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Quan tindreu el Sarment a les mans, ja
serem a tocar de les festes nadalenques.
El cicle anual es repeteix: els Pastorets,
el Caga Tió, les celebracions familiars de
Nadal, Sant Esteve i cap d’any; el concert
de l’Escola de Música, el concert de les famílies de l’Escola Guillem, el de la Coral
Sant Esteve; la cursa ciclista nadalenca, el
futbol sala, el futbol base i els veterans,
els escacs... I també els actes solidaris per
la Marató: al Casal de Gent Gran, al gimnàs 02 i en l’assaig de Pastorets; i el Quinto dels Traginers, els tallers i activitats de
la biblioteca, la recollida de joguines usades, l’arribada del Príncep Assuan, la Cavalcada de Reis… I encara ens en deixem,
segur. Sumades, són moltes activitats,
moltes hores de molta gent que dedica
el seu lleure a fer coses per al poble. Que
podrien ser-ne més, ben segur, però Déu
n’hi do, les que tenim, si ho mirem en
conjunt.
Una novetat curiosa és que, a l’entrada
del poble per la C16, finalment algú hi
ha posat un cartell oficial que anuncia
el Castell de Balsareny. Era una vella reivindicació que topava amb qui sap quins
entrebancs burocràtics: tot i que la silueta del castell es destaca de lluny, es trobava a faltar aquest indicador explícit que sí
que tenien tants altres monuments arreu
del país. No sabem qui ho ha desencallat
finalment, però l’hem de felicitar perquè
és clar que aquest cartell feia falta.
Les pluges de començament de desembre han provocat esllavissades a molts
camins, i en especial el camí de l’antiga
via del Carrilet, a sota el castell, on ha calgut limitar el pas de vianants i tallar el de
vehicles. Per sort, les dames coiffées de
sobre la resclosa encara aguanten, hom
diria que miraculosament. També ha calgut fer una ràpida actuació en el curs de
la Síquia de Manresa, que així mateix es
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va veure afectat pels moviments de la terra que va baixar dels marges.

En fi, se’ns acaba el 2014, un any emblemàtic, i ja és aquí el 2015, que també ens
portarà inquietuds, il·lusions, qui sap si
decepcions. Encarem-lo amb l’esperit
constructiu, pacífic, cívic i ferm amb què
sabem tractar els afers col·lectius: amb
esperança en el futur per superar les incerteses del present. Com deia una cançó
ja força antiga: «Amistat, uneix-nos; llibertat, deslliura’ns; germans, el demà serà
millor». Confiem-hi.
Desitgem als nostres lectors unes bones
festes de Nadal i un bon any 2015.
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Hi col·labora i dóna suport:
Parròquia de Santa Maria de Balsareny
Casal de la Gent Gran
Agrupament Escolta Guillem de Balsareny
Claustre Escola Guillem de Balsareny
AMPA Escola Guillem de Balsareny
Club d’Escacs Balsareny
Club d’Handbol Balsareny
Club Natació Balsareny
Penya Barcelonista de Balsareny
Centre Excursionista de Balsareny
Astroamics - La Garsa
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contribuït en aquesta causa

solidària tan nostra.
O bé al Dolç Capritxet, plaça
Ricard Viñas, 11, en horari coEl següent diumenge, 21 de mercial.
desembre, haurà tingut lloc
el segon i últim assaig gene- Us convidem a venir-nos a
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el paper.
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Els Reis
JORDI PLANES

o els camells dels Reis. Qui blat
de moro, qui qualsevol altra
menja agradable a les muntures de tan il·lustres visitants. I,
naturalment, alguna cosa per
beure: aigua o vi dolç, tampoc
calia passar-se. I l’endemà, ben
d’hora, ben d’hora, que diria
el Pep de Santpedor, ja s’havia
produït el miracle, sense testimonis, de les il·lusions acomplertes. Ho dic, ho confesso,
amb certa enyorança. En aquell
temps, si passàveu de bon matí
pels vells carrers del poble —
probablement camí de missa
primera—, hauríeu vist els
balcons de les cases plens de
paquets a l’espera del feliç descobriment. Era realment emocionant.

