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Aquest mes ha sortit als mitjans la notícia que Jaume
Rabeya no es presentarà
a les properes eleccions
municipals el mes de maig
vinent. Rabeya es retirarà de la política amb un
rècord difícil de superar: és
l’alcalde amb més anys en
el càrrec en tota la història
de Balsareny. En efecte, al
llarg dels segles XIX i XX, no
hi ha hagut cap alcalde que
superi les seves xifres: 28
anys a l’alcaldia, més 4 de
regidor a l’oposició. Ha portat la vara durant set dels
nou mandats democràtics
des de 1979. En total, 32
anys a l’Ajuntament, la meitat de la seva vida —ara en
té 64.
Rabeya ha explicat que
ara el que desitja és donar
prioritat a «casa meva, la
família i la salut». I poder-se
dedicar a les feines de pagès, a l’ADF de Balsareny, de
la qual forma part des de
1982, i a la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals, de la qual
és president.
En el moment de tancar
aquesta edició no se sabia
encara qui serà el cap de
llista de CiU a Balsareny. Ja
n’informarem el mes que
ve, esperem. Mentrestant,
creiem de justícia acomiadar Jaume Rabeya, que ha
governat el nostre poble
al llarg de 28 anys, d’acord
amb el mandat que li han
donat els electors. Nosal-

tres, al llarg d’aquests anys
hem comentat la seva labor al front del consistori
destacant les coses que
pensàvem que feia bé i criticant les que ens semblava
que podia haver fet millor.
Sempre des del respecte
que, com a persona i com a
càrrec electe, ens mereixia, i
també des de l’exercici del
nostre dret ciutadà a opinar, que hem exercit lliurement i que ell ha entès. Salut per molts anys, Jaume.

Tots som Cañellas
Balsareny ha demostrat
una vegada més que sap
moure’s per una causa que
s’ho val. Aquest mes, el poble s’ha vist sobtat per la
notícia que s’havia obert
un expedient al metge Josep Cañellas, que li podria suposar una sanció
d’inhabilitació. La gent es va
mobilitzar espontàniament
a través de les xarxes socials,
i va sortir a protestar i donar suport al metge la tarda en què personal de l’ICS
venia a prendre declaració
a testimonis —funcionaris
públics que haurien estat
atesos a les instal·lacions
del CAP. El poble va tornar
a sortir al carrer l’endemà,
arran d’una entrevista que
8TV va venir a fer al metge
expedientat; molta gent,
pacients seus o no, li va manifestar públicament el seu
recolzament. Després es va
organitzar una recollida de
signatures per demanar al
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Departament de Salut que
es deturi l’expedient.
No es tracta d’un cas únic,
ja que a la Catalunya central hi ha altres facultatius
en situació semblant. El
sindicat Metges de Catalunya ha parlat de «cacera de
bruixes» i de «represàlies»
contra metges reticents a
aplicar mesures d’ajustos
econòmics que podien perjudicar l’atenció que els pacients necessiten. Cañellas
és un defensor apassionat
del model de sanitat pública, i sembla molt injust
que se l’acusi precisament
de fer «consultes privades»
al CAP, en uns termes que
semblen suggerir que se
n’hauria lucrat, quan la realitat és ben bé al contrari.
La gent de Balsareny s’ha
abocat a defensar Josep
Cañellas, destacant que
no vol perdre la qualitat
del funcionament del CAP
Balsareny, dels seus metges
i sanitaris en general, i del
metge expedientat en particular. Després de 33 anys
de servei al poble, i d’una
forta implicació social en
activitats
pedagògiques,
divulgatives, socials, culturals i esportives, tothom
s’estima en Pep Cañellas
i li fa costat. També nosaltres. Esperem que el cas es
resolgui satisfactòriament.

ARXIU

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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La Caminada del 2015
ISIDRE PRAT

El diumenge dia 8 de març, el
dia de la dona treballadora,
vàrem celebrar a Balsareny la
vint-i-novena Caminada Popular. Estem a una per arribar
al 30 aniversari! El temps va
ser molt bo per a caminar, amb
molt sol i una mica de núvols
prims; amb una fresqueta al
matí, típica del mes de març, a
sortida d’hivern.

OLGA
estètica
home-dona

La participació d’enguany va
ser una mica més baixa que
els dos anteriors anys, però
déu n’hi do! Si els anys 13 i 14
va ser de 425 persones, aquest
2015 s’ha quedat en 380. Està
molt bé!

Com ja és sabut, aquesta activitat, des de fa anys, està
organitzada per una secció
dintre del Centre Excursionista de Balsareny. Volem també
recordar que compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament
del poble i la Diputació de Barcelona i el suport d’algunes
empreses i comerços locals,
als quals cal agrair que ens
tinguin en compte.

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

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

CENTRE DE FORMACIÓ
ven a Puigdorca, on hi havia
el primer
control,
amb coca i
Antiga
Casa Rosendo
moscatell.
des deFins
1926aquí, els 3 primers quilòmetres. Just per
agafar forces per pujar el primer gran cim del recorregut,
el serrat del Repetidor, des d’on
es veia una bonica panoràmica: tot el Prepirineu, part del
Pirineu i també Montserrat i el
Montcau.

Al cap d’un quilòmetre de
caminar per l’altiplà del reBaixada del Torrent, 6 - Tel. 93 petidor,
uns 470 metres
Les inscripcions
van començar 839 63 58 -aBALSARENY
a les 7:30 del matí al preu de 8 d’altitud (485, la cota més
euros, i 6 per als socis del CEB. alta), s’agafava un corriol que
transcorria dins
bosc11duPlaçadel
R. Viñes,
estona,
La sortida va ser a les 8 en rant una bonaTel.
93 839passant
60 38
espès de pins,
punt i es va començar pel co- per un tros molt BALSARENY
negut Repeu fins arribar i tra- de quan es va cremar fa uns
Soler i a
a la dreta,
vessar el pont del Riu. Després 40 anys, deixant Josep
la gent es va enfilar pel camí sota, la casa dels Plans de Corde l’Alou, però fins arribar a la net; i així fins arribar a la cruïla carretera
d’Avinyó,
masia de les Planes, des
d’on, lla
GÈNERES
DEamb
PUNT
- CONFECCIÓ
travessant uns camps, arriba- que calia travessar a l’alçada

