
· Fabricació
reparació
Montajes y reparaciones
dir– la proposta del Castell no bona Festa dels Traginers!
Fontanería
- Calefacción
- Gas ·- Ferreteria
Electricidaden general
implicava cap
nova despesa
per
Aire
acondicionado
Antenas
terrestres
parabólicasde Mª Teresa
*
Lluís
Alòs,
fillyi representant
a la Comissió, que el Castell conMartin Laguna, usufructuària del Castell
Cra. de Manresa,
- Tel. 93 havia
839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
siderava
que la 34
Comissió
de Balsareny
decidit unilateralment
no efecLa Rabeia - Telèfon
93 839 65 87 - BALSARENY
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Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY
La Creu, 26
Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon9393839
82064033631
Telèfon
BALSARENY
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La Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
Sant Domènec, 41 -BALSARENY
BALSARENY
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Bar - Restaurant

EL JARDINET
PLANTES I FLORS

Jaume i Emília
Comunions,
bagricultura
a n q u e t s- ,ramaderia - animals de companyia - alimentació
reunions...
Carrilet, 65 - BALSARENY

FORN

Pa i Pastisseria

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

PLANTES I FLORS

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació
Bruc, Pol.
s/n -Ind.
Telèfon
93 839 63c/96
- BALSARENY
La Coromina,
Indústria,
s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY
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Dipòsits de gas: el Govern farà fer un estudi sísmic
SARMENT

FUNERÀRIA
FONTAL,
SA de
sistema
segur d’evacuació

salmorres.
M. Mar Pulido
Cañellas
La Comissió de Territori i Sos- DELEGADA
A més,
4 —que és una
tenibilitat
del Parlament
TANATORI:
Carrilet, 99 -de
Tel. 650
47 97al42punt
- BALSARENY
esmena
amb CiU i
Bruc, 19-21
- Tel. 93del
875grup
16 44 - Fax
93 872acordada
63 22 - MANRESA
Catalunya,
a proposta
ICV-EUiA, va aprovarwww.funerariafontal.com
per una- el PSC— es demana al Govern
nimitat el dia 29 de gener de que garanteixi que no autori2014 una resolució sobre el tzarà el projecte si suposa un
projecte de dipòsit de gas a risc de moviments sísmics a la
zona del dipòsit.
Balsareny.

LLIBRERIA
La resolució demana al Go- La resolució aprovada insta el
«ELS COLORS»
vern que informi del projecte Govern català:

Àgueda
Borrero - Margarida
Noguerai expliqui, amb
1. Que difongui
amb la màxima
transparència;
que l’aigua que es faci servir la màxima transparència, tota
la50
informació
del projecte.
Creu,sigui
29 - residual
Tel. 93 839 65
- BALSARENY
per a les cavitats
o reutilitzada, a fi de no posar 2. Que no autoritzi el projecte
en perill el cabal ecològic del si aquest no utilitza aigua resiLlobregat; i que es prevegi un dual o reutilitzada per la cons-

PORTES
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trucció de les cavitats.
3. Que no autoritzi el projecte
si aquest no preveu un sistema
segur d’evacuació de les salmorres que es generin durant
la construcció de les cavitats.
4. Que exigeixi un estudi sísmic
i geològic que asseguri que no
hi haurà cap risc de moviments
a la zona, i concretament que
encarregui a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya l’anàlisi sobre la idoneïtat
d’emplaçar un magatzem subterrani de gas a Balsareny

important que el Govern català
actuï sempre amb la màxima
transparència; i en aquest cas
concret, cal que informi C/
amb
de la Creu,
93 820 08
claredat els ciutadans, lesTel.
insBALSARE
home-dona
titucions
i els agents polítics,
econòmics i socials de Balsareny i del Bages de com avanSant Domènec
cen, o no, els tràmits relatius
als
Telèfon 93 839 65
dipòsits de gas. Amb tot, cal re-BALSARE
cordar que l’Ajuntament de Balsareny ja va facilitar el certificat
de compatibilitat urbanística
l’any 2012 i que l’autorització
Antiga Casa Rosendo
del projecte depèndes
dedel’Estat.
1926

Tractant-se d’un acord pres per
unanimitat, és d’esperar que el
Govern el durà a la pràctica. És

Informació treta de Manresainfo.cat, 29-12014. Vegeu la resolució íntegra aquí: http://
dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/
documents/1391012695250-00766.pdf

estètica

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

Amorós a Balsareny: «No tingueu cap dubte que el 9-N votarem»
ERC-BALSARENY
Escòcia, el Quebec o Flandes,
La Rabeia - Telèfon 93 839«tenim
65 87 -en
BALSARENY
comú que som socie-