FOTO ARXIU

Malgrat la competència, vinguda de fora, de Santa Klaus i de
l’Arbre de Nadal —el comerç
mana—; i de la del Tió, convertit de portador de torrons i
xampany en oferidor de regals
i joguines per a la quitxalla, la
nit de Reis continua essent la
més meravellosa de totes les
nits de l’any. Els ulls dels infants que tots hem estat en un
moment o altre brillen, espurnegen d’il·lusió i d’esperança
i es produeix el miracle inexplicable que una carta escrita
o gargotejada un dia a casa
es transforma en uns paquets
misteriosos curulls de joguines.
Uns paquets que desfem amb
desfici fins a descobrir que, Deixant la lírica, vull recordar,
potser no tot el que hi havia
a Pulido
que Ses
Majestats, a Balsareny,
M. Mar
Cañellas
la carta, però si que Déu n’hi do DELEGADA
es proveïen generalment a cal
de les coses que ens han por- Calmet, botiga que regentava
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
tat —que
ens van portar ja fa la Teresina
Mujal a la
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax
93 872 63Bonals
22 - MANRESA
anys— el Reis de l’Orient.
Avui cantonada del carrer Nou amb
www.funerariafontal.com
revivim aquella sensació de fe- el de la Creu. Davant del seu
licitat a la cara dels nostres fills aparador, la quitxalla somniava
o néts.
embadalida i esperançada.
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Quan jo era petit, als anys Només un any, del meu record
quaranta del segle passat, a de nen, algú va organitzar una
Balsareny els Reis passaven cavalcada com les d’ara. Els
d’amagat, comÀgueda
encaraBorrero
a molts- Margarida
Reis van Noguera
venir del Molí, a cavall,
pobles i poblets del nostre món guiats per un patge que va rehispànic. Tot iCreu,
que29les
televisultar
ser el Josep Ribera, de
- Tel.
93 839 65
50 - BALSARENY
sions ens els ensenyin de mol- cal Giraagulles, i que els meus
tes maneres, fins a l’últim racó, pares van justificar dient que
subsisteix el misteri. Tanmateix, algú del poble bé els havia de
abans era molt més profund, i guiar. Una mica més i el bun· Automatismes
no repapiejo. Anàvem a dor- yol estava
servit. A la plaça de
mir d’hora, nerviosos, no sense l’Ajuntament
· Fabricació
reparacióuna
van i muntar
abans haver posat al balcó de estrada,
que emenvageneral
semblar
· Ferreteria
casa una sabata nostra, iden- fastuosa, amb els trons per
tificable i identificadora, i un als Reis, que anaven rebent la
plat amb menjar per als cavalls quitxalla que hi creia i els do-
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PUIG

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

Tal com es fan ara les cavalcades de Reis, tot va començar a
iniciativa de la Paulina Vilaseca,
de la Fassina, amb el Sebastià Rojas, el Joan Serarols i el
Josep Riera Pladevall (més o
menys els de sempre). I perdó
si me’n deixo algun. Com és de
suposar, la vestimenta era de
lloguer, tant la dels reis com
la dels patges, i devia ser una
mica pengim-penjam. Però
res no alterava la il·lusió dels
infants, per qui es feia tot. Dos
dies abans, els pares portaven
els paquets amb les joguines,
amb l’adreça ben clara, al local
de l’antiga escola parroquial,
al costat de l’església. Allà, almenys els dos primers anys
en què es van repartir casa per
casa, els rebíem l’amic Esteve
Díaz i jo mateix, organitzantho tot perquè no se’n perdés o
extraviés ni un. Feina delicada.
Com a anècdota, recordo que
una vegada un pare va portar el paquet acompanyat del
seu propi fill. El que fa la fe! Bé,
després d’aquests anys suposo
que tot va seguir més o menys
igual, amb altres persones.

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

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

fàbrica del Molí, des d’on sortia la cavalcada. El Riera Pladevall, home de teatre, era
l’encarregat d’envellir el rei
blanc i de fer tornar negre
el rei indicat, a cops de fum
d’estampa: amb carbonet o
amb taps de suro mig cremats.
El resultat, a ulls de nen, era
sensacional. Els patges respectius de cada rei també rebien
el maquillatge requerit, força
rudimentari, la veritat. Aleshores, la cavalcada enfilava la vella carretera, cap amunt. Feia el
seu efecte, amb els patges amb
torxes a peu, els reis a cavall.
Ja es veien des de lluny, quan
passaven pel pont de Roqueta.
I, des d’allà, també es veien, a
banda i banda de la carretera,
les fileres de nens i nenes amb
els seus fanalets, que esperaven la comitiva reial, amb els
acompanyants: pares i mares,
avis, germans més grans, en
fi,
C/ de la Creu,
tot el poble.
Tel. 93 820 08
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Dic des d’allà perquè, alguns
anys més tard (concretament
Sant
l’any 1965), vaig tenir la sort
deDomènec
Telèfon
poder-ho comprovar personal-93 839 65
BALSARE
ment. Tot i que abans ja havia
servit com a patge, aquell any
em va escaure de ser el rei ros.
I us puc assegurar que és un
Antiga Casa Rosendo
dels records mésdesfeliços
de 1926 de
la meva vida. Per a la història
menuda, recordaré que el rei
blanc aquell any va ser el VaEls reis i els patges es dis- lentí Masplà, el vell alcalde refressaven i maquillaven a la publicà (que va poder tornar a
fer un discurs des el balcó de
l’Ajuntament). El rei negre va
ser un que anomenaven Juan
Carlos (perquè sembla que tenia una retirada amb el futur
monarca), fill del «Patxanga»,
Baixada del Torrent,
- Tel. 93 839que
63 58
- BALSARENY
un6guitarrista
crec
que va
anar a petar a Navàs.