FONT

ISIDRE PRAT

del trencant de les Collades. da d’enguany. És l’anomenat
TOTS ELS
CARNETS
Allà, de seguida, elsFEM
caminants
serrat
del Lledó, que queda
davant
de 41la- BALSARENY
colònia miprenien
corrio- alCra.
Plaçaun
Mn.seguit
Vidal, 1 de
- MANRESA
de Berga,
874mica
38 57en mica, els
Tel. 93
839 60fins
88
rant al nord-oest.
Pujant
lets Tel.
que,93de
portava a la Masoveria de la aquest cim, a uns 400 metres
Rabeia, després de passar per d’altitud, i baixant per l’altra
una singular balma. En aquest banda, fins anar a parar a un
paratge, des d’on es veu la co- torrent ple d’aigua, salvem el
lònia de la Rabeia a sota, hi ha- Llobregat per poder accedir al
via el segonJOIERIA
control i l’esperat pla del Lledó de Sobre-roca, la
esmorzar, a base de pa amb casa que dóna nom al serrat
RELLOTGERIA
tomàquet i la
botifarra, amb vi corresponent.
inclòs. Ens situem així al quilòla caminada
metre 8 del recorregut.
Creu, 20 - Telèfon 93 839 A
60 continuació,
76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església,
5 - AVINYÓ per un caminet
transcorria
Continuem... Es travessava de dins del bosc que s’agafa sobre
nou el riu, tornant a la riba dre- la casa del Lledó. És el turó de
ta del Llobregat. De seguida la senyera, però no s’arribava
s’agafava un nou corriol molt a dalt del cim, sinó que es
maco, que passa ran de riu en- vorejava per l’esquerra i, passant pel darrere de la fàbrica
tre la Rabeia i SantCARNS
Esteve. Pas- CAPDEVILA
CRIANÇA
PRÒPIA
sant pel costat de l’església
de I ELABORACIÓ
d’embotits, i per
nous corriols,
PRODUCTES
ARTESANALS
la colònia Soldevila, i deixant la es voltava fins a treure cap a la
fàbrica a la dreta, els caminants cruïlla de cal Cansalada. Des
es disposaven
ara a pujar la d’aqui s’arribava, entremig del
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY
segona costa més pronuncia- bosc, a la antiga granja

Riu

Bar - Restaurant

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77
Carretera de Manresa, 18
Tel. 696 21 78 61 - BALSARENY

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY
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FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA
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Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
www.funerariafontal.com

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

PUIG

FUNERÀRIA FONTAL,
SA
Mèdic

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

isió

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

Rabeia 4,
- Telèfon
93 83993
65820
87 -00
BALSARENY
Cra. de La
Manresa,
bxs. - Telèfon
67 - BALSARENY

Mèdic

S

26
31
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· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general
ISIDRE PRAT

propera a Sant Esteve, on hi l’Església. Era el punt del quilòhavia el tercer control i avitua- metre 15 i final de trajecte.
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
llament de les taronges i aigua.
Era el punt quilomètric 12,5 Com sempre, els participants
aproximadament.
van poder prendre un refresc
i menudalles a l’arribada, desLa darrera part de la caminada prés de 3 o 4 hores de fer satranscorria per un camí que lut i esport. I com de costum
travessa la carretera vella de les també van rebre un obsequi,
M. Mar
Cañellas
colònies i l’antiga via del tren
i, Pulido
consistent
en una ampolla de
DELEGADA
passant per dintre el bosc, ana- vi blanc. Però els menors van
hom
e - dde
o nlaafalda Sant Domènec, 41 - BALSARENY
va a parar
a la pista
rebre una ampolleta
d’oli!
TANATORI:
Carrilet,
PERRUQUERIA
ESTÈTICA99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 47
Bruc, 19-21
- Tel. 93
875des16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
del Castell,
des d’on
calia
www.funerariafontal.com
viar-se per un camí que
deixa Com de costum, a la tarda, a
a l’esquerra aquell antic caste- les 6, la jornada es va arrodollot que tots coneixem, i que nir amb la projecció, a la sala
ara està molt camuflat entre petita del Sindicat, de les foels pins crescuts al seu voltant; tografies de la caminada del
i així baixar fins a l’entrada del matí, tirades per diverses perpoble pel carrer de la Costa del sones; i també de l’audiovisual
Castell. Només quedava tra- del C.E.B. sobre l’ascensió al Pic
Àgueda
Borrero
- Margarida
Noguera
vessar la riera del
Mujal
i passar
Forqueta,
de 3.007
metres, que
Pol.
Ind.
La Coromina,
c/ Indústria,
s/n
Telèfon
93
839
64
71
BALSARENY
pel túnel de l’Ajuntament per va tenir lloc el mes de juliol
Creu,
- Tel. 93de
839 65
50 - BALSARENY
tornar a arribar
a 29
la plaça
passat.

PORTES
Nova

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

estètica
home-dona

C/ de la Creu,
Tel. 93 820 08
BALSARE

Balsareny es mobilitza en defensa

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

PORTES

OLGA

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

Sant Domènec
Telèfon 93 839 65
BALSARE

R. C.

«Tots som Pep Cañellas», deien
unes pancartes improvisades
Antiga Casa Rosendo
que exhibia molta gent a la
des de 1926
concentració que va tenir lloc
el dia 4 de març de 2015, a
les 7 de la tarda, a la plaça de
l’Església, davant del Centre
d’Atenció Primària (CAP). La
concentració s’havia convocat espontàniament poques
hores abans per mitjà de les
xarxes socials, i va aplegar més
de mig miler de balsarenyencs,
congregats per defensar la
Baixada
del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
continuïtat del metge
de capçalera, Josep Cañellas Isern.
L’endemà, dia 5, molta gent
s’hi tornava a aplegar per doPlaça R. Viñes, 1
nar-li suport mentre era entreTel. 93 839 60 3
vistat en directe per al prograBALSAREN
ma «8 al dia» de 8TV.

