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L’acabament de febrer i 
el començament de març 
han portat a Balsareny, 
com cada any, un conjunt 
d’activitats festives que 
han mobilitzat la gent. Una 
gent que demostra una fer-
ma voluntat de resistir, de 
sobreviure com a cos so-
cial, de no deixar de passar-
s’ho bé sempre que es pot, 
malgrat que després calgui 
tornar a tocar de peus a te-
rra, per fer front com sigui a 
una crisi que no sembla te-
nir aturador. 

Així, els Traginers van ser un 
gran èxit, amb molta gent 
de fora que se sumaven a la 
festa dels de casa. El Carnes-
toltes, al nostre nivell casolà 
habitual, va ser engrescat i 
acolorit, ple de bon humor. 
I la Caminada Popular, 28 
anys ja fent camí, va gau-
dir d’un bon dia de sol i va 
posar moltes persones, de 
totes les edats, a caminar 
pel nostre terme; després, 
el CEB va presentar un au-
diovisual amb fotos de la 
caminada i un altre sobre 

l’excursió que havien fet al 
Clarabide. Enhorabona als 
organitzadors d’aquests 
actes —i d’altres que es van 
fent—, i gràcies als partici-
pants que els fan possibles.

L’ANC, amb la Coral Sant Es-
teve i els rapsodes dels Pas-
torets, presenta el dia 22 de 
març un acte amb la can-
tant Núria Feliu, com a co-
lofó de la campanya «Signa 
un Vot per la Independèn-
cia» que s’ha fet al llarg dels 
darrers mesos. Perquè Bal-
sareny no es desentén pas 
de les inquietuds del país.

El 25 de març, el progra-
ma de Jordi Basté «El món 
a RAC1» ve a Balsareny: al 
Sindicat podrem veure en 
directe com el fan. I el Con-
sell de Cultura, un any més, 
ha convocat el concurs li-
terari de Sant Marc, centrat 
en la poesia. I per final de 
mes, la Fira de Primavera de 
l’Associació de Botiguers.

La Biblioteca Pere Casaldàli-
ga ofereix l’habitual «Hora 
del Conte» als més menuts, 
commemora el Dia Interna-

cional de la Dona Treballa-
dora amb una exposició de 
llibres de dones novel·listes 
i promou la demanda de lli-
bres sortejant entrades per 
als espectacles de ‘Tempo’ 
i ‘SonaB’, que continuen 
oferint al poble la seva 
excel·lent programació. 

En esports, el dia 2 de març, 
Balsareny va ser un cop 
més la seu on començava 
la Transsèquia. El dia 8 es 
va celebrar el segon raid 
de la Ruta de les Mules; i les 
entitats esportives locals 
(escacs, futbol base, futbol 
sala, handbol sènior i juve-
nil femení) han anat jugant 
els seus partits de competi-
ció.

Balsareny surt al carrer ves-
tit de traginer o disfressat 
del que sigui, o fa via per ca-
mins de bosc, i no desatén 
la cultura, l’esport i l’esplai. 
Fent poble fem país. Sem-
bla poc, i certament po-
dríem aspirar que es fessin 
moltes més coses, però ja 
està bé que almenys man-
tinguem les que tenim.
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Després d’un divendres amb 
el correfoc infantil i el con-
cert jove, i d’un dissabte amb 
el popular joc de les anelles, 
les passejades amb ruquets i 
amb carro i la cavalcada dels 
Traginers Petits, així com la 
inauguració de la taverna, el 
rebost, la botiga de ceràmica 
i l’exposició de fotografies, 
el concert Traginers Música 
Exprés de l’escola de música 
municipal i, a la nit, l’animació 
del Correfoc dels Traginers, la 
Ruta del Traginer i el ball de 
nit, el diumenge 22 de febrer 
es va despertar assolellat i 
primaveral: el temps va acom-
panyar la diada per fer-la més 
lluïda. 

Els Trabucaires i morterets de 
Rajadell van despertar el veï-
nat i, a l’àmbit de la Torrada, 
balsarenyencs i visitants van 
poder esmorzar pa torrat i 
embotits i veure com es fer-
rava i esquilava un matxo. La 
banda de l’escola municipal 

Uns Traginers molt lluïts
de música de Puig-reig ani-
mava els carrers del poble 
mentre una gentada anava 
a mirar com es guarnien ani-
mals i carruatges a l’era del 
Mas Martí. Els cordonistes, 
Joan i Pepito Vilà Vilamosa, 
anaven a buscar el banderer, 
Joan Vilà i Marsinyach i tots 
plegats, amb el nuvi, Lluís 
López Sabala, anaven a bus-
car la núvia, Gemma Ribalta 
López, i la mare de la núvia, 
Maria López Caballero. Així 
començava la gran Cavalcada 
dels Traginers, un any més es-
plèndida i molt participada.