Mèdic
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naven algun paquet, si no recordo malament. A mi em va
tocar el rei blanc, el Paco de cal
Sant, forner, que em va fer tot
l’efecte. Això del Paco ho vaig
saber després, és clar.

Cavalcada de 1979

Però deixem-nos de tramoies
Plaça R. Viñes, 1
prosaiques, pròpies de laTel.
gent
93 839 60 3
gran. El més important és allò
BALSAREN
que no es veu, però que és. La
Josep Sole
fe i l’esperança d’uns infants,
que aquella nit i sempre fan de
Balsareny un paradís. Perdoneu-me: no els fem mai trampa.
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Premsa Comarcal

Xarxa d’habitatges d’inserció social

La Diputació de Barcelona aporta prop d’un milió
d’euros a la Xarxa d’habitatges d’inserció social
La Diputació de Barcelona aportarà 920.000 euros a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per finançar la Xarxa d’habitatges
d’inserció social. Aquest import, que s’abonarà entre aquest any i el proper a l’Agència, que coordina aquesta Xarxa,
servirà per mantenir el suport econòmic a les entitats que gestionen pisos tutelats per a col·lectius en risc d’exclusió.
El president de la Diputació de Barcelona,
Salvador Esteve, considera que «la situació
d’emergència provocada per la crisi financera i econòmica ha situat
les polítiques públiques
d’habitatge en un primer pla, que no els era
habitual». I reconeix «el
paper de les entitats que
formen la Xarxa, així
com el de la Taula del
Tercer Sector Social
en el desenvolupament
d’aquesta acció en favor d’un dret essencial
en una societat lliure i
democràtica».
Redacció / Barcelona

El fort impacte de
la crisi econòmica ha
tingut com a conseqüència un empobriment d’amplis sectors
de la població. L’habitatge és una de les
necessitats bàsiques
més afectades. Com a
conseqüència, les entitats que gestionen
els pisos inclosos dins
la Xarxa d’habitatges
d’inserció social han
vist desbordades les
seves previsions i necessiten reforçar els
ajuts per mantenir-los
en funcionament.

a aquesta Xarxa d’inserció social. El 2013
es van signar convenis
per cedir 122 pisos i el
2012, per un total de
98.
Un total de 30.000
famílies ateses

El president de la Diputació, Salvador Esteve, i el conseller de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, signant el conveni que formalitza l’acord, en presència de la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras; el diputat de Benestar Social, Salut Pública i Consum, Josep Oliva; el secretari d’Habitatge i Millora Urbana
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala;
i el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt. Crèdit: Diputació de Barcelona

Pisos tutelats per a
la reinserció social

Actualment, un total de 100 entitats formen part de la Xarxa a
la demarcació de Barcelona i gestionen 916
habitatges. Es tracta de
pisos on les persones
que s’hi allotgen poden
gaudir, a més d’una llar
digna, de suport psicosocial per ajudar-les a
reintegrar-se a la societat. S’adrecen, entre
d’altres, a persones sense llar, dones víctimes

de la violència, drogodependents, persones
amb trastorns mentals,
receptors de prestacions econòmiques molt
baixes, joves extutelats
i altres situacions anàloques que requereixen
una especial atenció.
Són les entitats del
tercer sector les que es
fan càrrec del pagament del lloguer i de
les despeses corrents
dels pisos (llum, aigua,
gas, etc.), així com del
seu manteniment. A

banda, cada entitat fixa
els paràmetres d’estada i les condicions dels
inquilins. Els fons procedents de la Diputació
de Barcelona ajudaran,
per tant, a cobrir aquestes despeses.
Durant aquest
2014, l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya ha signat convenis
amb entitats socials de
la demarcació de Barcelona per cedir-los
153 pisos del seu parc
públic per destinar-los

