gener 2015
ANY XL

núm.

442

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

BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY
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A Balsareny hem començat
l’any seguint el cicle de celebracions habitual: Pastorets, Reis de l’Orient… Ara
vénen els Traginers, que,
per cert, han estrenat un
magnífic lloc web que us recomanem de visitar: www.
traginersbalsareny.cat. Tot
seguit, el Carnestoltes; i en
un tres i no res ja ens trobarem a la Festa Major.
Això, pel que fa a la societat civil. Per la seva banda, el calendari polític ens
anuncia que toquen eleccions municipals. Seran
el 24 de maig. En aquest
butlletí ja ens fem ressò
de l’alcaldable d’ERC, el
més matiner a anunciarse; en els mesos que vénen veurem qui presenten els grups de CiU, PSC i
l’independent Gent de Balsareny. Hi haurà algun grup
més o algun de menys?
Ho anirem veient d’aquí al
maig. En tot cas, no cal dir
la importància que tenen
aquests comicis per a la
gent del poble, ja que en
sortiran els encarregats de
gestionar les coses de la
vila, les que ens afecten més
directament. Per això hi dedicarem, com de costum,
una atenció especial.

que seran plebiscitàries
després de l’acord pactat
entre CDC i ERC, de concórrer-hi separats amb un
full de ruta comú, obert
a l’adhesió d’altres forces
polítiques que ho vulguin,
i que es pretén elaborar
amb molta cura a fi que pugui englobar el màxim de
sensibilitats. Aquest full és
el factor més important de
l’acord, ja que, si pot obtenir a les urnes el suport necessari, servirà per establir
els passos que el Parlament
haurà de seguir durant una
legislatura que s’anunciaria
constituent. A més, caldrà
aprofundir en el disseny de
moltes estructures d’estat,
i defensar-les políticament,
jurídicament i cívica dels
torpedes de tota mena que
sens dubte hi seran dirigits.
Després de l’èxit del 9N, el
procés sobiranista ha viscut moments d’incertesa
mentre els partits discutien llurs prioritats electorals. Finalment, s’ha imposat la raó comuna sobre
els interessos partidistes,
gràcies també a la força
de la societat civil. Tot i
així, com diu la cançó, no
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També el 2015 hi ha eleccions autonòmiques a les
Illes Balears, al País Valencià i a la majoria de comunitats autònomes de
l’Estat espanyol; i les legislatives estatals, que tocarien al novembre, si és que
el govern central no decidís anticipar-les també.
Serà, per tant, un any políticament mogut, intens,
interessant.
Aportem-hi
seny i lucidesa. I votem
en consciència sempre
que ens cridin a les urnes:
perquè votar és la màxima
expressió de democràcia.
Exercim-la per molts anys.

Les municipals, naturalment, són a tot arreu. Però
el país té anunciades ja
unes altres eleccions, les
del Parlament de Catalunya, avançades al 27 de
setembre. Unes eleccions
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demanem un camí planer:
el procés ha de patir entrebancs i ensurts de tota
mena. D’externs, perquè
ningú no ho posarà fàcil,
i potser encara d’interns,
perquè hi ha en joc factors
molt complexos i sensibilitats ben diverses que caldrà anar llimant. Mantenir
durant aquests mesos la
coherència i la solidesa no
serà bufar i fer ampolles;
però cal comptar-hi, no
posar-s’hi nerviós i confiar
en el sentit comú de tothom.
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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
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ACTUALITAT 03

46è Concert de Sant Esteve
SARMENT
FOTOS SARMENT

La Coral Sant Esteve va celebrar una any més el seu
tradicional
concert,
que com
ROBA
I PERFUMERIA
de costum va omplir la sala
Sindicat. També hi va venir,
un any més, i ja en fa 46, la
Polifònica de Puig-reig.

Carme Galera

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

Va obrir l’acte la Coral Infantil
Romaní, dirigida per Mn. Joan
Bajona, cantant És Nadal, Què
li darem a l’infant nat, Déu ha
nascut a l’establia, de Francesc Vila, i Cau la neu sobre la Mentre Maria bressava i vesservei de la tia,
construcció
freda nit. Els vaAlacompanyar
de mossèn Llorenç Riu, i
al piano Marc Comabella. A Sant Josep i l’oriol, harmonitcontinuació, juntament amb zada per Ramon Estrada.
la Coral Sant Esteve, van canCra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
tar Neix l’infant en un portal.
La polifònica de Puig-reig,
dirigida per Ramon Noguera
La Coral Sant Esteve, dirigida i acompanyada al piano per
per Olga Puigbò i acompan- Josep M. Conangla, va interyada al piano per Núria Pa- pretar Ding Dong, Jingle Bells
gès, va interpretar Ave Maria, i Canon, i una selecció de
de Giulio Caccini, i The Lord cançons de Nadal, Nadales
Montajes y reparaciones
bless you and keep you, de íntimes, de Joan Casas, amb
- Calefacciónpeces
- Gas -populars
Electricidad
John Rutter.Fontanería
I amb direcció
com Les dotacondicionado
- Antenaszeterrestres
y parabólicas
de JoanAire
Bajona,
va cantar
van tocant,
El desembre