El vicesecretari general de Co- tats madures que volem decidir
municació i Estratègia d’ERC, el futur polític col·lectiu votant
Oriol Amorós, va assistir di- a les urnes». I en aquest darrer
lluns al vespre en un col·loqui punt va voler ser molt clar:
organitzat per la secció local «No tingueu cap dubte que el
d’ERC a Balsareny a la sala del 9 de novembre votarem». Ho
Sindicat. Es tracta d’una de les va argumentar afirmant que
activitats que duu a terme la «intentarem fer-ho amb la lehome - dona
Sant Domènec, 41 - BALSARENY
però si ens
formació
republicana
en el gislació espanyola,
PERRUQUERIA
ESTÈTICA
Tel. 93 839 60 47
marc de la campanya “Votar diuen no a tot, llavors estarem
és democràcia” amb l’objectiu legitimats per utilitzar el marc
d’adreçar-se als indecisos i normatiu català».
ampliar la majoria social favorable a la independència de El dirigent republicà va afirmar que «la independència
Catalunya.
és una necessitat» ja que «no
En la seva intervenció, Amorós podem formar part d’un Esva reflexionar que a escala in- tat que ens va en contra». I
vac/ continuar
Pol. Ind. en
La una
Coromina,
Indústria, s/n explicant que
ternacional ens trobem
«en
volem crear un de nou
Telèfon 93 839i,64 71
- BALSARENY
«nova onada democràtica»
junt amb altres nacions com que sigui una democràcia

Mèdic

Nova

isió

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

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY

avançada, amb un estat del el vicesecretari republicà va
benestar a nivellsBaixada
europeus
encoratjar
a
del Torrent,
6 - Tel. 93 al
839públic
63 58 -present
BALSARENY
i on es promogui l’economia «ser actius i anar a parlar amb
productiva». «La nova Repú- la gent per tal que tothom
blica Catalana no promourà exerceixi el Juan
seuHerrera
vot - el
9-N i
670 23 07 75
Plaça
R. Viñes, 1
una economia basada en els ho faci per l’opció del ‘Sí’
a les
Tel. 93 839 60 3
sectors regulats o l’economia dues preguntes».
BALSAREN
especulativa com ho fa l’Estat
espanyol amb les grans em- El col·loqui va ser presentatJosep
i
Sole
VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
preses de l’energia, telecomu- moderat per la presidenta de la
Plaça
deconstrucció»,
la Mel, 2, bxs. -va
Tel. 93secció
820 00local
65 - Fax
93 839
66 94
nicacions
o la
d’ERC
a Balsareny,
BALSARENY - infordos2@gmail.com
sentenciar.
Neus Orriols, que va assenyalar
GÈNERES
DE d’adreçar-se
PUNT - CONFECCIÓ
la importància
als
Durant l’animat col·loqui que indecisos perquè «és normal
va tenir lloc després de la seva que hi hagi persones que tinintervenció, Amorós va expli- guin dubtes davant una cosa
car que «estem en una batalla tan important com és fer un
entre l’esperança i la il·lusió nou Estat», i va voler animar
que genera aquest procés als presents recordant unes
contra la por i l’amenaça de paraules del president del parSant Domènec,
- BALSARENY
l’Estat espanyol». «Aquesta
tit, Oriol54Junqueras:
«Mai no
Tel. 636
61 55 32
- 93 839
61 ni
77 havíem
batalla la guanyarem», no va
havíem
sigut
tants
dubtar
afirmar.
I per 1-3
això
tan97lluny».
Plaça aOnze
de Setembre,
- Tel. arribat
93 820 03
- BALSARENY

PEIXATERIA

MARIA
LA PAROCKIA

cafeteria musical

sangüesa

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockiaCra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

06 DE MEMÒRIA

La festa de la «Liberación»
JORDI PLANES

pels republicans en retirada.
Alguns d’aquests soldats, un
temps després, es van casar
amb noies de Balsareny; o, ja
casats, hi vingueren més tard,
on s’arrelaren, alguns fins a la
mort.

FOTO ARXIU JORDI SARRI

Escric aquest episodi «de
memòria» el dia 28 de gener
de 2014, o sigui setanta-cinc
anys després, dia per dia,
que les tropes franquistes a
les ordres del general García
Valiño entressin a Balsareny
per a alliberar-lo del «terror
rojo» —que, per cert, no havia
fet cap víctima mortal al poble. No puc pas dir que me’n
recordi: vaig néixer dos anys
després. Però sí que recordo
les conseqüències d’aquest
fet: vaig tenir trenta-sis anys
per anar-hi pensant, fins al 20
de novembre de 1975.
Recordo, per exemple, que
prop de la font de l’Alou i a
l’hort del Morral, prop de la
riera de Roqueta, hi havia
dos petits túmuls de terra
amb una rudimentària creu
de fusta cadascun. Eren de
dos anònims soldats republicans morts en la retirada. I, al
cementiri, hi va haver durant
molt temps uns set o vuit túmuls més, crec recordar que
sense creu, amb unes ampolletes (que anomenàvem
«botellins») amb uns paperets dintre, suposo que amb
les senyes dels enterrats. Corresponien, segons he sabut
després, a uns soldats de la
República que van ser sorpresos en una escaramussa amb
els franquistes, darrere el castell, i pràcticament executats.
Aquestes tombes van durar
força anys, però avui no en
queda res.

També recordo humils carrers
poc concorreguts rebatejats
amb els noms de rigor en el
nou règim. Així, el Trull era dedicat a José Antonio Primo de
Rivera; i el que duia al corral
de cal Peret, avui carrer del
Cadí, a Calvo Sotelo. La plaça
de l’Ajuntament era del Gene-

ralísimo Franco; i, ben pomposament, la baixada del Torrent
es va dir «avenida 28 de enero». Més tard, l’Ajuntament va
dedicar a l’ocupant general
García Valiño el que avui és el
carrer del Bages; el carrer de
la Coromina, a Onésimo Redondo; i l’actual carrer de la
Síquia, al General Mola.