Trabucaires i morterets de 
Rajadell; banderer, cordonis-
tes, núvia, mare i nuvi amb 
les mules del dot a les caixes 
de núvia; hereus i pubilles de 
la Catalunya central, amb els 
de Balsareny al davant; els 
gegants i gegantons de Bal-
sareny (Marc i Maria, mossèn 
Joan i Mariona la filadora); 
geganters i grallers de Bal-
sareny; geganters i grallers 
Els K+Sonen de Balsareny; 

bastoners de Balsareny; ban-
da de l’escola de música de 
Puig-reig; cobla Rosaleda; el 
Traginer d’Honor, Francesc 
Maya Comas, i un grup de 
mossos d’esquadra d’època 
donaven pas a la magnífica 

desfilada de traginers amb 
matxos i mules, albardes, sàr-
ries, bastos, àrguens i argue-
nells, transportant de tot:oli, 
aviram, fems, garbes, sorra, 
llenya, gerres d’aigua, mel, 
farina, pedres, arnes 
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d’abelles, portadores de raïm, 
bots de vi, sarrions de carbó... 
Seguien encara una gran 
nombre de carreters portant 
quitxalla, verdures i aviram; 
un carro de cerveses i un 
de llet; una nombrosa colla 
d’espontanis, i una llarguíssi-
ma corrua de genets amb els 
cavalls que a la tarda corre-
rien a la cursa del serrat del 
Maurici. 

La cavalcada va passar per la 
plaça de l’església, on el bes-
tiar va ser beneït per mossèn 
Xavier Castelló i Baille, i va 
ser comentada amb tot luxe 
de detalls per Jacint Orriols i 
Alsina. En acabar, es va lliurar 
la bandera del gremi al ban-
derer de l’any que ve, Alfred 
Selgas i Santamaria.

Durant tot el dia, el rebost, la 
taverna, la botiga de ceràmi-
ca i l’exposició de fotografies, 
així com el mercat de pro-
ductes naturals i de la terra, 
acollien el públic que, un any 
més, ha vingut a Balsareny a 
gaudir d’aquesta festa tan 
entranyable i que mobilitza 
tantes persones.

A la tarda, que va continuar 
fent molt bo, van tenir lloc les 
tradicionals curses d’ases, po-
nis, mules i cavalls, enguany 
al nou circuit del serrat del 
Maurici. El guanyador absolut 
va ser en Xavier Vall.

Cal felicitar els organitzadors 
de la festa i tota la gent que 
hi ha col·laborat: el seu esforç 
ha valgut la pena. I agrair als 
milers de forasters que ens hi 
ha volgut acompanyar, amb 
el desig que els hagi agradat i 
que hi tornin un altre any.
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Un any més, la rua del Carnes-
toltes ha desfilat pels carrers 
de Balsareny i hi ha aportat 
alegria i color. Potser amb 
alguna comparsa menys que 
altres anys, la participació ha 
estat alta i el conjunt ha ani-
mat una tarda un xic fresca. 
Entre moltes altres disfresses, 
s’hi han vist divertides colles 
de pirates, espantalls, víkings, 
pallassos, patates de Mr. Po-
tato, extraterrestres, presi-
diaris, monstres i zombies, 
jocs de taula, pingüins, óssos, 
mexicans, bruixes, princeses, 
cavallers templers, senyals de 
trànsit, cors de cartes de pò-
quer, una tribu de caníbals, 
un grup de clons de Michael 
Jackson, unes simpàtiques 
papallones i fins un gos que 
vol fitxar pel Barça. Tot amb 
molta gresca, balls i cançons 
i ganes de passar-s’ho bé. A 
la nit, el sopar i el ball amb DJ 
Carles i Dani Màgik han tan-
cat la celebració; la compar-
sa guanyadora va ser la dels 
Pingüins, seguida de la dels 
Extraterrestres i, en tercer 
lloc, la dels Senyals de Tràn-
sit. Cal agrair l’èxit de la festa 
als organitzadors i felicitar 
tothom qui hi ha participat 
disfressant-se.

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

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com

FORN
Pa i Pastisseria

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

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55 

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

TAVERNA EL BOTER



El diumenge 9 de març va tenir 
lloc a Balsareny la vint-i-vuite-
na edició de la Caminada Po-
pular. Ens acostem ja a la tren-
tena de caminades. El temps 
enguany va ser esplèndid, ja 
que va coincidir amb l’estada 
d’un potent anticicló durant 
força dies.  Això va fer que la 
participació fos alta, idèntica 
a la de l’any passat: 425 per-
sones. Com sempre, aquesta 
activitat fou organitzada pel 
Centre Excursionista de Bal-
sareny, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Balsareny 
i la Diputació de Barcelona i 
amb el suport de diverses em-
preses i comerços. Les inscrip-
cions van començar a fer-se 
ben aviat, abans de les 7:30 del 
matí, al preu de 8 euros, llevat 
dels socis del C.E.B., que van 
pagar només 6 euros. I mentre 
la gent s’anava posant a punt, 
pocs minuts abans de les 8 es 
donava el tret de sortida.
 
La desfilada inicial pel Repeu 
va ser potent, amb una gran 
aglomeració. A poc a poc s’hi 
anava afegint gent, fins pas-
sats dos quarts de nou, quan 
es donava per tancada la ins-
cripció i sortien també els del 
«cotxe escombra». Des del Re-
peu es va accedir al Pont de la 
Via i es va seguir l’antiga via 
del tren uns 700 metres, fins a 
trobar un trencant a l’esquerra 
que portava a la falda del Cas-
tell. Aquí s’agafava un corriol 
molt dret, però que tal com 
es pujava ens donava la satis-
facció de veure bones vistes 
de tot l’entorn, fins arribar al 
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Crònica de la Caminada 2014

Castell, pel costat de l’església 
romànica.
 