MORROS

Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
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M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
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LLIBRERIA
Allà en un pessebre (popular alemanya), l’Al·leluia d’El
«ELS COLORS»
Messies de Händel i Santa Nit.

congelat, Anem pastors a Betlem, El rossinyol de l’establia i
Fum, fum fum.

Àgueda Borrero - Margarida
El públicNoguera
que omplia la sala

Finalment, les dues corals els va agrair el concert amb
29 - Tel.
93 839 65
50 - BALSARENY
conjuntamentCreu,van
cantar
càlids
aplaudiments.
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Isidre Viu, cap de llista d’ERC
SARMENT
FOTOS ERC

L’assemblea local d’ERC Balsareny va escollir de forma
unànime Isidre Viu com a
cap de llista de la formació
per a les eleccions municipals d’aquest any. En les seves primeres paraules com a
nou candidat, Viu ha agraït el
suport rebut i ha manifestat
la seva voluntat d’oferir al poble un projecte engrescador i
plural: «Volem contribuir a fer
que Balsareny sigui un poble
més transparent,
participatiu,
RIA FONTAL,
SA
sostenible i amb esperit per
ar Pulido Cañellas
avançar», objectiu al qual vol
l. 650 47 97 42 - BALSARENY
dedicar
tots els esforços.
4 - Fax 93 872
63 22 - MANRESA

OLGA

DELEGADA

ariafontal.com

estètica
home-dona

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

Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY

Per la seva banda, la presiCapacitació transportistes
Sant Domènec, 44
denta d’ERC-Balsareny, Neus
Matèries perilloses
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY
RERIA
Orriols, ha mostrat la seva sa- Isidre Viu treballa a Espècies
CENTRE DE FORMACIÓ
tisfacció per l’elecció del nou Teixidor, on hi té responsabiliOLORS»
i ha explicat d’ell tats de coordinació,producció
FEM TOTS ELS CARNETS
Margaridacandidat
Noguera
Antiga Casa Rosendo
que «és una persona qualifi- i en nous projectes.desPersona
de 1926
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 874 38 57
Tel. 93 839 60 88
39 65 50 - BALSARENY
cada amb capacitat de gestió molt activa en l’àmbit assoi a qui li agrada molt escoltar ciatiu, ha estat durant molts
a la gent, cosa que el capacita anys membre de la Junta dels
· Automatismes
perfectament per ser un bon Traginers, i actualment forma
· Fabricació
i reparació
JOIERIA
alcalde».
Orriols també ha dit part de la junta dels Pastorets
· Ferreteria en general
que «des de sempre ha tingut de Balsareny i de l’ANC local
RELLOTGERIA
molt interès
tot allò que participant molt activament
ROBAper
I PERFUMERIA
Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
839 65 87 -passa
BALSARENY
al seu poble i per això li Baixada
en del
totes
accions
que
s’han
Torrent,les
6 - Tel.
93 839 63 58
- BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ
M. Mar Pulido Cañellas
vam demanar que ara tocava portat a terme.
DELEGADA
fer un pas endavant i encapcandidat, una xerrada amb el venir Joan Tardà, portaveu
Plaça R. Viñes, 11
çalar el nostre projecte per a El dissabte 17 de gener Tel.
Carrilet,en
99un
- Tel. 650
47 97al42Congrés
- BALSARENY
títol «UnTANATORI:
nou Balsareny
es93va
d’ERC
dels Dipu839 60 38
Bruc, 19-21
- Tel.van
93 875
16 44 - tats,
Fax 93
872
63 22 -Isidre
MANRESA
Balsareny».
en què
interfer l’acte de presentació BALSARENY
del nou país»,
i
el
mateix
Viu.
CARNS CAPDEVILA