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

Recordo encara els soldats,
el batalló disciplinari de presoners republicans vestits de
soldat, però desarmats (llevat
de l’oficialitat i dels custodis
que els vigilaven), condemnats a treballs forçats: reconstruir els ponts ensorrats

Ponent, 3 - Tel. 93 839 62 12 - BALSARENY

Però el que recordo més és la
festa de la «Liberación», dia no
feiner que naturalment coincidia amb la data de què parlo.
Al matí hi havia una missa en
què algun excombatent franquista anava uniformat gloriosament, condecoracions
incloses (a Balsareny n’hi havia molts pocs: a la majoria els
havia tocat, sense voler-ho, el
bàndol contrari). En sortir de
missa, dalt de l’Ajuntament,
ornat de les tres banderes
reglamentàries (la de l’Estat
—amb l’àliga imperial—, la
de Falange —roja i negra— i
la del Requetè), el cap de torn
de la Falange local (o del «Movimiento», que es deia), llegia
el «parte de guerra» en què
constava l’ocupació del poble
—amb un accent català indiscutible— i es cantava, davant
de l’escassa concurrència,
el «Cara al sol». Val a dir que
els falangistes locals ho eren
més per conveniència que
per convicció. A la tarda, hi
havia teatre o sarsuela, sempre en castellà, que llavors era
la «lengua del Imperio». Tinc
present una representació de
«Tierra baja» de l’immortal
Guimerà, així, en castellà: un
escarni insuportable. I més
d’una sarsuela que no cal ni
esmentar. Balsareny encara
plorava aquells nois que van
anar a la guerra i no en van
tornar. Un bon grapat. No sé
quants. En Josep Ribera Picas, de cal Fenàs, n’havia fet
el recompte. No me’l va voler
ensenyar mai. Encara eren
temps de por. I em sap greu.
Això seria, si es pot dir així,
més digne de ser recordat.
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Càritas Parroquial de Balsareny. Activitats 2013
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Càritas Parroquial de Balsareny. Activitats 2013

CÀRITAS PARROQUIAL DE BALSARENY

Càritas Parroquial de Balsareny duu a terme una tasca
social a la nostra parròquia i
municipi per donar resposta a
les necessitats d’aquelles persones i famílies amb mancances socials i/o econòmiques.
A continuació s’expliquen els
actes duts a terme per l’entitat
durant l’any 2013.
Animació a la Residència. Un
grup de voluntàries han desenvolupat activitats variades
per als avis i amb els avis, com:
fer companyia, explicar contes
i acudits, festes... Se n’han beneficiat la majoria de les persones que viuen a la Residència del nostre poble.

Acompanyament a gent
gran. Aquest servei ha estat
adreçat a aquelles persones
que pel seu estat físic o psíquic
necessiten algú que els acompanyi al metge, a l’hospital o
a fer alguna gestió, o senzillament els cal una mica de companyia.

Càritas Parroquial de Balsareny duu a terme una tasca social a la nostra parròquia
les necessitats d’aquelles persones i famílies amb mancances socials i/o econòmiq
els actes duts a terme per l’entitat durant l’any 2013.

al mateix temps una recapta gui fer aportacions d’aliments,
Animació a ilaels
Residència.
Un grup dei voluntàries
han desenvolupat
activitats varia
a l’Ajuntament
de Balsareny
d’aliments,
nens i nenes
com: fer companyia, explicar contes i acudits, festes... Se n’han beneficiat la major
la Residència del nostre poble.
del Col·legi Guillem de Bal- pel seu recolzament en les diAcompanyament a gent gran. Aquest servei ha estat adreçat a aquelles perso
sareny
han fet una aportació ferents activitats que duem a
psíquic necessiten algú que els acompanyi al metge, a l’hospital o a fer alguna ge
mica de companyia.
d’aliments per les festes de terme.El dèficit de 4.420,11E
Ajudes d’assistència. Han estat 22 famílies que han necessitat un cop de mà
s’ha
pogut pagar
totvalorat
gràcies
Nadal.
Elsdedonem
les gràcies,
bàsiques
la vida diària,
com aliments,
medicaments,
etc. S’ha
la situació a
a donar.
i també als supermercats on al romanent d’anys anteriors
Recapte d’aliments, fires i arrossades. Aquest any hem fet dues arrossades,
no hi Guillem
va haver
tanta ne-han fet un
tenim
cistell tot
recaptaun
d’aliments,
i elsl’any
nens per
i nenes que
del Col·legi
de Balsareny
festes de Nadal. Els donem les gràcies, i també als supermercats on tenim un cist
cessitat.
què
tothom
queferhoaportacions
vulgui puho vulgui
pugui
d’aliments,
i a l’Ajuntament de Balsareny pel seu
activitats que duem a terme.