Catalunya és, de
fet, el territori de l’Estat que més recursos
destina en matèria
d’habitatge per evitar
l’exclusió social, amb
uns 60 MEUR, que
beneficien 30.000 famílies. Aquestes llars
perceben una mitjana
anual de 2.000 euros
en ajuts.
Enguany, el Govern català ha posat
en marxa una línia
d’ajuts específica per
a aturats de llarga durada, dotada amb 7
MEUR, que ha permès
concedir a unes 4.000
famílies uns ajuts que
oscil·len entre 170 i
200 euros mensuals
per ajudar-los a pagar
les quotes de lloguer
o hipotecàries. La
voluntat és tornar a
convocar aquestes subvencions l’any 2015 i
ampliar-ne la dotació
pressupostària.
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L’església dels pobres. Amics d’en Pere Casaldàliga a Prada de Conflent
ROBA I PERFUMERIA

JOSEP GUDAYOL i PUIG

Prada de Conflent per reflexionar sobre el lema pro«La sessió de la tarda va ser posat:“L’església dels pobres”.
un homenatge a Pere Casal- Un horitzó de canvi per una
dàliga que va consistir en uns societat de convulsa. Van coCarretera de Berga,
Telèfon 93
839 62 46
- BALSARENY
mençar
amb
l’Oració a Nostestimoniatges
de la3 -seva
vida i espiritualitat, a càrrec tra Senyora del Tercer Món,
dels membres de la nostra de Pere Casaldàliga. Al matí
associació Glòria Casaldàli- es van treballar tres aspecga i Joan Soler, i després en tes: una economia als servei
la projecció del documental de les persones, la igualtat
a prioritat revoluciode TV3 Pere Casaldàliga,
les la com
Al servei de
construcció
causes i la Vida (Carta núm. nària i la nova pastoral per
78, novembre de 2014. Full cristianitzar l’Església. Els ponents van ser el bisbe emèrit
Araguaia)».
Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93
839 60 36 (Perú),
- BALSARENY
d’Ayaviri
el salesià
El dia 22 d’agost l’Associació Joan Godayol, la llicenciada
Araguaia va ser convidada en Filosofia i Teologia Foper Església Plural a partici- namental Roser Solé, mempar a la jornada amb motiu bres del col·lectiu de dones
de la Universitat Catalana a l’Església i el llicenciat en
d’Estiu. Una seixantena de Filosofia i Ciències Polítiques Antoni Comín. Va mopersones es vanMontajes
aplegar y
a reparaciones
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Festa de Santa Bàrbara

Juan Herrera - 670 23 07 75

JOSEP GUDAYOL i PUIG

altres informacions, el subsòl
salí compta amb grans reserDarrerament la indústria mi- ves productives per molts
VARIADAS
Una altra
cosa són els
nera de la Potassa a Balsa- anys.TAPAS
VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
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Malgrat que han passat més diada festiva amb dedicació
de cent anys del descobri- a la patrona dels miners.
ment de la potassa al Bages,
dins la nostra mineria conti- Els actes de celebració a Balnua ben viu el caràcter dels sareny es van portar a terme
h oque
m emalgrat
- d o nela pas Sant
Domènec,
41la- BALSARENY
en el
marc de
sala Sindicat.
miners,
ESTÈTICA
Tel.
93 839 un
60 47
hi
va
haver
tradels PERRUQUERIA
anys continuen
amb Al migdia
Travessera, 47 - Tel. 670 35
12 63 - BA
puntual honradesa dignifi- dicional pica-pica. A les 5 de
cada pel seu treball i, amb ell, la tarda hi va haver una festa informativa i un berenar
la festa.
solidari miner, consistent en
Enguany, el 4 de desembre una xocolatada. Seguidade 2014 es va tornar a cele- ment, per a petits i grans, hi
brar Santa Bàrbara. Des de va haver l’espectacle «Festa
dos quarts de set del matí Mickaeix», i finalment pels
de les 11 del vespre hi
unes «salves» d’explosió
fes- volts
Pol. Ind. La Coromina,
c/ Indústria, s/n
va
haver
ball amb el grup
tiva posaren enTelèfon
atenció
al
93 839 64 71 - BALSARENY
veïnat i donaren l’inici a la «Dekollar».
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M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES
Òptic optometrista - N. Col. 7479

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY
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Rosa Herrero, nedadora i waterpolista
JOSEP GUDAYOL i PUIG
FOTO ARXIU