FONT

S
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G

Carme Galera
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Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
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Tel. 93 839 60 47
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Al servei de la construcció
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64 71 - BALSARENY

a
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isió
VALDIVIA MORALES

ista - N. Col. 7479

èfon 93 820 00 67 - BALSARENY

MATALASSOS I
EQUIPS DE DESCANS

sangüesa

Montajes y Cra
reparaciones
de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
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LLIBRERIA
«ELS
B a r - COLORS»
Restaurant
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

EL JARDINET

Jaume i Emília
Comunions,
b a n q u eCreu,
ts,
29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
reunions...
Carrilet, 65 - BALSARENY
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ACTUALITAT 05

Els Reis omplen d’il·lusió els carrers
SARMENT
FOTOS A. SELGAS

En un vespre una mica fred, el
del 5 de gener, la tradicional
cavalcada dels Reis de l’Orient
va arribar a Balsareny, fidel al
seu compromís anual amb els
més menuts del poble. Precedits pel Príncep Assuan i per
un carro ple de carbó per als
que no havien fet prou bondat, les carrosses dels reis Melcior, Gaspar i Baltasar, amb el
seu seguici de patges i músics,
van desfilar pels carrers del
poble fins arribar a la plaça de
l’Església. Després d’adorar el
Nen Jesús van pujar al balcó
de l’Ajuntament a saludar els
espectadors que els acompanyaven, i especialment els
nens i nenes més petits, amb
qui després van departir,
abans de passar per les cases
a distribuir les joguines que
portaven.
Moltes gràcies a Ses Majestats
i a tots els seus acompanyants,
per fer realitat un any més
aquesta màgica presència.

06 ACTUALITAT

ROBA I PERFUMERIA

FUNERÀRIA FONTAL, SA

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

M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
www.funerariafontal.com

MORROS

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

Al servei de la construcció

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

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

Els Pastorets celebren la fi de temporada
LA JUNTA

Capritxet; tot i així, a la taquiFOTOS PASTORETS DE BALSARENY
lla del teatre hi va haver cues
Montajes y reparaciones
El dia 11 de gener de 2015, d’última hora tots quatre dies.
- Calefacción - Gas - Electricidad
els PastoretsFontanería
de Balsareny
van
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
cloure la temporada, en aca- Una altra novetat, en aquest
Cra. la
de Manresa,
- Tel. 93 839 63 97cas
- Faxescenogràfica,
93 820 03 17 - BALSARENY
ha estat
bar
quarta 34
representació,
després de les dels dies 25 i 28 l’estrena d’un decorat nou,
en concret el de la Cabana de
de desembre i 4 de gener.
Getsè, dissenyat per Esteve
Sense haver exhaurit total- Pujals i pintat per Jaume Mament les localitats cap dia, en yolas. I els Dansaires dels Pastotes quatre funcions la sala torets van ser molt aplaudits
TAPAS
VARIADAS
les seves
danses: els
ha lluït una molt bona assis- en ballar
tència de públic, que ha su- menuts, el Ball de la
La Civada
Creu, 26i el
grans
Galop
perat la dels últims anys, de la Patatuf, i els
Telèfon
93el
820
03 31de
BALSARENY
qual cosa els responsables de Panderetes.
l’associació s’han mostrat saEl dia 25 de gener es celetisfets.
bra l’assemblea general de
Aquest any s’han començat a l’associació i el tradicional
vendre les entrades per inter- dinar de germanor. Moltes
gràcies
aMODA
tothom ÍNTIMA
qui ha fet
net, i la junta també ha valorat
PLANTES
I FLORS
el fet que més d’un 40 per cent possible un any més aquesta
Plaça simpàtica
11dedecompanyia
Setembre,
- BALSARENY
tradició,
al públic
de lesagricultura
localitats- s’hagin
adquiramaderia
- animals
-3alimentació
Tel.
comercio
93 839
63 55
membres
rit telemàticament. També es que hi ha assistit i als
Tel. contestador 93 839 63 35
A partir del sepodien comprar
entrades
Bruc, s/n
- Telèfonan93 839de
63 l’associació.
96 - BALSARENY
ticipades a l’establiment Dolç tembre ens tornarem a trobar!