Ajudes d’assistència. Han estat 22 famílies que han necessitat un cop de mà per a poder
cobrir necessitats bàsiques de
la vida diària, com aliments,
medicaments, etc. S’ha valorat
la situació amb els serveis socials i l’ajuda a donar.
Recapte d’aliments, fires i
arrossades. Aquest any hem
fet dues arrossades, un xou i

ESTAT DE COMPTES ANY 2013
Ajudes assistencials:
Menjar famílies (22)
Calefacció, lloguers, llum i aigua
Material escolar
Vellesa i voluntariat
Despeses generals:
Despesa papereria i correu
Cera llantions
Despesa assistenta social anual
Col·lectes i donatius:
Col·lecta Setmana Santa
Col·lecta de Nadal
Fires
Arrossada popular
Donatius
Venda llantions
Diocesana (Fons solidari)
Diocesana (A. Ortega)
Diocesana “La Marató”
Beques menjador
Subvenció Ajuntament (menjar)
TOTAL

ENTRADES

SORTIDES

360,00€

11.386,91€
20.211,64€
205,15€
45,85€
329,38€
82,66€
2.724,00€

187,00€
879,85€
716,95€
1.743,58€
2.425,00€
203,00€
19.067,44€
680,10€
1.900€
5.457,79€
33.620,71€

10,20€
465,13€

680,10€
1.900€
38.040,82€

El dèficit de 4.420,11€ s’ha pogut pagar tot gràcies al romanent d’anys anteri
necessitat.

C

Què cal saber per invertir en productes financers?
ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS

Les finances són un món desconegut per a moltes persones. Sabem en què hem
d’invertir i quan fer-ho? Quines precaucions hem de prendre a l’hora de fer una operació d’aquest tipus?
Dotze consells
1. Decidiu invertir d’acord
amb dades fonamentades i
fets comprovats, però no ho
feu mai per rumors.
2. Invertiu amb seguretat i
dins la legalitat: heu de disposar de tota la informació
per escrit i assegurar-vos que
l’entitat financera que us ofereix fer la inversió és coneguda
i està degudament registrada.
No confieu mai en productes
o valors financers oferts per
Internet, per telèfon o per un
comercial que us ha visitat
inesperadament.
3. Valoreu els riscos que com-

porta fer determinades operacions financeres.
4. Assegureu-vos dels beneficis que obtindreu cada any i
les possibilitats de recuperar
el capital invertit abans que
finalitzi el venciment de la
inversió, sobretot en les operacions a llarg termini.
5. Tingueu en compte que
les primeres inversions en
productes que ofereixen rendibilitats superiors a les que
es donen en el mercat tenen
un bon rendiment perquè,
normalment, estan exemptes d’impostos o tenen algun
avantatge fiscal.
6. Penseu que haver obtingut bons beneficis en inversions anteriors no és garantia
d’aconseguir béns futurs.
7. Comproveu, en cas de comprar emissions de deute públic, que estan registrades a
la Comissió Nacional del Mer-

cat de Valors CNMV). Aquesta informació ha d’aparèixer
obligatòriament en els tríptics informatius.
8. Compareu l’oferta amb
les taxes de rendibilitat (TIR)
d’emissions similars, ja que
moltes tenen un interès molt
elevat durant el primer any i
la resta d’anys de l’emissió és
considerablement més baix.
9. Preneu precaucions davant
els venedors que us pressionen per actuar immediatament i que prometen beneficis ràpids i segurs. No oblideu
que poseu en joc els vostres
estalvis.
10. Demaneu les credencials
de les persones i entitats
que no conegueu i que intenten vendre-us productes
financers. Recordeu que les
úniques entitats que estan
habilitades per fer aquest tipus d’operacions són les que
estan registrades a la CNMV.

11. Reflexioneu sobre els
consells que us donin els familiars, els amics i altres persones i cor-roboreu-los amb
la informació oficial de la
CNMV.
12. Signeu el contracte de
la inversió o la compra del
producte financer degudament imprès i amb la garantia que l’entitat financera
us dóna tota la informació
de l’operació. Llegiu atentament el contracte, fins i tot
la lletra menuda, i signeu-lo
juntament amb l’entitat en la
data en què es fa l’operació.
Finalment, recordeu que sou
l’última persona responsable de la gestió dels vostres
estalvis, per la qual cosa assessoreu-vos correctament
abans de fer qualsevol inversió i assegureu-vos que feu
l’operació d’acord amb les
vostres necessitats.
Joan Buscà, economista
Vocal del Consell de la Gent Gran de
Catalunya
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Joan Abayà, una vida dedicada
al tèxtil, la cooperació i el futbol
JOSEP GUDAYOL i PUIG
FOTO ARXIU

El passat 5 d’octubre de 2013,
en l’edició de la Festa en honor
de la gent gran de Balsareny,
en Joan Abayà i Rosell va ésser
homenatjat pels seus 98 anys
d’edat. Aquell dia Abayà va
rebre de les mans de l’alcalde
Rabeya el ram de flors tradicional. Al respecte, en Joan
comenta que «Em va fer molta il·lusió rebre aquest reconeixement, i puc dir-vos que
fins avui em trobo molt bé».
«Sóc nascut aquí al poble en
una casa que tenia per mot
Cal Tinyol, situada a la plaça
de les Monges, avui plaça
Ricard Viñas». Abayà, nascut
l’any 1915, als 7 anys va seguir
els estudis del temps a l’escola
dels capellans: «Recordo que,
pels temps que érem, ensenyaven prou bé». Quan va
complir els 14 anys va anar a
treballar a Cal Viñas, la fàbrica
tèxtil del Molí. «Allí hi vaig ser
fins que van tancar, quan van
arribar uns temps en què el
tèxtil no va tenir sortida. Però
us haig de dir que a la colònia de l’Ametlla de Merola
encara van resistir, i és allà on
em vaig poder acomiadar del
món laboral; i bé, sempre que
vaig poder no em vair avorrir
mai». Actualment en Joan
s’està a la Residència Casal
Verge de Montserrat, on ens
comenta que hi està molt bé i
molt content amb tot el servei,
que és de gran competència.
—Joan, sempre vas viure a Cal
Tinyol?
—Doncs no: després d’uns
anys, no ho recordo bé, vam
poder fer-nos la casa a dalt la
Carretera de Berga, on vaig
viure fins que vaig venir aquí
a la Residència.
—Aquells van ésser uns anys