Amb només deu anys, la jove
balsarenyenca Rosa Herrera i
Caballero, que forma part del
Club Natació Sallent, gaudeix
d’un currículum esportiu impressionant. La Rosa és nedadora i waterpolista.
El passat diumenge 2 de novembre de 2014 va celebrar la
5a Travessia Zoogs, a l’Estartit
i les illes Medes, dins el calendari de proves que organitza
«Neda el món» en un entorn
natural protegit i espectacular. La prova consistia en dues
distàncies: la primera, sortint
del port de l’Estartit donava
la volta a la Meda Gran i tornava a l’Estartit. La segona
sortia igualment del port de
l’Estartit i només arribava a
tocar la Meda Gran per tornar
a port.
La travessia era solidària i el
100% dels beneficis de la pro-

va van ser íntegrament per a la
Marató de TV3, que enguany
ha estat dedicada a les malalties del cor. Aquesta prova té
la particularitat que es pot
nedar inscrit en competició o
no. La prova gran va comptar
amb 276 nedadors; la prova
de distància curta, de 3.400m,
va comptar amb la presència
de la Rosa i el seu pare, Miguel
Herrera. La Rosa va tenir un
paper força destacat, ja que va
acabar en segona posició de
la categoria femenina, i 25a
de la general d’un total de 75
nedadors, amb un temps d’1h
7’ 51’’. La Rosa va estar ben recolzada pel seu pare, qui va
arribar just després.
D’entre el seu palmarès, destaca el premi obtingut l’any
passat en ésser la nedadora
més jove de la Copa Nadal, celebrada a Barcelona el 25 de
desembre de 2013. La cursa es
du a terme al port de Barcelona i té una distància de 200m.

Gran Concert de Nadal de l’EMB
SARMENT
FOTOS C. SIVILL

Ja amb aquesta edició en
premsa, l’Escola Municipal de
Música de Balsareny ha ofert
el seu tradicional concert de
Nadal a la sala Sindicat el dia
18 de desembre, davant un
nombrós auditori que va celebrar l’actuació amb forts
aplaudiments.
Amb Berta Moreno al piano
i Núria Rotllan dirigint el cor,
l’espectacle va començar
amb una cantata del Cor Elemental i els alumnes de Sensibilització 5. La cantata, original de Carles Gumí, es titulava
Un viatge de somni, i figurava
un viatge oníric arreu del
món amb un missatge que
celebrava l’alegria i el poder

de la imaginació. El conte va
ser escenificat per Laia Carulla, Arnau Gil, Marc Obradors,
Laia Rodríguez i Mar Sangüesa, amb Montserrat Sabala
com a narradora. Les cançons
eren: El tren, La selva, La Xina,
El Carib, L’elefant i Cançó de
comiat.
A la segona part, el Cor Mitjans va interpretar Vois sur
ton chemin, de Christophe
Barratier, una cançó del film
Les choristes. I el Cor Adult va
cantar Hallelujah, de Leonard
Cohen, i Santa Nit, tradicional austíaca. Per acabar, tots
plegats van cantar Alegria, de
René Dupéré, el tema principal de l’espectacle del Cirque
du Soleil. Un vespre memorable.

La Rosa va rebre el guardó de
les mans de l’alcalde de la ciutat, Xavier Trias.
Animem aquesta petita esportista a continuar per aquest
camí i ser una mica l’exemple
de tots nosaltres, que hem de

deixar que els nens facin la
disciplina que els agradi, sense posar barreres a les seves
il·lusions. Amb el temps, cadascú podrà perfilar el camí
que vol prendre dintre el món
de l’esport del qual gaudeix a
diari.
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Cristià Vila Sabio, responsable de les sales O2
LLUÍS BOIXADERA
FOTO ARXIU

—Com a responsable de les
dues sales O2 de Balsareny, la
del carrer de Sant Domènec i la
de la plaça de la Mel, explica’ns
una mica com funcionen.
—La sala del carrer de
Sant
ELECTRICITAT
Domènec és més indicada
FONTANERIA
per al Fitness, encara que
també fem alguna activitat
amb spinning i circuits, que es
feien a la sala de la Mel. A més
també hi
femGuimerà,
training,
Àngel
21crossfit
- Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY
i entrenaments personalitzats per a cada nivell, persona
i sexe. A la sala de la plaça de
Capacitació transportistes
Matèries perilloses
la Mel, anomenada Wellness,
les activitats són més de classes dirigides
i exercicis
—La sala Fitness, de 9 a 13
CENTRE
DEsuaus,
FORMACIÓ
amb un horari concret per a i de 15 a 21:30 hores, de dicada activitat; com,FEM
per exemlluns
a divendres; i els dissabTOTS ELS
CARNETS
ple, tai-txi, pilates, hipropres- tes, de 10 a 13 hores. Pel que
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
sius,Tel.
en 93
forma,
zumba fa a la sala Wellness,
es regeix
874 38zumba,
57
Tel. 93 839
60 88
infantil, ioga, estiraments, per l’horari de les activitats
steps i balls en línia i country.
dirigides.