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

TAVERNA EL BOTER
Fustes del Pirineu
Cra. de Català,
Manresa, 5sa
- BALSARENY

Telèfon 93 839 64 36
Cra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

PORTES

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

Mèdic
home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

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

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

Nova
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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

DE MEMÒRIA 07

Els pagesos
JORDI PLANES
FOTO ARXIU CCB-BIBLI. P. CASALDÀLIGA

Qui recorda que el 6 de gener, dia dels Reis, Balsareny
feia Fira? Segurament només
el «Calendari del pagès», que
es repeteix indefinidament.
I en canvi els de la meva generació encara recordem les
escorrialles d’una fira en plena decadència. Els marxants
s’instal·laven a la plaça de
l’Església i al començament
del Trull: al capdavall, quatre
paradetes amb oferta escassa. Eines de pagès, ganivets
de Solsona, cistellers, aviram
(pollets per criar, algun gall o
gallina), conills i plançons de
fruiters i de vinya. Poca cosa
més, però que donava testimoni d’una vida pagesa en
plena transformació.
Al terme de Balsareny s’hi conreaven sembrats i vinyes, no
puc precisar en quin percentatge. I, naturalment, horta en
zones de regadiu. El paisatge
dels afores era molt diferent
del d’ara, dominat en exclusiva pels cereals. Aleshores
la vinya era molt important i,
quan arribava l’hora de les veremes, el tràfec de carros amb
portadores cap a les tines
era espectacular, com l’olor,
primer de raïm i després de
vinassa que sortia de molts
baixos de cases del poble. Tot
el raïm es trepitjava, i jo mateix recordo haver-ho fet, mig
per jugar, a ca l’Esteve, amb el
bon amic Pujals. També recordo alguna picada de vespa,
atreta per la dolçor del macabeu i del picapoll, els reis de la
verema. El vi que en sortia, per
a consum propi i per vendre,
no era res de l’altre món, però
era tot el que hi havia. El mercat també ha canviat molt. De
la importància econòmica de
l’activitat vitivinícola en dóna
testimoni el nombre de premses que hi havia al poble, que
ha comptabilitzat l’amic Sal-

vador Bartomeus. La vinya,
més laboriosa que el sembrat
(podar, entrecavar, esgriolar, ensulfatar, collir, etc.), va
fer que els pagesos l’anessin
abandonant i avui falta en el
nostre paisatge rural. Igualment han desaparegut les
escasses oliveres que la històrica glaçada de la Candelera de 1956 es va endur per
sempre. Els pocs ametllers, en
canvi, van resistir, però avui
quasi no en queda rastre. Els
que queden tenen escàs valor
econòmic.
També hi falta el paisatge
humà dels molts pagesos que
feien cap a Balsareny, amb els
seus carros i tartanes. El nostre poble, per les carreteres
que el travessen, d’est a oest
sobretot, atreia les pagesies
de Castellnou (Argençola, les
Vilaredes), Castelladral (la Caseta, Can Passols, entre altres),
i Cornet (amb moltes masies).
Sense comptar els masos
del propi terme, aleshores
molt nombrosos atesa la no
mecanització del camp: tot
s’havia de fer a mà. I els masovers abundaven (si no s’ha
fet, potser seria hora de fer-ne
l’inventari històric). Aquesta
bona gent baixava al poble a
proveir-se del que els faltava
i, alhora, anaven a vendre els
seus productes: la llet, que passaven a repartir per les cases;
els ous i l’aviram, formatges i
fruita, quan era el temps. Eren
espectaculars els carros carregats amb feixines de ramalles
de pi per als sis forns del poble, que llavors sí que eren de
llenya. Els boscos estaven més
nets i els incendis eren afortunadament escassos.
A la vora de la síquia i de les
rieres o d’allà on brollés aigua,
hi havia —i encara hi ha—
molts horts, generalment per a
consum propi. Els de la síquia
els regaven amb l’enginyosa
cantimplora inventada pel

La màquina de batre als anys 30

rector Roc García al segle XVIII
i burlaven, així, les escomeses
del sequiaire. Els de les rieres,
en canvi, feien servir generalment unes grues de fusta, mig
articulades, exactament iguals
que les que feien servir, vora
el Nil, els antics egipcis dels
faraons. Sembla estrany, oi? El
canvi tecnològic dels últims
cinquanta anys ha estat tan
enorme que em temo que avui
no quedi cap d’aquells entranyables artefactes ni per relíquia. Les viandes que es collien
als horts eren totes de temporada i ecològiques, que diríem
avui: s’adobaven amb fems
orgànics dels estables, galliners o pous negres, la popular i
pudent bassa. Quan arribava el
cop de la fruita i de la verdura,
feia goig de veure els hortolans
tornant del tros, més o menys
com a la «Cançó de matinada»
del J.M. Serrat. Com que no
donaven l’abast a menjar-s’ho

tot, molts d’aquests pagesos
posaven a la venda els excedents, en cistells al cancell de
les fresques i fosques entrades
de les seves velles cases dels
carrers històrics del barri antic.
Els qui no teníem hort podíem
gaudir d’aquesta manera del
bo i millor de cada temporada
a preus assequibles. Una vianda d’una qualitat immillorable
i d’un gust sensacional. Encara
enyoro aquelles tomaques de
cal Xesc Vilà, posem per cas. No
n’he trobat mai més de tan bones, i això que m’ha vagat de
voltar món.
Aquest món de la pagesia s’ha
esfumat per sempre. Per això
n’he volgut parlar, fins on la
memòria m’ho ha permès. No
pas per alimentar la nostàlgia,
que seria ben legítim, sinó per
donar testimoni del Balsareny
que em va veure néixer, ja fa
molt temps.