durs amb la guerra, parèntesis d’aturades en el treball, etc.
Com ho vas viure, tot plegat?
—Jo sempre vaig treballar
i puc dir-te que ens en vam
sortir bastant bé.
—Parlem una mica de política. Has militat mai en algun
partit polític?
—No vaig ser mai militant
de cap partit, però puc dirte que he estat simpatitzant
del Partit dels Socialistes.
—Sabem de la teva etapa de
jugador de futbol, que has estat un gran esportista. Què en
recordes, d’aquells anys?
—Hi ha una mica de tot, bo i
dolent. El camp de futbol no
era pas l’actual, era a prop
del cementiri. Pel que fa als
companys, em recordo del
Prat, l’Obradors, el Vicentet,
tots molt bons jugadors.
També en tinc un record dolorós: quan em vaig trencar
la cama. En aquells anys tot
era molt més pelut que ara,
però ens ho passàvem molt
bé.
—Moltes gràcies Joan, ens
anirem veient.

Cartell de Traginers 2014
ALBERT OTERO
FOTO ALBERT OTERO

Un cartell, ja sigui d’una festa
o de qualsevol altre esdeveniment, tal com jo l’entenc,
ha de tenir l’objectiu de plasmar l’essència d’allò que representa, s’ha de mirar de fer
que una sola imatge o composició mostri un aspecte
concret o diversos aspectes
generals del que és representat, i això no sempre és
fàcil d’aconseguir. En un poble com el nostre, Balsareny,
on la Festa dels Traginers és
motiu d’orgull general per
als seus habitants per tot el
que significa històricament
i culturalment, quan se’m va
proposar la tasca de dissenyar el cartell de la festa, a
l’instant vaig prendre consciència de la responsabilitat
que això comportava a nivell
d’història. Aquest cartell seria
la continuació d’una sèrie de
cartells històrics tradicionals,
l’ inici dels quals es remunta
a força dècades enrere, abans
que jo hagués nascut, i havia
d’informar-me bé sobre què
treballar, sobre quins eren els
fonaments a partir dels quals
havia de treballar.
Amb això en ment, a l’hora de
crear l’esbós inicial del que
posteriorment hauria de ser
el dibuix del cartell de la Festa dels Traginers, vaig tenir la
sort, gràcies a l’arxiu històric
de l’Ajuntament, de poder
veure molts dels cartells dels
anys anteriors que han adornat, també, la revista de la
festa, i poder veure’ls en va
configurar el punt de partida.
Tots els cartells que s’han fet
tenen alguna cosa, un significat o sentiment particular
relacionat amb l’esperit de
la Festa, i si són vistos cronològicament se’n pot observar l’evolució estilística i
estètica, però sempre mantenint l’essència del que representen. A nivell personal,

m’agraden molt tots, i opino que tots tenen una cosa
o altra que els fa especials, i
de fet ho són: representen,
de forma plàstica, diferents
moments històrics d’una
mateixa celebració, ja mítica,
com és la nostra festa.
En el cas del cartell d’aquest
any, vaig començar a pensar-hi sota dues premisses
bàsiques del que volia que
fos: per una banda, a nivell
creatiu, volia que el cartell fos
original en la mesura que pogués, ja que una part important del procés creatiu és, per
a mi, la idea sobre la qual es
treballarà i que, pràcticament,
configura el tot de la creació;
i per altra banda, a nivell de
composició i com a dibuixant
amateur, no volia que fos una
fotografia o collage perquè
són terrenys que, de base, no
domino tant com altres, sinó
que volia que fos dibuix i que
estigués pintat a mà, de la
forma màximament humana
possible, que un cop acabada
la composició es tractés d’un
dibuix simple, però fet amb
el cor i amb una bona idea al
darrere.
Establertes les bases, vaig començar a pensar en què fer,
intentant buscar pistes en la
pròpia festa. En aquesta reconeixem i commemorem,
any rere any, la figura del traginer, l’històric transportista
o comerciant de mercaderies amb una llarga tradició
al nostre poble. Tractant-se
d’una festa en el seu honor i
en el seu homenatge, la figura del traginer no podia faltar
al meu dibuix. Malgrat això,
volia que, en aquest cas, fos
un traginer impersonal, cap
traginer en concret i alhora
tots els traginers: d’aquí que
no se li vegi la cara, però que
vagi vestit amb la típica camisa de quadres, la faixa i els
pantalons de pana, característics de la figura del

per exemple, Josep Anselm
Clavé –el fundador dels cors
d’homes obrers del segle XIXtitulés la seva
obra més popuOPINIÓ
lar «Les flors 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 Josep Carner i figurins de Xavier
Nogués, molt apreciable dibuixant 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 simplement 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 quasi 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. Comencem per l’escola.