FONT

—Per què heu triat aquests
noms?

JOIERIA

Riu

—Totes les activitats les dirigeixes tu, o tens d’altres persones com a professors?

—Vaig continuar amb el nom
que tenia abans,
O2, però mo- —L’equip el formem: Neus
RELLOTGERIA
dificat una mica. Ara es diuen: Ricart, Carles Barberà, MarO2 Balsareny
Wellness Centre
Isaac Martínez, Anna
Creu, 20 - Telèfon 93 839 ta
60 Solà,
76 -. BALSARENY
+ O2 Balsareny Fitness
Centre.
Haro,
Alba Fontanet, Maria
Plaça
de l’Església,
5 - AVINYÓ
del Mar Galvis i jo, Cristià. He
—Quanta gent hi vénen a de dir que estic molt satisfet
practicar esport i a fer recupe- del gran equip que tinc.
ració?
—Per què és tan important per
—Ara la «família»CARNS
—com jo CAPDEVILA
a la salut, fer gimnàstica i exeranomeno el grup de
gent I ELABORACIÓ
cici físic?
CRIANÇA
PRÒPIA
que som a O2— supera ja les
PRODUCTES ARTESANALS
100 persones.
—L’esport és quelcom que
se’ns ha d’introduir des de
Verdaguer,
9 - Tel.
86 - BALSARENY
—Quins Jacint
horaris
teniu per
a 93 820
ben02petits,
perquè ens aporcada especialitat?
ta molts beneficis físics i

Bar - Restaurant

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

mentals. A més, ens dóna un
benestar que, al llarg dels
anys, l’anem notant. El cos
l’agraeix sempre; això sí, s’ ha
de fer amb mesura i tenint
en compte les característiques de cada persona. És una
excel·lent manera de desconnectar i alhora una font de
benestar personal.
—En què consisteixen les activitats que hi practiqueu?
—Us les descric a continuació: SPINNING: És una activitat
cardiovascular on es treballa
al ritme de la música; TAI-TXÍ:
Pràctica física i espiritual, molt
profitosa per a la salut, i que
alhora constitueix una tècnica
de meditació; STEPS: Activitat
en què la part més important
és la coreografia; ZUMBA: Activitat de ball, també cardiovascular, on es ballen ritmes
llatins; EN FORMA: Aquesta
activitat va dirigida a treballar
i tonificar totes les parts del
cos, acompanyada de la música; ZUMBA INFANTIL: És la
mateixa zumba de què hem
parlat, però dirigida a la gent
joveneta; CROSSFIT: És una activitat que combina exercicis
de fitness, i també cardiovasculars; TRAINING O2: Activitat en
què el circuit variat fa treballar

tot els cos; ESTIRAMENTS: Activitat d’estiraments I relaxació
(gimnàstica suau); IOGA: Tradicional disciplina física i mental (gimnàstica suau); BALLS
EN LÍNIA i COUNTRY: Activitat
de ball, on la coreografia juga
una part important, ballant en
línia.
—Què voldries afegir, per a la
gent que llegeixi aquesta entrevista?
—Hi afegiria que, a Balsareny,
ara teniu dos centres molt a
prop de casa on podeu venir
a practicar salut. Us hi sentireu a gust (mai més ben dit),
i veureu que els valors que
destaquen a O2 són el servei,
la familiaritat, el bon rotllo, la
comoditat i la senzillesa, que
són, per a nosaltres, uns valors molt importants. Estem
molt contents de poder oferir
aquest servei tan necessari al
nostre poble.
—No et vull distreure més, que
prou feina tens. Jo mateix, que
he fet l’entrevista, puc donar fe
del que diu en Cristià, perquè
sóc un del usuaris de la sala de
Sant Domènec. D’ell i dels monitors, n’estic més que content.
Moltes gràcies, i endavant amb
la bona feina que feu.