Ens trobàvem aproximada-
ment al quilòmetre 1,300. Al 
peu del Castell hi havia un 
primer control i avituallament, 
amb coca i moscatell.
 
Després el recorregut seguia 
per la baixada que ens ofereix 
el camí principal del Castell, 
fent ziga-zagues, fins a la ca-
pelleta de Sant Antoni. Allà es 
travessava la carretera asfal-
tada i, a l’altre costat, es con-
tinuava per un corriolet que, 
fent pujada, entrava dins del 
bosc. Al cap d’uns dos-cents 
metres, s’agafava un desvia-
ment a l’esquerra, que ana-
va baixant fins a topar amb 
l’autovia. Se salvava aquesta 
passant per sota, per un tub 
rodó que serveix de desguàs 
i que té tanta llargada com 
els 8 carrils que té l’autovia en 
aquell punt (entre carrils cen-
trals, accessos i via de servei). 
Va ser tot divertit, sobretot 
perquè els més alts s’havien 

d’ajupir un poc, ja que el tub 
només feia més o menys uns 
1,80 metres d’alçària.
 
Un cop els caminants eren a 
l’altra banda de l’autovia, ha-
vien de prendre un camí fo-
rça ample i molt pla, que va 
seguint paral·lelament la rie-
ra del Mujal durant més d’un 
quilòmetre fins arribar a un 
cobert, just després de traves-
sar la riera. A partir d’aquest 
moment el camí s’anava enfi-
lant de mica en mica, passant 
per camí ample i per corriols, 
fins arribar a l’altura del Co-
llet del Nado. Sense acabar-
hi d’arribar, se seguia per 
l’esquerra de la masia, ficant-
se dins del bosc i accedint fins 
al cim d’un turó, que destaca-
va per la presència de les res-

ACTUALITAT06

tes d’unes tombes (ben bé 5 o 
6) corresponents a una antiga 
necròpolis medieval.
 
Després arrivàvem a la pista 
que ve de prop del Mujal i va 
cap a Sobirana. Calia seguir-la 
en direcció a Sobirana, pas-
sar pel costat de la casa i de 
l’església romànica i conti-
nuar fins a trobar la carretera 
de Súria, travessar-la i prendre 
la pista ampla de la Torre de 
Castellnou. Però aquesta es 
deixava de seguida per seguir 
un altre camí força ample per 
l’esquerra. Seguint aquest, al 
cap de poc més de mig qui-
lòmetre, s’agafava un corriol 
per la dreta que es ficava dins 
del bosc i...  atenció!, perquè 
venia la part més dura de la 
caminada.
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Ponent, 3 - Tel. 93 839 62 12 - BALSARENY
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El corriol s’enfilava aviat per la 
zona coneguda com l’Aclau, 
fins arribar al punt més alt 
de l’indret, a més de 500 me-
tres d’altitud. Un cop arribats 
dalt del cim, es travessava un 
sector pla  ressentit encara 
dels incendis del 94, com ho 
demostra la invasió actual 
d’espècies oportunistes situa-
des al lloc que ocupaven els 
grans arbres, com el romaní, 
l’arboç i l’estepa borrera, un 
arbust més propi de llocs més 
baixos, però que ara s’ha es-
campat en aquella zona. I, per 
fi, s’arribava al segon control, 
on hi havia l’esperat esmorzar, 
amb l’entrepà de botifarra i un 
bon vi. La gent havia de repo-
sar després d’haver passat ja 
el més difícil de la caminada, 
tot i que solament es trobava 
a la meitat, al quilòmetre 7.
 
Amb forces renovades els 
caminants es van disposar a 
continuar passant per la pis-
ta ampla de Castellnou fins 
arribar a la cruïlla amb el camí 
de Candàliga, on s’agafava un 
altre camí a l’esquerra que va 
seguint una carena (la que, 
més endavant, va cap a la Baga 
Fosca), amb zones cremades 
també del 94. Al cap d’uns 
dos quilòmetres de passar per 
aquest camí, calia desviar-se 
per la dreta, amb compte de 
no equivocar-se, per un petit 
corriol que entrava a un bosc 
baix però molt espès, per-
què es va cremar també i ara 
presenta un atapeïment de 
pins que déu n’hi do! Passat 
aproximadament un quilòme-
tre s’arribava així a l’antiga 
casa, mig enderrocada, del 
Solà d’Aladernet, amb la boni-
ca panoràmica de la Torre de 
Castellnou al davant.
 
Passada aquesta masia, es 
continuava pel camí ample, 
primer amb bosc madur però 
de seguida també amb zona 
cremada, però amb abun-
dants arbustos i herbes també 
que aprofiten d’escampar-se 
allà on ningú «no els fa om-
bra» En aquest cas podíem 
veure, en tota aquella zona, 

molts matolls de foixarda, una 
herba que de vegades costa 
de trobar i que no la veiem 
pas a tot Catalunya, que a més 
a més començava a estar ben 
florida, perquè precisament, i 
com a cosa no gaire habitual, 
floreix a finals d’hivern, amb 
unes inflorescències de color 
lila de dos tons diferents, molt 
maques.
 