devota, de salut delicada, que
va introduir al poble la devoció 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 presidintlo perquè sempre era allà, hi
havia la imatge del Crucifix
–vulgarment el Sant Cristo- i
a cada costat les fotografies
de, a l’esquerra de la imatge,
José Antonio Primo de Rivera, 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 devoció 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 sempre he recordat. La lletra feia
així:

A l’escola del senyor Ortega, Venid y vamos todos
on jo anava –ignoro si a les Con flores a porfía
altres passava el mateix- la Con flores a María
madre nuestra
pagès
o l’home
del camp,
les espardenyes
dees.set vetes
seva
dona,
doña Carmen
ens Que
però també
de del’ofici
del agafades en una de les seves
muntava,
darrera
la taula
transportista
anys enrere.
mans, perque
la qual
cosa
això
de camina
«a pordel
mestre, und’tabernacle
es- Confesso
descalç,
cansat
però mai
ambque
pas
no vaig
saber
plèndid, amb domassos blaus, fía»
Quant alleixes
la ideaon
dedeixar
què havia
ferm dir,
i segur,
sobre
camí
fins molt
mésel
tard.
Jo
petites
els volia
de fer amb
aquest
tenia vaig
de terra,
ell el
totcastellà
sol, únicaaprendre
a set
gerros
florstraginer,
–unes roses
clar que de
volia
quede
fosrosa
alguna
mentatraginer
i camí;
el fons
l’escola del
senyor
Oroloroses,
color
co- anys,
cosa relacionada amb el fet és blanc, no hi ha res més en
de desplaçar-se. La figura del el dibuix. Però això no és del
traginer i l’acte de caminar tot cert, res més allunyat de
van units, caminar conforma la realitat: el traginer mai no
l’essència del seu històric està sol en les seves travesses
M. Mar Pulido
Cañellasi, per a mi, no es pot parlar
ofici. Els traginers,
entenc,
DELEGADA
són eterns caminadors que, d’aquest ofici sense entendre
TANATORI:
Carrilet,
- Tel.transporten
650 47 97 42 - BALSARENY
mentre
fan99via,
la importància de la mula, el
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
tot tipus de mercaderies cap matxo o l’ase de càrrega que
www.funerariafontal.com
a les seves respectives desti- acompanya al traginer en les
nacions. En el cas del cartell, seves llargues jornades als
el traginer fa via caminant camins, i això, de forma imper un camí de terra, possi- personal, també està reflectit
blement preparant-se per a en el dibuix.
una nova jornada de treball,
o, possiblement, tornant de la Al contrari del que cabria estaverna, dirigint-se a descan- perar, les petjades deixades
Àgueda Borrero - Margarida Noguera
sar després d’una llarga jor- per la planta dels peus nus
nada i una dura travessa. Duu del traginer sobre la superfí-
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Això a l’escola. Perquè des- En l’àmbit privat, casolà, alprés, al vespre, hi havia el guns de nosaltres muntàvem
09
mes de Maria a l’església. les nostre pròpies capelletes
OPINIÓ
Una devoció molt popular on del mes de Maria. Jo les feia
assistia força gent, dones la amb els germans Joan i Jocie del camí
recorre, són dibuix
hagi
mostrat,
talque
i com
majoria,
i queque
solemnitzàvem
sep Soler
(que
espero
no
la marca
de les ferradures
intentat expressar,
els
de l’escolania,
fundadadei he
s’ofenguin:
eren altresaquest
temps
l’animal quedurant
l’acompanya
lligam
o vincle
mantinguda
una anys sentir
i tots de
érem
petits).
Les espiguarsempre,
incansablement,
en ritual
la figuraamb
del fltraper
Carles
Cases «Carlets»
níem entre
com podíem,
ors
els
seus
llargs
trajectes.
De
giner
i
el
ruc,
així
com
el
que
Fèiem poc cabal del que ana- de casa i amb un fenal que
la forma
pura durant
possible,
a tots
nosaltres
va
dient més
el rector
la significa
anàvem aper
collir
al serrat
i que,
encarnada
en
el
fet
de
caaquesta
nostra
Festa
celebració i, alguns cops, sor- estirant-lo, s’arrissava. dels
Però
minara descalç
el camí
tíem
jugar a sobre
la plaça.
Però Traginers.
era molt inflamable. Així que,
rural,
el un
traginer
té l’ànima
hi
havia
moment
en què, un dia, quan vam encendre
de la bèstia de càrrega que M’agradaria mostrar el meu
després de fer la visita espi- les espelmes, se’ns va calar
l’acompanya, simbolitzada agraïment públic a la gent de
ritual a un santuari marià de foc a tot el muntatge que, cal
per la forma de les ferradu- la Comissió de la Festa dels
Catalunya –posem Queralt dir-ho, no era una devoció,
res que deixa en caminar, i Traginers, que fan possible
o la Gleva-, el mossèn deia: sinó la imitació del que vèiem
així es completa la unió, tant aquesta festa i que han pen«Meditem-ho
uns moments».
al voltant
física com espiritual,
entre sat
en mi nostre.
per al disseny del
Llavors,
el
Carlets
arrencava
les dues mítiques figures de dibuix del cartell de TragiUn entorn
queHahaestat
canviat
de
l’harmònium
una improla nostra
festa: traginer
i ase ners
d’ enguany.
una
tant
que
fi
ns
i
tot
el
temps,
visació
molt
sentida
que
a
són dos en un, no s’entén experiència molt enriquidola meteorologia,
anat
desnosaltres,
petitsLacantors,
l’un senseelsl’altre.
meva ra
i, no cal dir-ho,haun
veritamentint.
Ara
ni
al
maig
cada
ens
feia
molta
gràcia
perquè
idea era aquesta, i un cop ble plaer i un autèntic orgull
dia afami
undur
raig.
Però ningú
no
l’home,
devot,
deixavabarreja
anar la per
vaig arribar
a aquesta
a terme
la tasca
ens prendrà la memòria.
seva
tota la seva
entre d’encarregar-me
de conceptes
queànima
en la meva
del disseny i
ment començaven a prendre el dibuix d’una festa que sigforma, ja només quedava la nifica tant per a tota la gent
part fàcil, quedava posar-me que és de Balsareny, que la
mans a la feina, ja que sem- sent i la viu d’una forma tan
pre he pensat que el que és especial. Que per molts anys
veritablement difícil és tropuguem celebrar-la, any rere
PLANTES I FLORS
bar la idea que et convenci, any, fent poble tots plegats!
més agricultura
que no pas
posar-la- animals
en
- ramaderia
de companyia - alimentació
pràctica. El resultat és el que Molt bona Festa dels Tragies pot veure.
Espero
que 93
el 839ners
Bruc,
s/n - Telèfon
63 96a -tothom!
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
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Subsòl: amb garanties per al riu i la població
JOSEP GUDAYOL i PUIG