ENTREVISTA 9

Núria Rotllan, professora de violí a l’Escola de Música Municipal
JOSEP GUDAYOL i PUIG
FOTO ARXIU

Núria Rotllan i Sensada és professora de violí a l’Escola de
Música Municipal de Balsareny
des de l’any 2006. Rotllan, nascuda a Sallent l’any 1977 i filla
d’un sallentí i de mare nascuda
a Puig-Reig, va obtenir el títol
superior en l’especialitat de violí
al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, havent cursat
els últims estudis amb el mestre
Gonçal Comellas, deixeble de
Pau Casals. Paral·lelament forma part de diverses orquestres
del País, com l’Orquestra de
Cambra de Cervera, Orquestra
de Cambra Gonçal Comellas i
la Jove Orquestra Simfònica de
Catalunya sota la direcció del
mestre Josep Ros.
Rotllan té una gran vocació pedagògica que li va fer cursar de
forma paral·lela diversos cursos
formatius d’instrumental Orfs,
dansa i moviment, música per
a nadons i musicoteràpia, entre
d’altres. A la Núria li agrada llegir, sobre tot a l’estiu, i el darrer
llibre que ha llegit té per títol El
llibre de París i la princesa russa, de M. A. Clark, una història
d’amor amb literatura pura.
— Com vas arribar a Balsareny
i, en concret, a formar part del
quadre de professors de l’EMM?

d’un poble amb una xarxa de
comerç important, de tant en
tant hi faig la compra.
— A través de la teva professió
com a violinista i de direcció
sensibilitzadora del cant, què
creus que s’aconsegueix transmetre?
— Crec que la societat, en general, encara avui no té prou
consciència del que la música
pot oferir per al desenvolupament personal dels infants, i
per tant, a la futura xarxa social. És un llenguatge màgic,
ple de matisos i riquesa. En
una societat ideal, on tothom
s’hauria de poder expressar
per mitjà de la música, hi hauria d’haver de ben segur més
pau i felicitat.

— Vaig passar a formar part
del claustre de professors de
Balsareny l’any 2006, per cobrir una substitució tempoM. Mar
Pulido Cañellas
ral a l’àrea de
llenguatge
de — Creus haver aconseguit les
DELEGADA
l’escola. Encara recordo molt fites que et vas proposar en els
TANATORI:
Carrilet,primer
99 - Tel. grup
650 47 que
97 42 - BALSARENY
bé aquell
primers passos en el camp muBruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
vaig tenir, que avui ja són tots sical?
www.funerariafontal.com
a l’institut.
— No crec que ens haguem
— Quina impressió tens de Bal- de conformar mai. Sempre hi
sareny?
ha d’haver un objectiu nou a
assolir. Sí, és veritat que tinc
— Balsareny és un poble bo- la professió que desitjava, ja
nic. Trobo que els carrers amb que sóc professora per vocaarbres i jardineres resten molt ció, però crec que sempre hi
Àgueda Borrero - Margarida Noguera
ben conservats. I tot i que us ha d’haver un repte a complir.
pugui semblar estrany, venint Això és el que mou i fa evolu-

FUNERÀRIA FONTAL, SA

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

cionar una societat.
— Has format part d’equips docents en altres escoles?
— Sí, he format equip en varis
indrets. Vaig començar formant part en la coordinació del
Centre de Pedagogia Musical
Activa ESCLAT de Manresa, on
vaig impartir classes al llarg de
16 anys. Un dels altres episodis
importants va ser a Ponts, on
vaig formar part de l’equip de
direcció que va engegar projectes com el I, II i III Concurs
de Música de Cambra Vila de
Ponts, i també l’encontre Orquestral I, II i III d’aquesta vila.
Recentment, aquest darrer curs
passat, vaig engegar un projecte musical personal a Sallent.

— Visc l’ensenyament musical
com una prioritat en la formació integral de la persona. El
treball dia a dia amb els alumnes petits és molt enriquidor i
gratificant, tot i que a vegades
és esgotador. Una gran sorpresa ha estat precisament
aquí a Balsareny, on per mitjà
de la Coral d’Adults, la coral
dels pares i mares del nostre
alumnat, he gaudit d’uns assajos diferents, estimulants i
molt divertits.
— Quins dies i hores imparteixes les sessions musicals a la
nostra escola?