Al cap d’un quilòmetre d’haver 
marxat del Solà, en pujada, 
s’arribava al conegut «Forat de 

la Noia», on hi havia el tercer 
control i el refresc que suposa 
beure aigua i menjar-se una 
taronja ben suculenta. Era ja el 

quilòmetre 11 de la caminada.
 
Només quedaven 3 quilòme-
tres, i tot baixada, per arribar 
al final i complir els 14 qui-
lòmetres de recorregut. Se 
seguia per la falda del Pla de 
Calaf fins a girar a l’esquerra 
cap al poble a l’alçada de Cal 
Berengueres. Això sí, lamenta-
blement passant per una zona 
també cremada, en aquest cas 
l’any 2005, quan les flames 
arrasaven tot el Pla de Calaf 
procedents de Castellnou de 
Bages. Com a consol, aquest 
sector ens ofereix també al-
guna sorpresa en l’aspecte 
botànic: hi havia uns petits 
exemplars d’un arbust gens 
habitual al nostre entorn, com 
és el matapoll (Daphne gni-
dium), una espècie molt més 
pròpia de zones costaneres 
com el Garraf. De moment és 
l’únic punt del terme balsa-
renyenc on tenim constància 
de la seva presència. Es va po-
der veure al costat del camí, a 
uns 300 metres abans de Cal 
Berengueres.
 
Un cop arribats a la plaça de 
l’Església, després de 3 a 4 
hores de caminar i fer salut, 
els participants van poder 
refrescar-se i prendre un pe-
tit refrigeri i rebre el record, 
que enguany era comestible, 
consistent en una botifarra 
blanca.
 
Com de costum, a la tarda, la 
jornada es va completar amb 
la projecció, a la sala petita del 
Sindicat, de les fotografies de 
la caminada del matí, i també 
de l’audiovisual del C.E.B. so-
bre l’ascensió, el passat mes 
de juliol, al Pic Clarabide, de 
3.020 metres d’altitud.

Carretera de Berga, 22 
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Si us hi fixeu, veureu que la 
majoria de cadells dels ma-
mífers són molt juganers. Els 
seus jocs són com una mena 
d’aprenentatge per a la vida 
adulta, quan hauran de buscar-
se el menjar de mil maneres. 
Els cadells del rei dels primats, 
o sigui nosaltres, també pas-
sen una molt llarga tempora-
da en què la principal activitat 
és el joc. Els jocs dels infants, 
però, solen ser sovint regulats, 
tenen les seves normes, com 
la mateixa vida. D’aquests jocs 
amb reglament ja en parlarem 
un altre dia. Avui voldria recor-
dar aquells altres jocs de quan 
era petit que no tenien regles 
o, si en tenien, canviaven cada 
cop que convenia. Solien ser 
sovint força bàrbars i dubto 
que els infants d’avui hi juguin 
si no és mitjançant una conso-
la o un ordinador, sols, tancats 
en una habitació. Nosaltres ju-
gàvem en colla.
 
Els nens de ciutats com Barce-
lona jugaven, diuen, a lladres 
i serenos. A Balsareny i altres 
pobles semblants només hi 
havia un sereno que no per-
seguia lladres, perquè oficial-
ment no n’hi havia. A Balsa-
reny, doncs, jugàvem a moros 
i cristians. Hi ajudava que a 
Balsareny hi ha dos castells i 
la imaginació infantil, com les 
velles llegendes, els atribuïa 
als moros. Principalment el 
fortí del serrat del Maurici, que 
per a nosaltres era indubta-
blement castell de moros. Fins 
i tot algú hi havia trobat el mà-

JORDI PLANES

A cops de roc
nec rovellat del punyal del rei 
moro! El poble de Balsareny, 
pel nord, acabava a la carre-
tera. Més enllà, les costes del 
serrat del Maurici, sense més 
obstacles que els garrics i les 
argelagues, eren propícies a 
les batalles campals de moros 
i cristians. Es formaven dues 
colles, generalment de ma-
nera espontània, i una d’elles, 
la més llesta, ocupava les ruï-
nes del fort. L’altra, l’havia de 
conquerir. Com? Amb certa 
estratègia, vorejant els pen-
dents més abruptes, buscant 
amagatalls entre les mates, 
fent maniobres de distracció. I, 
sobretot, a cops de roc, tant els 
assetjats com els assetjadors. 
Les pedres volaven en tots els 
sentits i afortunadament no 
totes feien diana. Però sí al-
gunes. Les búrnies i els trencs 
eren prou freqüents, tot i que 
la sang no arribava al riu. La 
batalla solia acabar per esgo-
tament, sense vencedors ni 
vençuts, o perquè era l’hora 
de tornar a casa. L’endemà, si 
de cas, ja continuaria.
 