Parlament i partits reclamen
garanties de seguretat abans
d’atorgar cap llicència per a la
ubicació del dipòsit subterrani de gas a casa nostra. Enrere
queda aquella trobada amb
dirigents de l’empresa del gas
al Sindicat, on els balsarenyencs van poder dir-hi la seva.
Des de la foscor d’aquells dies

la informació sobre el projecte ha anat amb comptagotes
i de ben segur que el projecte
ho requereix, però fa uns dies
aquest tornava a ser notícia i
s’hi han manifestat els partits
del Parlament català, on una
moció del grup ICV-EUIA de la
diputada bagenca Laura Massana va aconseguir l’aprovació
de tots els grups responsables
de ña comissió Territori i Sos-

Cadascú pot escoltar
la música que li agradi més
JOSEP GUDAYOL i PUIG

cada dissabte hom pot ballar i escoltar la seva música.
ROBA
I PERFUMERIA
L’entitat
balsarenyenca
del Aquella música que de ben
Casal de la Gent Gran ha po- segur en una ocasió o altre
sat a l’abast de tots els seus va significar un record en els
usuaris una nova prestació temps. Tot-hom podrà portar
de lleure que podria ano- la «Disco» aquí al Casal.
menarCarretera
«Lleurede
deBerga,
cap de
se- 93 839 62 46 - BALSARENY
3 - Telèfon
tmana».Cadascú pot escoltar «Pel mòdic preu d’un euro,
i ballar amb aquella música estem oberts a tothom: les
que més li agradi, segons tardes de cada dissabte ens
paraules del membre de la obren les portes a una pràcjunta responsable dels es- tica per a l’oïda, a uns saludapais ballables que
organitza
moviments i a la trobada
Al servei
de la bles
construcció
l’entitat.
social amb amics i coneguts».
Són les paraules que, des de
A partir del dia 1 de febrer de la seva responsabilitat, va dir
2014, Cra.
a lesdetardes
Vicenç
Manresa,del
35 -Casal,
Tel. i fax 93
839 60Pulido.
36 - BALSARENY

Carme Galera

MORROS

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

Montajes
reparaciones
Plaça de la Mel,
2, bxs. - y
Tel.
93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
BALSARENY
- infordos2@gmail.com
Fontanería
- Calefacción
- Gas - Electricidad
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

tenibilitat.
Segons informació del rotatiu
intercomarcal Regió7: «A banda de les garanties ambientals i de seguretat, la resolució
aprovada ahir al Parlament
també demana al Govern de
la Generalitat que expliqui
amb la màxima transparència
tota la informació relativa al
projecte. Els representats de