— L’horari en aquest curs és
restringit: els dijous a la tarda i
vespre. La jornada acaba amb
l’assaig de la Coral d’Adults de
— Amb referència a l’educació 9 a 10 del vespre. Aprofito per
musical i en els diferents con- a convidar tothom que tingui
tactes amb l’alumnat, quins es- ganes de cantar i passar una
C/ de la Creu, 22
tímuls ens podries dir que has estona divertida
que vingui a
Tel. 93 820 08 68
trobat?
gaudir
de
la
nostra
trobada.
BALSARENY
home-dona

OLGA
estètica

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

P
T

CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS
MODA ESTEVE
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Un llibre excel·lent de Xavier Sitjes

Els castells i torres medievals del Bages
R. CARRETÉ
FOTO ARXIU
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PERFUMERIA
ROBA

Carme
Galera
Galera
TAVERNA
EL BOTER

Cra.93de839
Manresa,
- BALSARENY
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Pa i Pastisseria

FONT

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

FEM TOTS ELS CARNETS

Montajes
y reparaciones
Plaça Mn. Vidal,
1 - MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
y reparaciones Tel. 93 839 60 88
Tel. 93 874 38 Montajes
57
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire Fontanería
acondicionado
- Antenas terrestres
y parabólicas
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- Gas - Electricidad
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Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
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Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35
BALSARENY
TAPAS VARIADAS
Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76
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BALSARENY
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VARIADAS
O2 Balsareny
Wellness
Centre
La Creu, 26
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ
Telèfon
93La
820
03 31
Plaça de la Mel, bloc A - Tel. 630 89 11 72 - BALSARENY
Creu,
26
BALSARENY
Telèfon 93 820 03 31
BALSARENY
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PLANTES I FLORS
PRODUCTES ARTESANALS

Carrer del Nord,
1 - BALSARENY
PLANTES
I FLORS
agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

Jacint -Verdaguer,
Tel. 93 820
02 86 - BALSARENY
agricultura
ramaderia9- -animals
de companyia
- alimentació
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR
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DEL BOSC
AL CONSUMIDOR

EL JARDINET

Creu, 3 - BALSARENY
Jaume i Emília
mesquemoda@gmail.com - www.mesquemoda.com
Comunions,

b a n q u e Fustes
ts,
del Pirineu Català, sa
reunions...
Carrilet, 65 - BALSARENY

Cra. Esparreguera
a Bellver,
18 - Tel. Català,
93 839 63 00
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delkm.
Pirineu
sa- BALSARENY
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L’historiador Xavier Sitjes i MoM.M.
Mar
Pulido
Cañellas
Mar
Pulido
Cañellas
lins (Sallent, 1921) ha afegit
un
DELEGADA
DELEGADA
títol més a la seva llarga llista
TANATORI:
Carrilet,
9999
- Tel.
650650
47 47
97 97
42 42
- BALSARENY
TANATORI:
Carrilet,
- Tel.
- BALSARENY
de publicacions
sobre
la
nosBruc,
19-21
Tel.
93
875
16
44
Fax
93
872
63
22 22
- MANRESA
Bruc, 19-21
- Tel. 93 875
16 44 - Fax 93 872 63
- MANRESA
tra història.
Els castells
i
torres
www.funerariafontal.com
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METEOROLOGIA 11

Pluges de novembre, omplen els barrals i curen tots els mals
FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER
FOTO X. BLANCAFORT

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
10,8
Mitjana (min.+màx.)
11,8
Mitjana de mínimes
5,5
Mitjana de màximes
18,1
Mínima
-0,7; dia 18
Màxima
24,5; dia 2
Mínima més alta 13,0; dia 29
Màxima més baixa 11,6; dia 11

Vent
(km/h)
Ventada més alta 39,2; dia 15
Velocitat mitjana
5,3
Recorregut del vent 2.059,0km
Pressió (hPa)
Màxima
Mínima

1.020,6; dia 1
990,3; dia 4

La pluja (litres)
Dia 3		
Dia 4		
Dia 10		
Dia 11		
Dia 14		
Dia 25			
Dia 26		
Dia 27		
Dia 28		
Dia 29		
Dia 30		
Total

12,0
5,8
6,3
4,7
10,8
2,1
11,0
1,3
42,2
28,1
26,5
150,8

L’anorèxia
no és culpa de ningú.
Consulta avui.
No ho deixis per demà.

Informació i ajuda a familiars i afectats d’anorèxia, bulímia i trastorn per afartaments:
www.acab.org consulta@acab.org Twitter: @acabcatalunya
Tel.:93 454 91 09

·

·

Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia
Amb el suport de:

Una iniciativa de:

·
·
·
·
·
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AQUARIS
TOT PER A LA
RAMADERIA

ALIMENTACIÓ
PLANTES I FLORS
COMPLEMENTS AGRÍCOLES

RAMADERIA
AGRICULTURA
ANIMALS DE COMPANYIA
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