OLGA
estètica

Josep Sole

Després de 33 anys exercint
C/ de la Creu,
a Balsareny, Cañellas es troba
Tel. 93 820 08
ara sotmès a un expedient GÈNERES
públics, acollits
a
mútues
com
DE PUNT - CONFECCIÓ
BALSARE
home-dona
per part de l’Institut Català de ara Muface— per prendre’ls
la Salut (ICS), obert «per de- declaració en qualitat de testerminar si el professional ha timonis, feia evident que
la
Sant Domènec
actuat de forma correcte [sic] causa de l’expedient era
el
fet
Telèfon 93 839 65
en l’exercici de la seva activitat d’haver atès aquestes perso-BALSARE
assistencial», segons nota de nes a l’ambulatori del CAP. Es
premsa que l’ICS va distribuir dóna el cas que aquests funel dia 4 a la mateixa plaça, i que cionaris no tenen altra seguSant Domènec, 54 - BALSARENY
Casa Rosendo
també subratlla que «els insretat social que la Antiga
seva mútua,
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61
des 77
de 1926
tructors […] una vegada ana- i en poblacions petites
on no
litzat el cas, tenen la potestat hi ha consultoris mèdics parde fixar, si s’escau, sancions».
ticulars, no podrien ser atesos
altrament; i això no hauria de
La nota no especificava quina ser considerat com a atenció
era la presumpta incorrec- privada.
ció per la qual s’havia obert
l’expedient, però el fet que Nou metges de la Catalunya
aquella mateixa tarda l’ICS ha- central han estat expedientats
gués convocat una trentena en els últims mesos, tres dels
de persones —tots funcionaris quals per aquesta mateixa

sangüesa

Cra de Berga,
20 - Tel.
i fax93
93839
83963
6158
60- -BALSARENY
BALSARENY
Baixada
del Torrent,
6 - Tel.
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
Plaça R. Viñes, 1
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
Tel. 93 839 60 3
BALSAREN
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
Josep Sole
Ponent, 3 - Tel. 93 839 62 12 - BALSARENY

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ
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de Josep Cañellas

ROBA I PERFUMERIA

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

MORROS
Al servei de la construcció

FUNERÀRIA FONTAL, SA
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

OLGA

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

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

estètica
home-dona

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

ARXIU

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

PORTES

PUIG

jectòria professional i amb un
per part de la
demostren les
manifestacions de suport rebudes».

· Automatismes
notable afecte
· Fabricació i reparació
població, com
· Ferreteria en general

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

Si l’expedient derivés en sanció, Cañellas —precisament un
causa. Un, de fet, ja ha estat cionat el nombre d’expedients abrandat defensor del model
sancionat amb una inhabili- oberts i afirma que aquest de sanitat pública— podria ser
tació durant dos TAPAS
anys i VARIADAS
mig. fet amagaJuan «la
voluntat inhabilitat temporalment o fins
Herrera - 670 23 07 75
La Creu, 26
h
o
m
e
d
o
n
a conSant Domènec,
- BALSARENY Aquesta possiEl sindicat Metges deTelèfon
Catai tot41acomiadat.
d’emprendre
represàlies
93 820 03 31
PERRUQUERIA
ESTÈTICA
Tel. 93 839 60 47
BALSARENY
lunya ha defensat l’actuació
tra els metges que han mostrat bilitat ha sembrat l’alarma end’aquests professionals: diu resistències a l’hora d’aplicar tre els seus pacients, que no el
que els metges «desconeixien mesures d’ajust econòmic que volen perdre, i també entre els
REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
queVENTA
no Ipodien
atendre amb podien perjudicar l’atenció que no en són: de fet, en pocs
Plaçaaquests
de
la
Mel,
2, bxs. - Tel.
820 00 65als
- Fax
93 839 66
normalitat
pacients»
i 93prestada
pacients».
El 94
sindi- dies i de forma espontània
PLANTES I FLORS
BALSARENY
defensa que el motiu
pel qual- infordos2@gmail.com
cat retreu a l’ICS no haver estat ja s’han recollit més de 2.700
agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació
ofereixen l’assistència és per «diligent en la notificació
signatures
—fins al moment
alsc/ Indústria,
Pol. Ind. La Coromina,
s/n
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY
una
«relació de confiança i metges de la normativa
que de tancar aquesta edició— deproximitat amb els pacients» i regula l’atenció als funcionano pas «en cap cas, per obtenir ris mutualistes»; demana que
benefici
econòmic
particu- aclareixi els criteris que cal seLAun
FUSTA
DEL BOSC
AL CONSUMIDOR
lar».
guir en aquests casos i reclama
que s’arxivin els expedients
MATALASSOS I
Aquest sindicat, majoritari oberts per aquesta
causa
M. ÀNGELS
RUIZ DEals
VALDIVIA MORALES
EQUIPS DE DESCANS
Òptic optometrista - N. Col. 7479
Fustes
Pirineu Català,
sa
entre
elsdelfacultatius
catalans,
tres metges del Bages,
ja que
Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY
Cra. Esparreguera
a Bellver, km. 18una
- Tel. 93
839 63 00 - BALSARENY
ha denunciat
«cacera
de són «facultatius
de reconegut
bruixes».
Considera
desproporprestigi,
amb
una
dilatada traPlaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY
Carretera de Berga, 20
ISIDRE PRAT

Mèdic

PEIXATERIA Nova

MARIA

isió

manant al conseller de Salut
que es deturi l’expedient.

Molta gent a la plaça coincidia
a dir que «només ens haurien
de delcomparar
amb
altres
poBaixada
Torrent, 6 - Tel. 93
839 63 58
- BALSARENY
bles, per adonar-se que a Balsareny gaudim d’un nivell de
Plaça R. Viñes, 11
qualitat en atenció sanitària
Tel. 93 839 60 38
molt superior a la mitjana, iBALSARENY
no
volem perdre’l», referint-se Josep
als Soler
metges i personal sanitari del
CAP enGÈNERES
conjunt,DEi en
especial
PUNT - CONFECCIÓ
al metge expedientat. «No ens
toqueu el Dr. Cañellas», era el
clam general. Al llarg de tants
anys, són moltes les persones
queTravessera,
tenen motius
per670
estar-li
47 - Tel.
35 12 63 - BA
agraïdes,
i ho 54
manifestaven
de
Sant Domènec,
- BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77
forma
emocionada.