08 BIBLIOTECA

Recital de poemes de Pere Casaldàliga
basats en el llibre ‘Encara avui respiro en català’
Juan Herrera - 670 23 07 75

NÚRIA PUIGIVILA VIÑETA
FOTO BIBLIOTECA

col·laboració especial de Josep Bover i Francesc Capella.

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

El divendres
21 de novem- A mitjans de juny, dos dels
Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
autors del disc compacte es
bre la bibliotecaBALSARENY
va acollir- infordos2@gmail.com
el Recital de poemes de van venir a presentar i a ofePere Casaldàliga basats en rir-nos el CD a la biblioteca.
el llibre Encara avui respiro En tot moment van expresen català, a càrrec de Xavier sar la seva admiració cap a
Marí, Josep Bover i Pere Ca- la figura del pare Pere Casaldàliga i pel poble que el va
nadell.
veure néixer. Ens van expliEl concert estava basat en car les seves ganes de poder
el disc compacte de nom fer el recital a la biblioteca;
homònim recitat pel propi vam quedar que pel setemXavier Marí, amb músiques bre ens diríem quelcom i així
Onze de Setembre, 1-3 - Tel. ho
03fer.
97 - BALSARENY
vam
de Plaça
Jaume
Miquel i amb la 93 820

PEIXATERIA

MARIA

A 3/4 de 6 de la tarda del divendres, la majoria d’assistents ja
estaven asseguts a les cadires,
encuriosits i a punt per escoltar el recital.
En aquesta ocasió, Xavier Marí
anava acompanyat del també
rapsode Josep Bover (vestit
de pastoret), i pel guitarrista
Pere Canadell.
Tal com estava previst a les
18.00h va començar l’acte, en
el qual van combinar poemes
de Pere Casaldàliga amb altres
composicions.

BAR - RESTAURA

BARRETIN

Tant els rapsodes com el públic van mostrar-se mútuament molta admiració i
respecte, compartint una
magnífica vetllada que es
47 - Tel.
35 12 63 - BA
va Travessera,
acabar amb
el 670
repartiment per part dels rapsodes
d’exemplars del disc compacte als assistents.
En nom del poble, des de la Biblioteca Pere Casaldàliga, donem les gràcies a en Xavier, en
Josep i en Pere per compartir
aquesta estona amb nosaltres
tot recordant una figura de referència i admirada per tots.

LA PAROCKIA
cafeteria musical
Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32
laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

O2 Balsareny Wellness Centre
Plaça de la Mel, bloc A - Tel. 630 89 11 72 - BALSARENY
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METEOROLOGIA

Pel desembre calor, porta mal pitjor

Activitats del mes de desembre
NÚRIA PUIGIVILA VIÑETA

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER
FOTO ARXIU

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
4,7
Mitjana (min.+màx.)
6,6
Mitjana de mínimes
-0,7
Mitjana de màximes
13,5
Mínima
-6,9; dia 31
Màxima
19,2; dia 22
Mínima més alta 6,7; dia 15
Màxima més baixa 8,9; dia 27

Vent
(km/h)
Ventada més alta 85,7; dia 9
Velocitat mitjana
5,1
Recorregut del vent 2.022,4km
Pressió (hPa)
Màxima
Mínima
La pluja (litres)
Dia 03		
Dia 04		
Dia 14		
Dia 15		
Total

1.029,0; dia 22
990,3; dia 1

4,1
2,7
3,4
7,0
17,2

Resum de l’any 2014
Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
14,6
Mitjana (min.+màx.)
15,6
Mitjana de mínimes
7,7
Mitjana de màximes
23,5
Mínima
-6,9; dia 31/12
Màxima
37,6; dia 10/08
Mínima més alta 20,0;dia 13/08
Màximamésbaixa 5,1;dia13/02
Vent
(km/h)
Ventada més alta 85,7;dia9/12
Velocitat mitjana
7,1Recorregut del vent 34.922,4km
Pressió (hPa)
Màxima
1.029,0; dia 22/12
Mínima
987,5; dia 10,02