El mateix joc, però amb bas-
tons i canyes com a espases 
en comptes de pedres, omplia 
les llargues estones de pati de 
l’escola –la plaça de l’església-. 
Els del senyor Ortega ens di-
vidíem en dues grans colles, 
grans i petits, capitanejades 
per algun dels més grans, i 
ens embrancàvem en llargues 
batalles, corrent com bojos 
els uns darrere els altres per 
la plaça, el Trull i el Repeu. Un 
dia que jo mateix capitanejava 
una colla, vam anar-nos-en al 
Repeu i el fragor de la batalla 
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no ens va permetre veure que 
el mestre ens cridava a entrar. 
Quan, tard, vam tornar a esco-
la, el mestre ja ens esperava 
amb la palmeta a les mans. 
La meva presència, les meves 
excuses i les meves súpliques 
ens va estalviar el càstig físic.
 
Un altre joc, potser més bèstia, 
consistia a esmolar en pun-
ta les barnilles de paraigües 
vells, com si fossin fletxes. I 
com a fletxes les fèiem servir 
en guerres imaginàries però 
molt perilloses, no cal dir-ho. 
Recordo que al peu de la res-
closa del Molí s’havia format 
pels sediments una illa força 
gran que dividia el riu en dos 
braços. Al mig, hi havia cres-
cut una arbreda espessa de 
pollancres, bedolls i verns que 
per a nosaltres era una selva i 
on jugàvem precisament jocs 
selvàtics –o salvatges?- amb 
les fletxes que he dit, sense 
adonar-nos del perill. Un dia, 
un dels líders d’aquest joc va 
xopar de benzina una estopa 
que va posar a la punta de la 
fletxa i la va llançar a l’arbreda. 
L’incendi de l’illa va ser consi-
derable i els valerosos tarzans, 
cames ajudeu-me cap al po-
ble, com si no hagués passat 
res.
 
El que diré ara, més que un joc 
era una salvatjada. Com que 
el diable era sovint represen-
tat amb formes de ratpenat 
–i present en totes les prèdi-
ques religioses- alguns dels 
més atrevits caçaven de dia 
aquests inofensius i benèfics 
animalons, els clavaven en una 
fusta, crucificats, i amb un mis-
to o una candela els calaven 
foc al cul. Les pobres bèsties 
cridaven de dolor i els animals 
que les martiritzaven deien, 
rient: «mireu, mireu, el dimoni 
ja renega». No ho vaig veure 
gaire cops, però m’esgarrifava.
 
Ja veieu, doncs, com de vega-
des ens distrèiem. Si més no, a 
cops de roc.

METEOROLOGIA

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER 
FOTO ARXIU

Temperatura (º)
Mitjana (1 minut)                     6,4
Mitjana (min.+màx.)               7,2
Mitjana de mínimes                         0,1
Mitjana de màximes            14,3
Mínima                -4,1; dia 3
Màxima                21,6; dia 14
Mínima més alta       6,8; dia 14
Màxima més baixa    5,1; dia 13

Vent (km/h) 
Ventada més alta     49,0 dia 28
Velocitat mitjana                     7,1
Recorregut del vent 2.587,74km

Pressió (hPa) 
Màxima                 1.022,1 dia 27
Mínima                    987,5 dia 10

La pluja (litres) 
Dia 1                 2,5
Dia 4    2,7
Dia 5    1,4
Dia 9                10,8
Dia 15    3,5
Dia 16    5,3
Total                                            26,2

Febrer ventós,
cara de gos 

Febrer
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Susanna Aguirre i Torrabade-
lla, nascuda a Manresa el 6 de 
desembre de 1979, va estudiar 
primària a l’Escola Pública Sant 
Ignasi de Manresa i secundària 
a l’Escola Lacetània. D’estudis 
superiors compta amb el mòdul 
de Grau Mitjà en Estètica (mo-
dulació Estètica cursat a Crista-
bel). Actualment és autònoma i 
regeix el Saló de Bellesa situat 
al número 2 del carrer del Nord 
de Balsareny, en l’antic immo-
ble on hi havia hagut l’antiga 
Biblioteca. Tal i com ens diu, 
«vaig tenir la sort de poder 
trobar unes instal·lacions molt 
agradables per la seva ubica-
ció i confort». En les hores dis-
ponibles de lleure ens comenta 
que «m’agrada molt poder 
passar-m’ho amb la família 
sense preferències de què fer i 
com». Referent a la lectura, ens 
confirma que li agrada llegir, 
però que no ho pot fer tant com 
voldria. El darrer llibre que ha 
llegit és Generació Sandwich, 
de Milagros Álvarez Gortari.

—Digueu-nos, en primer lloc, 
quins són els serveis que po-
dem trobar a la vostra sala de 
bellesa?

—En aquest món de l’estètica 
es tracten uns mètodes 
d’eficiència i gratificació sa-
ludables, que proporcionen a 
la persona un gran sentit: el 
sentit de trobar-se amb aque-
lles faccions que et fan sentir 
bé. Aquestes són les següents: 
depilacions, manicures, pedi-
cures, depilacions làser, trac-
taments facials i corporals, 
permanent i tint de pestanyes, 
massatges i serveis de dietèti-
ca. 

—Tots els tractaments són a 
llarg termini o també n’hi ha de 
més immediats?

—Bé, avui dia podem trobar 
molts tractaments, tant fa-

cials com corporals, d’efecte 
immediat; com, per exemple, 
els antiarrugues, normalment 
utilitzant l’aparellologia, que 
funcionen molt bé. I respecte 
a altres tractaments, cadascú 
en pot seguir un o altre, depe-
nent de les seves necessitats.