BAR - RESTAURA

BARRETIN

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

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

LA PAROCKIA
cafeteria musical
Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32
laparockia@gmail.com
Facebook: parockia
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Tot el meu suport
JOSEP M. ESCOLÀ PADILLA

Bon dia. M’adreço a vostès ja
que m’ha arribat informació
que m’indica que corre la veu
que volen acomiadar del CAP
Balsareny el doctor Cañellas.
No sé si és veritat o no, i és
aquest el motiu pel qual
m’adreço a vostès com a mitjà de difusió públic del poble. Ja que en qualsevol dels
casos vull mostrar el meu
incondicional suport a la figura del doctor Cañellas, per
la seva excel·lent tasca com
a doctor d’atenció primària
des que m’atén a la consulta
des que era molt petit (no tenia ni 6 anys) fins ara que en
tinc 45.
En tot aquest temps he estat vivint en molts llocs, però
els puc assegurar que el seu
tracte, implicació i professionalitat no han estat igualats
per cap metge de ni ben

La meva carta al meu metge
lluny, ben al contrari. Fet que
ha provocat que sempre
hagi volgut mantenir-lo com
a metge de capçalera sense
cap mena de dubte.
És pels motius exposats anteriorment, i per la seva indubtable qualitat professional i
humana, que avui en dia no
he trobat en altres metges,
que els vull informar, per si
fos el cas, que dono tot el
meu suport a qualsevol iniciativa que vagi en el sentit
de mantenir-lo en aquest
poble, el nostre poble, el meu
poble, fins que decideixi jubilar-se.
TOT EL MEU SUPORT INCONDICIONAL A UN METGE INCOMPARABLE EN TOTS ELS
SENTITS I AMPLITUD DE LA
PARAULA.
Espero rebre noticies seves
i disculpin les molèsties que
els pugui ocasionar. Salutacions cordials.

ROBA I PERFUMERIA

Carme Galera
O2 Balsareny Wellness Centre

Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
Plaça de la Mel, bloc A - Tel. 630 89 11 72 - BALSARENY

MODA ÍNTIMA
MORRO
S
Al servei

Plaça
de Setembre, 3 - BALSARENY
de
la11construcció
Tel. comercio 93 839 63 55
Tel. contestador 93 839 63 35

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

TAVERNA EL BOTER

Montajes y reparaciones

Fontanería - Calefacción
- Gas
- Electricidad
Cra. de
Manresa,
5 - BALSARENY
Aire acondicionado - Antenas terrestres
y parabólicas
Telèfon
93 839 64 36

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

MONTSE SOLER

Benvolgut Pep, fa estona que
hi penso, en el que està passant. Saps? Jo no entenc de
lleis ni entenc moltes vegades com funciona el sistema
on vivim. Amb prou feines
entenc una mica de persones,
i és d’això, del que puc parlar.
I només puc parlar de mi, jo
no represento ningú més que
els meus. Però puc parlar de
tots els moments de la meva
vida, on has estat present.
Sempre prudent, però clar
i directe, de vegades punyent, incisiu. Sempre correcte.
D’altres dies, cansat, però escoltant-me sempre, sense mirar el rellotge. La majoria de
cops, sobrepassant el teu horari, però buscant solucions
als problemes. Molts dies
anant corrents a esmorzar a
cal Pijoan, per tornar, corrents
també, a la consulta.

del facebook. Per això he
anat a la plaça aquest vespre.
Perquè hi ha poques, poquíssimes persones, per les que
ho faria. Perquè hi ha pocs,
poquíssims motius, pels que
ho faria.
I tu, benvolgut metge meu
de capçalera (ostres... és que
em visites des dels 13 anys
en què vaig venir a Balsareny! De cop em sento vella!),
deia... Tu ets una d’aquestes
poques persones que crec
que s’ho mereix. Tu estàs rebent el resultat del que has
sembrat durant tota la teva
trajectòria professional a
Balsareny. Aquesta ha estat
només, una petita mostra del
que la gent de poble, la gent
de carrer normal i corrent
com jo, agraïm.

Com et deia, no entenc massa el sistema, vull creure que
es mira més les persones que
els números, però em temo
De forma professional, has que tot sovint no és així. Em
ajudat la meva família en els dolen les injustícies contra
mals moments, dues morts, els més indefensos, la gent
una demència, les crisis del gran, les criatures; i, malauMarc... De forma personal, radament, batallo per aconm’has ajudat a seguir enda- seguir que com a mínim, els
meus,Cañellas
el meu poble, tinguin
vant en els moments enM.
què
Mar Pulido
el millor que aquest sistema
jo no podia més. El dia que DELEGADA
els pugui oferir.
vas haver
de sortir
corrents
TANATORI:
Carrilet,
99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
perquè
la 19-21
teva -companya
es44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
Bruc,
Tel. 93 875 16
Vull seguir creient que, amb
moria, jo era a la consulta,
www.funerariafontal.com
perquè tu seguies allà, tre- gent com tu treballant al poballant. No oblido la trucada ble, les coses poden anar mii la teva cara de desespera- llor. Per això m’he concentrat
ció. Avui veia tota la gent a avui a la plaça. Per tornar-te,
la plaça i, ostres, és que... Hi com a mínim, una mica del
ha tanta gent que se sent que tu sempre m’has donat:
agraïda per la teva feina! Estic suport i ajuda.
segura que a tots ells els has
Àgueda Borrero - Margarida Noguera
ajudat com a mi, amb els seus Per això espero i desitjo que
tot plegat quedi en una falta
problemes.
Creu, 29 - Tel. 93 839 65
- BALSARENY
a 50
l’expedient
(o com es diJo no entenc de lleis ni de gui), però que puguis seguir
burocràcia (prou feina tinc treballant al poble, pel poble,
a intentar portar les meves amb tota la gent que t’estima
coses el millor que puc). Però i et valora i t’aprecia.
· Automatismes
entenc de vocació, entenc
· Fabricació
i reparació
i ànims,
molts
d’esforç, entenc de feina ben Una abraçada
de la teva
pacient
en general
feta. Per això no vull que mar- ànims,· Ferreteria
xis de Balsareny. Per això he més pesada (consti que va
buscat informació i l’he co- ser idea teva que no deixés
piada al grup de Balsareny d’escriure!).