La pluja (litres)
Gener		
Febrer		
Març		
Abril		
Maig		
Juny		
Juliol		
Agost		
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total

43,5
26,2
9,1
47,7
44,8
50,5
39,4
101,8
179,8
44,2
150,8
17,2
755,0

Dies amb neu

0

El mes de desembre d’aquest
any que hem acabat hi va haver dues activitats clau a la biblioteca:
La primera anava dirigida als
usuaris més petits de la biblioteca que es van inscriure
i van poder realitzar el treball,
que consistia a fer un Pare
Noel i un ninot de neu amb
pinces d’estendre roba; i li van
col·locar un imant, gràcies al
qual es podia penjar a la nevera o bé com a punt de llibre o per subjectar papers. En
aquesta activitat hi van assistir
molts nens i nenes i al final va
resultar ser més difícil del que
en un principi ens pensàvem.
La segona fou una xerrada
sobre la Viquipèdia a càrrec
de Quintí Canals, en la qual es
va ensenyar de forma teòrica com redactar articles a
l’enciclopèdia lliure escrita
col·laborativament a Internet,
mantinguda per la Fundació
Wikimedia.
L’objectiu principal de la xerra-

da era explicar el seu funcionament i el de cercar voluntaris
per realitzar una Viquimarató
(acció intensiva d’edició de la
Viquipèdia) a Balsareny al llarg
del 2015.
Part de l’èxit d’aquesta jornada va en funció del nombre
de voluntaris que redactin el
dia previst. Per aquest motiu,
les persones interessades a
apuntar-se a aquesta marató
s’hauran d’inscriure al llistat de
la biblioteca.
Quan a la llista hi hagi 4 o 5
persones es podrà decidir quin
dia es podrà fer; així que animeu-vos i participeu!
Per acabar, aquest any 2014, la
Biblioteca Pere Casaldàliga va
celebrar el seu 50è aniversari. L’Ajuntament de Balsareny
ha confeccionat uns punts de
llibre per celebrar aquesta efemèride.
El consistori en va repartir un
a cada casa del poble; però si
en voleu més, a la biblioteca
en tenim. Per tant, si veniu a fer
préstec, en podeu agafar més.

Visites dels nens i nenes de primària
NÚRIA PUIGIVILA VIÑETA

Durant tot el mes de no-vembre, els nens i nenes dels diferents cursos de primària de
l’Escola Guillem de Balsareny
van realitzar una visita a la biblioteca seguint el programa
Exploradors de Biblioteques
per tal d’aproximar els nens i
nenes al món de la lectura, a

passar-s’ho bé amb els llibres
i animar-los a fer ús dels seus
serveis, a més de formar-los
en actituds, hàbits i valors per
al bon ús de l’equipament.
Paral·lelament a la seva visita,
el personal de la biblioteca
es va traslladar a les aules de
l’escola per acabar de materialitzar les activitats iniciades.

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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Sandra Andreu: l’art ninotaire dels ‘Fofuches’
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

La Sandra Andreu Ramos treballa a la Cristalleria de Balsareny, i avui volem parlar amb
ella sobre un dels seus hobbies,
sobre el qual se sent molt motivada: els «Fofuches».