—Vau exercir la vostra profes-
sió en algun altre lloc abans de 
venir a Balsareny?

—Sí, en el meu currículum hi 
compten 10 anys treballats a 
Manresa amb la mateixa raó 
social i d’autònoma, tal com 
soc aquí Balsareny.

—Com és que vau arribar a un 
poble com Balsareny i quan ho 
vau fer?

—Bé, sóc al vostre poble per 
la raó del meu festeig amb un 
balsarenyenc, amb qui passat 
un temps em vaig casar. I avui 
dia gairebé ja fa 5 anys que hi 
sóc per raons de treball, tot i 
que visc a Santpedor.

—Ja per acabar, digueu-nos el 

Susanna Aguirre, atenció estètica i de salut

ENTREVISTA

vostre horari professional en 
què podem venir a fer-nos el 
tractament desitjat.

—L’establiment és obert al 
públic de dilluns a divendres 
des de les 9 del matí fins a les 
12:30, i a la tarda, des de les 3 
fins a les 7. Els dissabtes obro 
els matins de 9 a 13. Ara bé, en 
tots els casos intento adaptar-
me sempre als meus clients.

SARMENT
FOTO JUAN MIGUEL MORALES

Balsareny per la Independèn-
cia (BxI), l’agrupació local de 
l’Assemblea Nacional Catala-
na (ANC) té previst fer la cloen-
da de la campanya «Signa un 
Vot per la Independència» el 
dissabte 22 de març de 2014, a 
les 6 de la tarda, amb un acte a 
la sala Sindicat que comptarà 
amb la presència de l’actriu 
Núria Feliu, que recitarà poe-
mes patriòtics. A l’acte hi par-
ticiparà també la Coral Sant 
Esteve de Balsareny, amb un 
recital de cançons catalanes, i 
els Rapsodes dels Pastorets 
de Balsareny, que també reci-
taran poemes. El coordinador 
de BxI, Josep Sanmiquel, farà 
una valoració de la campanya. 
En acabar, hi haurà coca i cava 
per als assistents, i la mesa per 
recollir signatures per als que 
encara no ho hagin fet.

Núria Feliu 
recita a 
Balsareny

Febrer ventós,
cara de gos 
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La Festa dels Traginers aposta en 
ferm per una continuïtat tradicional

L’Escola Guillem de Balsareny 
i la Llar d’Infants Pare Coll 
obriren la porta amb dedica-
ció al mes de febrer i a la re-
trobada Festa dels Traginers. 
Una aposta ferma per la conti-
nuïtat sortia al carrer formant 
el rebrot de «Pel febrer floreix 
l’ametller i a Balsareny rebro-
ta el traginer». En aquests dos 
centres educacionals és on 
creixen les noves fornades de 
balsarenyencs

Des d’aquí voldria felicitar a 

Aina i Laia Rodríguez Pulido, 
juntament amb Marc Cabra 
i Eloy Rivero, que van omplir 
l’acte de benedicció en honor 
a Sant Antoni dels Traginers 
Petits. 

Segons paraules d’Àngel Ri-
balta, president de la Comis-
sió de la Festa dels Traginers, 
aquest any s’ha volgut reforçar 
amb aquest objectiu perquè 
amb els anys es pugui acabar 
fent una rèplica dels Traginers 
grans que el diumenge ho-
noren l’encapçalament de la 
festa. 

JOSEP GUDAYOL i PUIG

Ningú sense pa

Fa uns dies, prop d’una vin-
tena de persones decidiren 
trobar-se en un acte solidari 
dins de la campanya anual de 
l’associació balsarenyenca de 
Mans Unides. 

Amb el lema «Berenar per a la 
fam», el grup d’assistents dis-
sertaren sobre les grans neces-
sitats que el món actual pateix 
a causa de la insolidaritat dels 
països més rics. Comunió i pre-
gària tingueren uns comple-
ments d’alegria, amb l’humor 
de la pallassa Montserrat, que 
omplí l’estança d’un seguici 
imaginatiu d’humanitat. Amb 
el seu nas vermell, la Montse 
arribava amb uns acompan-
yants de categoria (el papa 
Joan XXIII, sant Antoni Maria 
Claret, Pere Casaldàliga, etc.) 
que portaven aquest missat-
ge solidari: «ningú sense pa». 
Un humor blanc, mentre les 
busques del rellotge anaven 

trencant la tarda, d’acudits i 
cançons que feren florir rialles 
espontànies en uns moments 
d’autèntica trobada de dejuni 
i pau cristians. 

Cal destacar una aportació 
agraïda: la que aportaren a 
través del vídeo les famílies 
Mingo Vallès i Casaldàliga Ro-
jas en la seva visita al nostre 
bisbe emèrit Pere Casaldàliga, 
a São Félix do Araguaia a la sel-
va del Mato Grosso. Paisatges, 
caminades i sopars amb els 
costums del lloc, pregàries i ce-
lebracions eucarístiques.

En la campanya engegada 
per la Parròquia de Balsareny 
(vegeu Full Parroquial Diocesà 
del 23 de febrer de 2014) i 
econòmicament parlant, fins 
a l’hora d’escriure aquestes 
ratlles s’havien recollit les se-
güents quantitats: misses de 
la Parròquia (915,45E), bere-
nar solidari (120E) i Comunitat 
d’Argençola (115E·).