FUNERÀRIA FONTAL, SA

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

PORTES

PUIG

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
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Gràcies, Monte De casoris
JOAN BARRACHINA MARTÍNEZ

Benvolguts,
Sempre llegeixo amb interès
l’article d’en Jordi Planes, perquè jo també tinc una edat
(67) i em fa venir molts bons
records de la meva estada
a Balsareny, d’on vaig sortir
quan tenia 15 anys, encara
que hi torno cada any.
Però el motiu d’aquesta carta és agrair l’article sobre «el
Montes», ja que mai li estaré
suficientment agraït per la
seva atenció i ajuda. Ja de
ben petit sempre em deixava lectures. Primer tebeos i
després llibres, aconsellantme segons l’edat. Ja de més
grandet me’n treia del racó
dels prohibits, que recordo
que tenien classificació 3R i
4. Podria dir que la meva gran
afició, que és la lectura, és
gràcies a ell.

JORDI PLANES

Fa setanta anys, un casament
es convertia en un esdeveniment popular, molt a prop
d’un espectacle. I tots es celebraven a l’església a una hora
en què s’hi podia assistir com a
espectador, llevat de rares excepcions. El casament catòlic
tenia validesa civil, com ara,
però no hi havia matrimonis
només civils. Érem en temps
nacional-catòlics... Ara mateix
acabo de llegir una estadística en què es diu que el 2013
només el 17% dels casaments
celebrats a Catalunya ho van
ser religiosament, catòlics o
altres. Mireu com han canviat
les coses.

Però anem a pams. Abans del
casament hi havia el festeig:
enamorar-se de la parella
(sempre noi-noia, no com ara),
parlar-ne i parlar-ne, passejar
plegats, anar al cine (si podia ser, a les últimes files, ja
Encara guardo com un tresor m’enteneu) i preparar el caCalia tenir feina, diners,
els quatre llibres que em va sori.

casa (prou sovint a casa dels
donar en una visita quan ja 
tenia 17 anys: Lolita, Los her- pares). I molta paciència. Hi

manos Karamázov, Al este del havia festeigs que duraven
anys, 
sense comptar els que
Edén i Éxodo.
la guerra civil va tallar pel
mig, amb tres anys de pròrroMoltes gràcies per l’article, i 
ga. Això passava a Balsareny i
sobretot: gràcies, Monte!
arreu, però jo recordo els que
vaig veure de petit. Conec, per
exemple, una anècdota prou
eloqüent del festeig i del seu


ambient.
Resulta que una pa
rella
d’enamorats
parlaven al


carrer,
a la porta de la casa del

noi. Era una nit d’estiu, caloro
sa com
ho solen ser al poble.

I la noia va dir al noi: «Au, me

n’he d’anar, qui sap quina hora
ja deu ser». I de dalt d’un balcó, amagada darrera una per
siana de les d’abans, una veu

de dona va respondre: «És la
una!». Hi havia algun festeig

que es veu que se seguia en

directe (tots els protagonis
tes d’aquest fet ja són morts,
però en recordo perfectament

els noms, que em reservo, és
clar). Un altre detall, penso que
important: la majoria dels festeigs eren entre persones del
poble o, com a molt, entre persones dels pobles veïns. La iniciativa solia ser del noi, fins allà
on arribaven les bicicletes, en
el cas dels pobles veïns. I, si no
hi havia sort, un cens força remarcable de solters i solteres.

particular, recordo haver-me
guanyat alguna pessetona
grapejant a l’harmònium els
quatre compassos de la marxa
nupcial i alguna digressió harmònica per acompanyar la solemnitat de la cerimònia. Cerimònia a la qual no faltava mai
l’agutzil, el Joan Anton Maya,
per fer firmar als contraents
els documents civils.

Quan el festeig ja s’encaminava
al casori, calia pensar en els
vestits. Res de confecció industrial o «prêt-à-porter», que
es diu avui. Per als nois, els sastres, que a Balsareny n’hi havia
més d’un. Per a les noies, les
modistes.

Amb l’arribada de l’emigració,
especialment andalusa, i amb
les estretors econòmiques
que va comportar i que no
permetia al nuvis una festassa
com les descrites fins ara, es va
implantar un vell costum cultural d’allà per als menys afortunats: el rapte. El nuvi raptava
la núvia, desapareixien un dies
i, en retornar, per dignitat mútua i prestigi de la família, es
casaven per la via ràpida, de
matí —a missa primera—, com
qui diu d’estranquis. Ho deia al
començament d’aquest escrit.
També passava per als vidus.
Tot això ja és història, crec que
per sort.

L’únic taller, si més no el més
important, era el de la Francisqueta Riba. Un centre de confecció a mida on treballaven
moltes cosidores de diferent
nivell i un centre, també, de
xafardeig considerable. I, si els
homes anaven més o menys
vestits com ara —de carrer—,
les dones casadores no anaven
pas sempre, com ara, vestides
de blanc, sinó sovint amb un
elegant vestit jaqueta. Aquest
era el detall, potser, més important i de més curiositat a
l’hora d’entrar a l’església per
casar-se. El més espectacular, i
el que atreia més concurrència
a la plaça, davant del temple.
Especialment de gent femenina, a falta de revistes del cor
o de reportatges de televisió,
absolutament inexistents. La
resta, la cerimònia nupcial,
era cosa dels interessats i dels
convidats, sovint escassos: els
imprescindibles. Vull remarcar, però, que tant per la vestimenta com pel nombre de
convidats, es podia interpretar
el nivell social i econòmic de la
festa. El rànquing. No hi solia
haver sempre missa i, si n’hi havia, tampoc no sempre hi havia música d’acompanyament.
Aquí també es notava el nivell social del casori. A nivell

Acabada la cerimònia religiosa,
hi havia la celebració. Oh, no
penséssiu pas un banquet, no.
Generalment el que es deia un
refresc, que solia ser allò que
avui diríem un pica-pica en un
cafè del poble, generalment al
Centre o a cal Boter. En aquest
establiment, una mica més tard,
ja es van especialitzar en dinars
de casament on, deien, havien
servit fins i tot canelons (!).
I aquí ve l’últim aspecte dels
casoris, el viatge de nuvis, que
en aquell temps se solia dir la
passejada. I que no anava gaire lluny, en la majoria de casos:
Montserrat, Barcelona i, potser,
Mallorca i no gaire més enllà,
segons la potència econòmica de cada parella. Però, què
voleu, d’aquesta manera de
fer vam néixer els que avui, si
encara hi som, ja som avis. I per
molts anys!
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Consells cívics des de l’Ajuntament
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Encara hi ha ignorància sobre
el bon ús dels contenidors
de recollida selectiva dels residus urbans. Darrerament
l’Ajuntament fa difusió, des de
la megafonia municipal, dels
consells cívics per conscienciar-nos una mica més a tots.
Recordem els destins dels residus:
- Fustes, caixes, restes de mobles vells, CD, fluorescents i
bombetes, piles, envasos amb
materials tòxics, etc., no es poden llençar a cap contenidor.
S’han de portar a la deixalleria, situada al polígon de les