ELECTRICITAT
La Sandra, balsarenyenca
nasFONTANERIA
cuda el 4 de juliol del 1975,
va cursar els estudis inicials a
l’Escola Guillem de Balsareny
22
i posteriorment els secundaris
68
en l’especialitat
administrativa
NY
Àngel Guimerà,
21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY
a l’Escola Tècnica Professional
Diocesana de Navàs. A la Sandra li agrada llegir, malgrat
Capacitació transportistes
, 44
Matèries perilloses
5 08
que no disposa de gaire temps.
ENY
El darrer llibre que ha llegit és
Al país del núvol
blanc,
SaCENTRE
DEdeFORMACIÓ
rah Lark. Li encanta el cinema i
últimament està una
mica
en- ELS CARNETS
FEM
TOTS
ganxada a les sèries de televiPlaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
sió. Caminar,
Tel. 93 874córrer
38 57 i fer excurTel. 93 839 60 88
sions amb bici amb els seus fills
és una de les altres activitats —Explica’ns, en primer lloc, com
d’esport que li agraden. Tam- vas començar en l’art universal?
arreu d’Europa, i
Tel. 670bé
35ha
12 viatjat
63 - BALSARENY
amb caravana han recorregut —Fa uns tres anys a l’exposició
de la Fira d’Artesans de Balsapart de França
i Alemanya.
JOIERIA
reny vaig veure un parell de
La Sandra ésRELLOTGERIA
apassionada i in- «Fofuches» fetes per un artisquieta per tot allò que respira ta local. Va ser aquest llampec
cultura. Actualment
estudia la creador que em va incitar a seCreu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
llengua anglesa, canta
la guir
Plaçaamb
de l’Església,
5 -aquella
AVINYÓ tècnica.
Coral d’Adults de l’Escola Municipal de Música i en el curs —És un art ninotaire? Com ho
dels anys ha seguit les moda- fas?
11
litats de patchwork, nines de
8
roba, porcellana freda i fa un —És un art de fer ninots, no
Y
faig cap dibuix ni esbós per
parell d’anys que CARNS
es va inte- CAPDEVILA
crear el ninot.PRÒPIA
Les fotografies
ressar
per
les
«Fofuches»:
unes
er
CRIANÇA I ELABORACIÓ
són
la
base
per
a la creació. El
nines d’origen brasiler fetes
PRODUCTES ARTESANALS
de goma eva. Darrerament ha rostre sempre és el mateix, per
començat a practicar scrapbo- personalitzar-los es juga amb
Ó
Verdaguer,
9 - Tel.
02 86 de
- BALSARENY
el tipus
pentinat, fent una
oking, unJacint
art que
està molt
de 93 820
còpia al més semblant possimoda.

FONT

RESTAURANT

RRETINA

Riu

Bar - Restaurant

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

pintures acríliques i adhesius
com la silicona calenta i el cianocrilat.
—On obtens aquests materials?
—Tots aquests materials es
poden trobar a diferents botigues de belles arts; també a
ferreteries.
—Quant de temps t’ocupa
aquesta tasca manual?
tot el temps lliure
ble de la roba, sabates, etc., —M’ocupa
MODA
ÍNTIMA
o afegint-hi alguna cosa que que em permeten les meves
caracteritzi a la persona, ja dedicacions domèstiques, faPlaçamiliars
11 de Setembre,
i laborals.3 - BALSARENY
sigui referent a la seva feina,
Tel. comercio 93 839 63 55
hobbies...
Tel. contestador 93 839 63 35
—Quins tipus de «Fofuches»
—Has tingut algun mestre que has fet?
t’ajudés a aprendre’n?
—N’he fet de molts tipus. Al—No he tingut cap mestre, ho guns amics m’han demanat
he fet de manera autodidacta, que representés les seves paperò he vist alguns tutorials a relles, fills, companys de feina,
internet i he comprat revistes parelles de casament, comuespecialitzades, i sobretot, he nions, persones que han volgut la representació d’alguna
practicat molt.
de les seves mascotes, algun
de Manresa,
5 - BALSARENY
de traginer
o mula, o fins
—Amb quina matèria prima Cra.tipus
Telèfon
93 839que
64 36fes
hi tot m’han
demanat
construeixes el personatges?
la representació de famosos,
—Les «Fofuches» estan fetes com Bruce Springsteen. En rede goma eva, boles de pòrex sum, és un atractiu servei per a
de diferents mides, robes, felicitacions.

TAVERNA EL BOTER

FORN

Pa i Pastisseria

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

Bon dia, Sostres. A reveure, Barril.
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

Una de ROBA
tantes tardes,
que a
I PERFUMERIA
quarts de sis comença a fosquejar. De molt a prop de casa
palpo a través de l’orella una
reconfortant i lleu música tradicional que marca un dels
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
adéus d’un altre any. Sí, avui,
una escapçada tarda de 31 de
desembre de 2014, tinc la sort
de retrobar-me amb el periodista Salvador Sostres, i m’ho
permet una seva columna
Al servei de la construcció
d’opinió. N’havia llegit moltes
quan tenia la seva columna
diària al diari Avui.

Carme Galera

MORROS

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

Sostres, des que va haver de
plegar a l’Avui, escriu dema- pèrdua de l’escriptor, periodisnant a la direcció del diari po- ta i locutor de ràdio Joan Barril.
der escriure, i per tant fer públi- Barril durant aquests anys va
ca la seva reflexió sobre un de ser conductor del programa
tants temes que hem debatut de Catalunya Ràdio El cafè de la
en aquest darrer any.
En el cas y reparaciones
República. Avui, en aquests ‘Cinc
Montajes
que ens ocupa,Fontanería
diu: Jo, el -fillCalefacción
del minuts’
l’honor de dir-li: A
- Gas, tinc
- Electricidad
president Pujol.
reveure,
Barril.
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