JOSEP GUDAYOL i PUIG

Indústria i medi, incompatibilitats en el món salí d’Iberpotash

Tota la pila d’anys de funciona-
ment de les mines de potassa 
de Balsareny i Sallent han es-
tat, i encara són, una alliberació 
econòmica per a moltes famí-
lies de les dues poblacions i un 
reconeixement industrial a Eu-
ropa i al món. Però tots aquests 
anys (més de setanta o vuitan-
ta) són molts anys d’extracció 
de potassa, i com qualsevol 
matèria primera generada per 

un treball industrial, a més a 
més de proporcionar benefi-
cis, deixa dificultats que tard o 
d’hora hem d’assumir tots ple-
gats.

Aquest raonament vol venir a 
compte sobre l’afer judicial a 
què fa front l’empresa Iberpo-
tash. Avui per avui i davant del 
contenciós presentat fa temps 
per una associació de veïns de 
Sallent (barri de la Rampinya), 
situat al peu de la muntanya 

del Cogulló, l’empresa prendrà 
la determinació de presentar 
un recurs al TSJC, recurs que 
també sembla que poden 
prendre els equips de política 
municipal de Sallent. La pos-
sibilitat d’ambdós recursos 
sembla que donaria la possibi-
litat de que les extraccions po-
guessin continuar. Segons in-
formació del Regió 7, del 25 de 
febrer de 2014, «el que està en 
qüestió amb aquesta sentència 
és la possibilitat de continuar 

abocant el residu salí al runam 
del Cogulló, perquè aquesta 
muntanya artificial es conside-
ra que ha crescut superant els 
límits establerts. Però l’empresa 
necessita tenir el runam en ac-
tiu mentre es faci extracció de 
potassa a Sallent. La seva in-
tenció és aturar aquesta activi-
tat els primers mesos del 2015 
per dedicar tots els esforços a 
l’explotació de Súria i deixar la 
mina de Sallent, que ha anat es-
gotant els seus recursos».Carme Galera
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De caràcter senzill i vitalitat 
sorprenent, sempre disposada 
a servir abans de ser servida i 
sempre al costat del seu espòs 
Josep Soler Costa, fa uns dies 
que ens va deixar la Carme Al-
tarriba. La Carme del «Trokala-
na», tal com la coneixien totes 
les persones que hi havien 
mantingut un tracte personal 
a través de la seva activitat de 
disseny de moda i esplai, al seu 
establiment «Esplay Moda», 
a la plaça Ricard Viñas. Sar-
ment va comptar amb la seva 
col·laboració publicitària des 
de l’any 1987.

Darrerament, ella i el Josep 
també eren fidels seguidors 
del programa Pista matinal de 
Ràdio Balsareny, quan sovint 
participaven en aquest mitjà a 
través de l’espai L’endevinalla, 
programa conduït pel sotasig-
nat. 

A continuació donem les grà-
cies a les famílies Soler Nadal i 
Soler Codina per fer-nos arribar 
les mostres d’amor de les nétes 
per a la seva àvia, a través d’uns 
missatges de condol i record 
que van formar part del comiat 
a l’església de Santa Maria de 
Balsareny.

«Iaia, et vaig conèixer quan tenia 
5 anys i encara ho recordo com 
si fos ahir. Vull que sàpigues que 
eres i seràs una persona espe-
cial per a mi i els meus germans. 
Quan vam arribar a Balsareny 
ens vas acceptar tal i com érem, 
encara que no fóssim els teus 
néts biològics.
      Ja no hi haurà nits de cagar 
el tió amb tota la família o bé 

Comiat a Carme Altarriba i Sociats
dinars de diumenge, ni les pessi-
golles que em feies quan estava 
enrabiada.
      Em dol que hi hagi pogut 
acomiadar-me de tu. Et voldria 
dir lo molt que t’apreciava i 
t’estimava. Per mi sempre seràs 
una de les millors persones que 
ha aparegut a la meva vida. Pen-
sarem cada dia amb tu i esperem 
que siguis on siguis estiguis molt 
millor. Et recordarem com aque-
lla persona alegre i feliç que eres. 
T’estimaré encara que ja no hi 
siguis. — Axanna Soler Nadal.»

«Records de la botiga, de ca-
minades, de Nadals, de rialles, 
d’infantesa i de tristesa... La teva 
empatia despertava Balsareny 
dia rere dia i la teva valentia 
l’il·luminava a cada instant. Has 
deixat moltes espelmes enceses 
en el teu camí que seguiran el 
seu destí.
        Una llarga vida has hagut de 
lluitar i molts obstacles has ha-
gut de saltar, sola o acompanya-
da, però amb força per no ser de-
rrotada. No era la teva hora ni el 
teu moment; després de 71 anys 
plens d’un dens patiment, d’una 
ràbia impotent i d’un silenci pru-
dent, ara ha arribat l’hora de ser 
feliç. Els teus últims dies han es-
tat llargs i complicats, el llit era el 
teu refugi i l’aire la teva salvació.
      La iaia Carme feia temps 
que havia marxat, sols queda-
va el seu cos hipnotitzat. Ningú 
està educat per rebre la mort ni 
preparat per acomiadar, quan 
arriba la mort. Volem ser-hi en 
aquest dia assenyalat, obrir-te 
les portes d’un nou món i en-
caminar-te fins arribar a prop 
de les estrelles. Ha arribat l’hora 
heroïna, sigues forta i deixat cui-
dar pels àngels. — Blanca Soler 
Codina.»