Malloles.
- Contenidor marró. Només
s’hi poden llençar els residus
coneguts com a orgànics: restes d’aliments, el marró del
cafè, restes de plantes i flors,
taps de suro, paper de cuina,
tovallons de paper usats, etc.
No s’hi poden llençar escombraries, pèls, bolquers ni excrements d’animals. Tot això va al
contenidor de rebuig.
- Contenidor blau. Només hi
ha d’anar paper i cartró: diaris, revistes, sobres, bosses de
paper, folis, paper de regal i
caixes de cartró (les quals no
es poden deixar a la vorera).
- Contenidor groc. Només hi
van envasos: garrafes d’aigua,

Escola de Música
bosses de plàstic, envasos de
iogurt, llaunes de conserves,
tetrabricks, paper d’alumini,
safates de porexpan, etc. No
s’hi ha de llençar joguines,
mànegues, tubs o envasos de
productes perillosos com dissolvents o pintures, els quals
s’han de portar a la deixalleria.
- Contenidor verd. Només s’hi
han de llençar envasos i ampolles de vidre sense taps. No
s’hi poden llençar gots trencats, miralls, ceràmica, bombetes o fluorescents, els quals cal
portar a la deixalleria.
Per un poble més net i saludable, fem un bon ús del mobiliari urbà!

Araguaia amb Pere Casaldàliga. Carta núm. 79
JOSEP GUDAYOL I PUIG

«La declaración proclama, la
realidad traiciona. Nadie podrá suprimir ninguno de estos
derechos, asegura el artículo
30, pero hay alguien que bien
podría comentar: ¿No ve que
puedo? Alguien, o sea, el sistema universal de poder, siempre
acompañado por el miedo que
difunde y la resignación que
impone». Són paraules escrites per Eduardo Galeano fa ja
uns quants anys. I els temps
no són millors, van sent pitjors,
amb més i més retallades als
drets i a la dignitat, i així ho
voldrien, a la nostra capacitat
d’indignació. Amb aquesta
reflexió enceto el resum de la
carta d’Araguaia núm. 79 de
febrer de 2015.
Aquell fals paradís del món
se’ns ha desfet a les mans, com
aquells peus de fang o sorra
de la narració apocalíptica del
profeta... I ens cal rearmar la
pau de dignitat, drets i deures

humans per fer la pau. Cal que
puguem escoltar i escoltarnos entre nosaltres, dones i
homes; entre tots els pobles,
entre els exclosos i els inclosos, entre totes les tradicions,
religioses o no, i espirituals,
entre humans, terra, plantes i
animals... Que puguem escoltar proclamacions en veu alta
i decidida, en veu ben baixa i
conspiradora, de fraternitat
i de lluita. Ens cal resistir tot
tornant a les arrels profundes
i al perquè de tots els drets i
deures.
L’agenda llatinoamericana i
mundial d’enguany ens facilita i ens empeny a retornar
aquestes arrels i a situar-nos
indignadament en el context
denigrant, els grans interessos
del gran capital i polítics inhumans. I la campanya i la trobada «Araguaia» d’enguany
volen enfortir i renovellar la
nostra capacitat crítica i de
lluita. I a partir de totes les reflexions que l’agenda ens pro-

posa i la campanya i trobada
Araguaia 2015 volen reforçar,
ens cal tornar a banyar-nos
diàriament amb l’experiència
de la nostra dignitat i recuperar la capacitat de lluita constructora d’alternatives.
«Drets humans, 27a Trobada».
Una realització plena i aconseguida dels Drets Humans, de
tots ells, equivaldria a una revolució integral, democràtica,
socialista, feminista, popular,
ecològica... Seria la «topia» de
la Utopia: la realització de tots
els nostres desitjos. És per això
que una renovada presa social de consciència d’aquests
drets i la seva implementació
en la corresponent estructura juridicosocial és quelcom
revolucionari i més efectiu
que molts esforços de militància social i política en altres
camps.
És clar, es tracta d’incloure tot
allò que té els seus drets, tant
humà com no.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Ja som aquí altra vegada per
anar-vos explicant la marxa
de l’Escola. Els grups instrumentals ja han començat a
caminar; tots dos a càrrec del
professor Sergi Quirante. Els
alumnes han emprès el projecte amb il·lusió i aviat s’han
adonat de com n’és d’exigent
i a la vegada plaent el treball
en grup i la importància de
l’estudi instrumental individual previ. Aviat podran
mostrar-nos els resultats de la
feina.
D’altra banda, incidint en
l’objectiu de projectar-nos
més enllà de l’edifici que ocupem, aquest tercer trimestre
l’escola de música farà classes
de sensibilització musical a la
Llar d’Infants. En efecte, el professor Sergi Quirante –ja veieu
que se li ha girat feina– anirà
cada dijous a l’edifici dels més
petits del poble i farà passar
una estona ben distreta i profitosa als infants de P-2.
En el terreny de les recomanacions ens plau fer-ho a favor del cicle de concerts SonaB. Tots el coneixeu i sabeu
de la seva acurada selecció
d’artistes i grups. A nosaltres,
com a músics, ens agrada
especialment la varietat de
gèneres i estils que el cicle
presenta. És tan gran i diversa
l’oferta musical dels nostres
dies que voler-ho conèixer tot
és una tasca ben dispersa. El
SonaB ens ho facilita i assistir
de manera regular als concerts és una manera ben viva de
fruir de tota mena de propostes musicals.
Finalment, us anunciem les
dates de les audicions dels
alumnes de l’Escola. Seran els
dies 24, 25 i 26 de març a les
19 h. a la sala petita del Sindicat. Us esperem a tots! Bona
Setmana Santa.
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El Club Robòtic Balsareny, 2n en un torneig de robots a Barcelona
JORDI MEDINA