«Em dic Salvador Sostres i sóc Em sento orfe al no poder esfill del president Pujol. No hem coltar de dilluns a divendres a
tingut mai una bona relació, ni les 9 del vespre un programa
caràcters gaire compatibles, ni que m’omplia de reflexions i
penso que hagi estat prudent informacions, bastint així un xic
aquest seu viure donant tantes més la meva ignorància. Era el
del programa,
que els
lliçons. Però em dic Salvador director
TAPAS
VARIADAS
Sostres, tinc 39 anys, vaig néixer darrers dies va ser conduit per
La Creu, 26
entre la mort del general Franco l’Elisa Húmeda. Vull recordar-ne
Telèfon 93 820 03 31
que exi la coronació del rei Joan Car- una de les seves frases,
BALSARENY
les i sóc fill del president Pujol. El pressava un gran sentiment per
president Pujol ens va fer un país la ràdio «Em remeto a dir que la
perquè ens en poguéssim sen- ràdio és comparable amb una
tir ciutadans. Bon dia, Sostres!» d’aquelles frases bíbliques que
(Diari El Punt Avui, 19 de novem- ens remet a tenir fe. A la ràdio
M. Mar Pulido
no ensCañellas
veiem, i per tant ens fa
bre de 2014).
DELEGADAI FLORS
PLANTES
creure i estimar a través de la
99 - Tel. 650
47 97 42humana
- BALSARENY
condició
de la fe». A
Un altre TANATORI:
dels temes-Carrilet,
que
deixem
agricultura
ramaderia
- animals
de companyia - alimentació
19-21any
- Tel.2014
93 875és16la44 - Fax
93 872
63 22
- MANRESA
reveure,
Joan
Barril.
enrereBruc,
aquest

FUNERÀRIA FONTAL, SA

www.funerariafontal.com
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

Creu,
29 - Tel.del
93 839
65 50 -Català,
BALSARENY
Fustes
Pirineu
sa
Cra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

Fets, records i vida de Diego Galera
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Me veo de guardián, a la vez
que de cuidador, del mantenimiento vital de diversos
En aquestes festes de Nadal,
seres animados del mundo
any nou i Reis, s’ha donat a
animal. Tal responsabilidad
M. Mar Pulido Cañellas
conèixer una llibreta-bloc
me obliga a no decaer en mi
DELEGADA
amb «Poesia y otros cuentos»
esfuerzo continuado para
que conté
fets i records
TANATORI:
Carrilet, 99que
- Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
que93 estos
mantengan
Bruc,
19-21
Tel.
93
875
16
44
Fax
872 63 seres
22 - MANRESA
traspuen vida a través del resu ritmo vital.
www.funerariafontal.com
corregut literari de l’autor. Un
recorregut amb agraïment que
Un fracaso te hace ser obserreflecteix el caràcter personal
vador de todo cuanto te rode Diego Galera Morales.
dea y se mueve. Simplificando, que abres más los ojos a
Vida
la vida y por ello te desvelas
desde este momento. Para
«Recientes tragedias vitales me
Àgueda Borrero - Margarida
Noguera
ello vives
en lo presente penhacen replantear el reflexionar
sando en construir un futuro
profundamente sobre el misCreu, 29 - Tel. 93 839 65dejando
50 - BALSARENY
un pasado atrás…»
terio de la vida.

FUNERÀRIA FONTAL, SA

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

Sube el verso a mis oídos

PORTES

· Automatismes
Sube el verso a mis oídos
· Fabricació i reparació
en la magistral escala
· Ferreteria en general
donde junta, y junto con la música exhala
la vertiginosa esencia de sonidos.

PUIG

Vírgenes y ceremoniosos
y armoniosos
latidos
La Rabeia - Telèfon
93 839 65 87
- BALSARENY
de espacio celeste; llega cantada
la armonía, la musical gala
de versos deshechos en rimas y sonidos.
Y hasta mi ventana llega
la encantadora ráfaga del viento
la brisa seductora, el aire.

Mèdic

Ondulante que agita y agita la vela
h o my e
- dacento
ona
Sant Domènec, 41 - BALSARENY
con mágico
dulce
PERRUQUERIA
ESTÈTICA
Tel. 93 839 60 47
de la rimada
composición
de nadie.

OLGA
estètica
home-dona

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

C/ de la Creu
Tel. 93 820 08
BALSARE

Sant Domènec
Telèfon 93 839 65
BALSARE

Nova

isió

M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Òptic optometrista - N. Col. 7479

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