BALSARENY AVUI

JORD i CONXITA PLANES CASALS
FOTO C. PLANES

Nascuda prop del Bastareny, 
un riuet polit i juganer, la dolça 
remor de les seves aigües van 
acotxar els seus primers sons. 
Filla del Fuster de cal Frare i de 
la petita de cal Pernau. Terra-
delles —terres petites— de 
Bagà i de seguida Bellpuig: les 
dues referències de la seva in-
fantesa. Va tenir dues germa-
nes; era bessona i l’altra nena 
es va morir poc després de 
néixer... Més tard, la pèrdua de 
la Conxiteta, de deu anys, pèr-
dua en el temps però no pas 
en el record. Amb el rerefons 
tan i tan present del santuari i 
del Prat de Paller.

Torna de Bellpuig a Bagà ple-
na d’il·lusions que s’aniran 
complint. L’ofici de modista li 
omplia les hores, però li que-
da temps per viure la joventut. 
Serveix de model fotogràfica 
del seu cosí Josep Pedrals. I 
l’objectiu de l’amor del jove 
sastre Jana, que ja l’havia ulla-
da abans. Comença el festeig. 
La guerra, innecessària i cruel, 
el dificulta, però no l’estronca. 
Sempre quedarà Paller.

Després del desastre, foc nou. 
Casament modest i il·lusionat. 
La nova llar, humil i càlida, a 
Balsareny. Naixia una nova fa-
mília. Els fills, de mica en mica, 
treien el cap: tres noies i tres 
nois. Tres parelletes... tres àvies. 
El pal de paller aguantava, tant 
sí com no. I a poc a poc, entre 
família, vetllador i botiga els 
anys passaven. Els fills creixien 
i es reproduïen. Arribaven els 

La mare fa 98 anys

néts: noves il·lusions, noves fa-
mílies. Tristeses també, però la 
roda de la vida segueix rodant, 
i dels nets neixen besnéts.

Mentrestant,a l’hora del re-
pòs arriben els viatges: petit 
esbarjo després de tants tre-
balls, sempre tots dos com 
al començament. I arriba el 
moment de les celebracions. 
Aniversari rere aniversari, per 
què no? Són molts anys a 
l’esquena i cada dia podria ser 
un aniversari, per a bé o per 
a mal. És encara la roda de la 
vida...

I aquesta roda us ha portat 
fins avui, 98 anys després. Els 
que en un moment o altre hi 
hem anat apareixent, estem 
tan contents de ser-hi que us 
volem dir amb veu emociona-
da allò que tothom sap: US ES-
TIMEM, MARE, AVIA, BESÀVIA. 
NO US PODREM MAI DIR PROU 
GRÀCIES: SEMPRE QUEDAREM 
CURTS. PER MOLTS ANYS!
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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
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TAVERNA EL BOTER
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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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Platos combinados - Carne a la brasa

Juan Enrique Chavez - M. Angeles Piedra

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
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Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
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AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses
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RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
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CARNS CAPDEVILA
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PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler
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home -  dona
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P U I G
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PORTES
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· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general
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www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
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Antiga Casa Rosendo
des de 1926
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LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa
M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

EL JARDINET
B a r  -  R e s t a u r a n t

Comunions, 
b a n q u e t s ,  
reunions...

Jaume i Emília
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ALS QUE JA ENS CONEIXEU, GRÀCIES PER 
CONFIAR EN NOSALTRES, I ALS QUE NO, 
US FEM SABER ELS NOSTRES SERVEIS:

ODONTOLOGIA
OBTURACIONS
HIGIENES
BLANQUEJAMENT
PRÒTESIS
IMPLANTS
CIRURGIA

ORTODÒNCIA
PER A INFANTS I ADULTS

PSICOLOGIA

LOGOPÈDIA

C/ Sant Domènec, 41
Balsareny 
Tel. 93 839 60 47

Centre

Aquest mes de desembre 
us obsequiem 
amb una targeta regal!

PERRUQUERIA     ESTÈTICA
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ALIMENTACIÓ

PLANTES I FLORS

COMPLEMENTS AGRÍCOLES

RAMADERIA

AGRICULTURA

ANIMALS DE COMPANYIA

· ADOBS

· PLANTES

· FLORS

· AQUARIS

· TOT PER A LA 

RAMADERIA

15è 
aniversari

1995-2010
Mèdic

ALS QUE JA ENS CONEIXEU, GRÀCIES PER 
CONFIAR EN NOSALTRES, I ALS QUE NO, 
US FEM SABER ELS NOSTRES SERVEIS:

ODONTOLOGIA
OBTURACIONS
HIGIENES
BLANQUEJAMENT
PRÒTESIS
IMPLANTS
CIRURGIA

ORTODÒNCIA
PER A INFANTS I ADULTS

PSICOLOGIA

LOGOPÈDIA
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