El passat 14 de febrer, el Club
Robòtic Balsareny va aconseguir quedar segon en la competició de robòtica ClauTic
Cup 2015, que se celebrava al
Campus de La Salle Barcelona
(Universitat Ramon Llull).
El Club Robòtic és un grup de
cinc nens de 8 a 10 anys que
cada dimecres es reuneixen
per aprendre a construir robots amb peces de LEGO.
Segur que molts de vosaltres
heu vist a la televisió aquest
grupet de nens, quan tres dels
seus membres van resultar
guanyadors del concurs de
l’estiu del Canal Súper 3. Després de presentar un vídeo
ballant la cançó «Inventem»
que anima als nens i nenes
a ser creatius i construir les
seves pròpies creacions, els
nostres joves inventors varen
ser els escollits per actuar a la
Festa dels Súpers al costat de
l’Àlex de la Família Súper 3.
En el vídeo els nois apareixien
ballant amb un robot que ells
mateixos havien construït
amb peces de LEGO. El robot
es podia controlar a distància
a través d’un telèfon mòbil.

La competició del passat dia
14 a Barcelona aplegà 150
participants, i consistia en
realitat en dos tornejos diferents. Per un cantó la VEX Robotics Competition reuní divuit equips de joves entre 12
i 23 anys (entre ells una vintena que venien expressament
des de Xina). Per un altre cantó la ClauTIC Cup, on participaven nens i nenes d’entre 8
i 12 anys, amb un total d’onze
equips. És en aquesta segona
on el Club Robòtic Balsareny
va aconseguir una meritòria
segona posició al final del
torneig.
L’esdeveniment robòtic va
atreure l’atenció de diferents
televisions i mitjans de comunicació, que varen emetre
sengles notícies als Informatius. A la pàgina web del Club
Robòtic (www.clubrobotic.tk)
es poden veure els vídeos de
TV3, 8TV i Barcelona TV.
La ClauTIC Cup constava de
dues proves. La «Cursa de
quadrigues» era una carrera
de velocitat, on els robots havien de seguir una línia negra
i arribar primers. Els de Balsareny van fer servir dos sensors
de color, un a cada banda de la
línia, que corregien la posició

JORDI MEDINA

en detectar el color negre. En
aquesta prova van aconseguir
la tercera millor posició.
La següent prova era
l’anomenat «Setge a Barcelona», consistent en enderrocar
una muralla i entrar dins d’un
recinte. La dificultat d’aquest
repte estava en que la muralla
havia de ser enderrocada amb
un projectil: qualsevol robot
que toqués una muralla que
encara estava dempeus quedava eliminat. El Club Robòtic
Balsareny va ser el guanyador
d’aquesta prova. El seu robot
estava equipat amb un tirador
capaç de disparar un projectil
amb gran força, gràcies a una
goma en tensió. Disposava
d’un sensor per ultrasons, que

detectava la distància d’allò
que tenia davant. El robot
s’aturava quan arribava prop
de la muralla, accionava un
motor que alliberava la goma
disparant el projectil, i tornava a avançar endavant quan
detectava que la muralla havia caigut. Els de Balsareny
van aconseguir finalitzar el
repte en només 5 segons,
resultant els guanyadors
d’aquesta prova.
Finalment, sumant els punts
aconseguits en ambdues proves, el nostre Club Robòtic
Balsareny es va endur la medalla de plata. És un èxit molt
meritori, ja que es tracta d’un
equip novell que fa molt poc
que ha començat.

Centre Instructiu i Recreatiu
LA JUNTA

El mes de setembre de 2014
us informàvem que el Centre
Instructiu i Recreatiu (Casino),
canviava de Junta.
Durant els dies posteriors,
l’arrendatària que portava el
bar ens va comunicar la seva
marxa, prevista per a primers
de gener de 2015. A partir del
moment d’aquesta comunicació, la Junta va encetar un
procés, al més transparent

possible, per fer un canvi de
concessionari per gestionar el
cafè bar.
Es van elaborar les bases
del concurs, es van publicar
(agraïm al Sarment que ens
cedís espai a la revista), i finalment es va fer la presentació
de candidatures. Només es
van presentar dues candidatures, i la Junta va decidir adjudicar la concessió del cafè bar, al
Sr. Ginés Parra, a qui ja haureu
vist aquests dies treballant al

local, per intentar actualitzar i
modernitzar les instal·lacions.

i a passar una bona estona
amb nosaltres.

Tant la Junta com el llogater
tenim les millors intencions de
fer que el Casino es dinamitzi, s’actualitzi, i prengui part
activament en el present del
poble.

També us volem dir que estem
oberts a qualsevol proposta
que ens vulgueu fer, per portar a
terme la dinamització d’aquest
espai que fins ara havia estat
tan amagat, i que nosaltres volem reivindicar com un espai
per a tots els balsarenyencs. O
sigui que, si voleu fer xerrades,
conferències, o simplement
venir a gaudir de la terrasseta,
aquí estem i us hi esperem!

Us convidem a gaudir d’unes
instal·lacions renovades, que
ara estaran obertes tots els
dies de l’any, sense perdre
l’encant de les coses antigues,
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Tomàs Merino, un crac de la radiofusió, a Ràdio Balsareny