Sona B i Tempo tornen al Sindicat
JOSEP GUDAYOL i PUIG

del lleó». Amb l’escenografia
d’un autèntic obrador de pa,
Deixades enrere les represen- dos mestres forners viuen
tacions d’Els Pastorets de Bal- una aventura màgica amb
sareny pròpies i tradicionals un transport a Vilagaleta, vila
del Nadal, la sala Sindicat obre animada per tot un seguit de
M. Mar Pulido
titellesCañellas
que surten de dins del
de nou la programació musiforn.
cal i infantil habitual durant DELEGADA
l’any. CalTANATORI:
felicitar, altra
vegada,
Carrilet,
99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21
- Tel.
93 875 16
93 872 63
- MANRESA
La sinopsi
del22programa
Sona B
l’Ajuntament
i les
persones
de44 - Fax
cada entitat que fanwww.funerariafontal.com
possible que es va representar el pasaquestes vetllades de diu- sat 2 de febrer de 2014 deia:
«Louis Armstrong va néixer el
menge.
primer any del segle XX i va
Balsareny Avui vol remarcar el ser el primer gran artífex de
goig de poder veure un afora- l’extraordinari desenvolupament acceptable i coincident. ment que la música va expeTot i que també és veritat que, rimentar durant les següents
Àgueda
Borrero
Noguera
dècades».
Avui, Ricard Gili ha
en el cicle familiar
Tempo,
una- Margarida
bona majoria de simpatitzants conreat de manera ben apasCreu,
29 - Tel.
839 65
50 - BALSARENY
sionada
l’art d’Armstrong.
i coneguts dels
grups
són93de
poblacions properes al poble, «The Jazzcare Allstars» fou el
i això ens anima a veure i viure grup de jazz, del qual en forma
in situ l’alegria dels més petits i part el membre professor de
l’Escola Municipal de Música
també dels més grans.
· Automatismes
balsarenyenca Pau Bombardó,
· Fabricació
i reparació
la seva música
va fer
Darrerament a Tempo hi vam que amb
· Ferreteria
el públic.en general
poder veure el conte «El forn delir tot
FOTO ARXIU

FUNERÀRIA FONTAL, SA

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

PORTES

PUIG

BARRET

Travessera, 47 - Tel. 670 35 12 6

Mèdic

TAPAS VARIADAS

La Creu, 26
Telèfon
93
820 03 31
Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY
BALSARENY

BAR - RESTAU

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PEIXATERIA

MARIA

tots els partits a la comissió
parlamentària van apuntar la
necessitat d’actuar amb transparència perquè es tracta d’un
projecte complicat, i per evitar
casos com el projecte Castor
a les terres de l’Ebre. Massana hi va afegir que s’informi
de manera puntual i acurada
totes les institucions i agents
polítics, econòmics i socials de
Balsareny i el Bages».

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

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

METEOROLOGIA 11

AGENDA

Una sèrie a Balsareny
SARMENT
FOTO ARXIU

Entre els mesos de maig i
juny, Balsareny serà una de les
tres localitats on es desenvoluparà el rodatge de la sèrie
ALTAFULLA. Tot és possible.
Es tracta d’una Producció
semi professional que pretén
difondre els valors culturals,
tant artístics com tècnics, de
la Catalunya Central.
El fet que alguns balsarenyencs estiguin implicats en
ROBA
PERFUMERIA
elsIguions
i en l’equip directiu
ha fet que s’escollís la nostra
població per la realització
d’una de les trames de la sèrie.

Carme Galera

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

Un cop rebut el recolzament

MORROS

Gener polsós, febrer plujós
FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER

de l’Ajuntament, en breu
l’equip directiu es posarà en
contacte amb institucions,
comerços i entitats culturals
per si alguna estes interessada en col·laborar en el projecte. Tanmateix animem a tothom qui vulgui participar en
la sèrie que es pot presentar
als càstings que es realitzaran
el dia 8 de març a Balsareny i
el 15 a Manresa.

FOTO ARXIU

Gener
Temperatura (º)
Mitjana (1 minut)
5,9
Mitjana (min.+màx.)
7,5
Mitjana de mínimes
0,3
Mitjana de màximes
14,7
Mínima 		
-3,9; dia 1
Màxima 		
21,8; dia 7
Mínima més alta
5,3; dia 4
Màxima més baixa 6,7; dia 22

Per més informació, podeu
consultar la nostra pàgina Vent (km/h)
web o adreçar-nos
les vostres FONTAL,
FUNERÀRIA
SA alta
Ventada més
preguntes a:
M. Mar Pulido Cañellas
Velocitat mitjana

Al servei de la construcció

LLIBRERIA
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Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

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

PUIG

6,2
1,6
1,0
25,7
1,5
7,5
43,5

estètica
home-dona

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

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

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38
BALSARENY

Mèdic

TAPAS VARIADAS
La Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
BALSARENY

La pluja (litres)
Dia 4		
Dia 13		
Dia 15		
Dia 18		
Dia 22		
Dia 29		
Total

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

PORTES

1.021,3 dia 8
989,9 dia 19

OLGA

39,2 dia 24
5,0
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97Recorregut
42 - BALSARENY del vent 1.925,7km
http://altafullalaserie.wix.
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
www.funerariafontal.com
com/altafulla
altafulla.laserie@gmail.com
DELEGADA

Pressió (hPa)
Màxima
Mínima

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

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

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

PLANTES I FLORS

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa
Cra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

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

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

Plaça de la Mel, local, bloc, 2- Tel. 679 83 63 50 - BALSARENY

Nova

isió

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

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY

MATALASSOS I
EQUIPS DE DESCANS

sangüesa
Cra de
Berga, 20 - Tel. i fax 93 839I 61
60 - BALSARENY
ELECTRODOMÈSTICS
MENATGE
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

Carretera de Berga, 20
Carretera de Berga, 22
Tel. 93 839 61 60 expertbalsareny@telefonica.net - BALSARENY

Residència canina i felina

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

Tel. 609 92 03 04

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