OLGA

JOSEP GUDAYOL I PUIG

molt bé la península ibèrica i
algunes parts del país francès.
«Des de ben petit i durant Com a lleure es decanta pel ciels meus estudis a Burgos el nema, i sense cap dubte, per la
M. Mar Pulido
món de la ràdio em va seduir.
ràdio.Cañellas
Més tard, des de Barcelona, DELEGADA
vaig poder
tenir l’oportunitat
TANATORI:
Carrilet, 99 - Tel. 650
47 97 42
—Com
és- BALSARENY
que vas arribar a
Bruc,com
19-21a- Tel.
93 875 16 44 - Fax
93 872 63i quan
22 - MANRESA
d’entrar
col·laborador
Balsareny
temps fa que
www.funerariafontal.com
a formar part d’un equip de estàs entre nosaltres?
professionals de la ràdio, amb
veus com les de Lluís Gasulla, —Vaig estar per primer cop
Màrius Beut, Salvador Escami- a Balsareny per uns temes
lla i el mestre Constantino Ro- puntuals ara farà uns tres
mero, veus que em marcaren anys. Fins aleshores vivia a
la meva passió per la ràdio i l’Hospitalet. I per sort, dono
a qui porto avui encara en- gràcies a la casualitat, hi vaig
Àgueda Borrero - Margarida Noguera
ganxades a la pell».
conèixer la Carme. Això va fer
que m’hi quedés. I ara sóc un
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
Tomàs Merino està actual- balsarenyenc més i l’escalfor
ment al davant del programa de tota una família fa que m’hi
de Ràdio Balsareny (107.1 FM) trobi molt bé.
«Habla conmigo», que es pot
· Automatismes
escoltar de dilluns a divendres —A part
de la teva vocació rade les 11 del matí fins a la 1 del diofònica,
sabemique
ets un en· Fabricació
reparació
migdia.
tusiasta
i
col·laborador
de dife· Ferreteria en general
rents entitats locals. Quines?
En Tomàs va néixer a Barcelona
el 22 de maig de 1950. De ben —Formo part de l’Associació
ENY
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY
petit, per motius familiars, es va pel suport als cuidadors i
traslladar a la ciutat castellana cuidadores de les persones
de Burgos, on va cursar els estu- d’edat avançada que tenim a
dis primaris i més endavant el Balsareny, un grup de volunbatxillerat al Col·legi de la Salle. taris no professionals. ActualÉs per això que, com diu ell: «tot ment també formo part de
i parlar català, encara em de- la junta del Casal de la Gent
AS
fenso més bé en castellà».
Gran. La meva tasca al Casal
26
ha Domènec,
estat gràcies
a la Luci Ruiz,
home - dona
Sant
41 - BALSARENY
31
PERRUQUERIA
ESTÈTICA
Merino
ha
viatjat
força
i
coneix
Tel. 93
839
60 47
i
a
part
d’ésser
un
vocal
més,
NY

FUNERÀRIA FONTAL, SA

estètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

RESTAURANT
PORTES

RRETINA
PUIG

ó

ENY

Mèdic

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

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

ARXIU

faig de DJ del xou «La il·lusió».

CasavaloraRosendo
—T’atreveixes aAntiga
fer una
des de 1926
ció de Ràdio Balsareny?

—Coneixent bé les tasques socials i culturals a diferents pobles, quina valoració ens pots
fer de Balsareny en aquest aspecte?

—Després d’haver deixat enrere les experiències en el camp
professional, he trobat una
motivació a Ràdio Balsareny,
que em dóna l’oportunitat de
—Permeteu-me que us digui sentir-me realitzat en aquest
que hi veig una gran sociabi- mitjà que estimo tant. Valoro i
ÍNTIMA
litat (70%, per dir un número) admiro laMODA
tasca radiofònica
de
per part de persones que fan tot el grup de voluntaris que,
Baixada del
Torrent,
- Tel.
839 63 583de
-- BALSARENY
possible que Balsareny
sigui
direcció
Marc VilarPlaça6sota
11
dela93
Setembre,
BALSARENY
un dels pobles on l’amistat i la dell Casado,
Tel. comercio
93 839 63
55
fan possible
que
Tel. contestador
93 839 63 35
solidaritat deixen petjada.
Balsareny
tingui ràdio.
—On esperes arribar amb el
teu programa setmanal?

Plaça R. Viñes, 11

—Hi trobes a faltarTel.
tècnica93 839 60 38
BALSARENY
ment algun aspecte?

Josep Soler
—La ràdio és comunicació, i —Sóc ben conscient que
no
en el meu programa musical podem comptar amb un prespretenc això: comunicar-me supost que ens cobreixi certes
amb la meva gent, persones GÈNERES
prioritatsDE
tècniques,
una
PUNT - com
CONFECCIÓ
del meu poble a qui els agra- unitat mòbil per exemple, per
da una música en concret, en tal de sortir al carrer i poder
aquest cas lleugera. El progra- Cra.tenir
contacte5 directe
amb els
de Manresa,
- BALSARENY
ma també vol mantenir i co- oients. D’aquesta
Telèfon 93manera
839 64 36les
municar unes inquietuds en- seves aportacions es podrien
vers diferents afers quotidians traslladar a qualsevol prograque et fan més proper de les ma de referència de l’emissora
persones que t’escolten. Sant Domènec,
en qüestió.
54 - BALSARENY

TAVERNA EL BOTER

Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77


FORN


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

s a nPa
g iüPastisseria
esa
Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com

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

CERCLE LITERARI

‘La vida continua’,
de Pere Juncadella

Febrer ventós, cara de gos

OLGA
R. CARRETÉ

estètica

Presentem aquest recull de
narracions que acaba de publicar Pere Juncadella, autor
home-dona
del Cercle Cultural de Balsareny (1998) i coautor del
L’artefacte (2011, premi Vila
d’Ascó 2010), formant part del
col·lectiu «Pep Campei».

Pressió (hPa)
ELECTRICITAT
Màxima
1.029 dia 19
FONTANERIA
Mínima
991,3; dia 3
Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
5,1
Mitjana (min.+màx.)
6,5 La pluja (litres)
C/ de la Creu, 22
Dia 2		
0,8
Mitjana
de
mínimes
-2,0
Tel. 93 820 08 68
Dia
3		
6,5
Mitjana
de
màximes
14,0
BALSARENY
Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY
2,1
Mínima
-7,2; dia 6 Dia 4		
0,7
Màxima
21,8; dia 25 Dia 20		
4,5
0,8; dia 1 Dia 23		Capacitació transportistes
Sant Domènec, 44 Mínima més alta
Matèries perilloses
Telèfon 93 839 65 08 Màxima més baixa
14,6
7,1; dia 6 Total
FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER

BALSARENY

La vida continua aplega dinou relats diferents, units per
Antiga Casa Rosendo ARXIU
un denominador comú: una
des de 1926
aproximació comprensiva a
l’anàlisi d’unes vides huma- Són històries profundament
nes en general poc felices. Hi humanes, totes narrades des
apareixen persones que han de l’empatia, amb tendresa i
tingut una vida difícil o han comprensió. El llibre es llegeix
sofert de petits el trauma de la amb interès creixent; capta
guerra, neuròtics que pateixen l’interès del lector i l’obliga a
trastorns psicològics o que en reflexionar i a implicar-se en
reben teràpia, gent que amaga les peripècies vitals dels persecrets poc confessables, pa- sonatges. Un text molt ben
relles que mantenen relacions escrit, amb un estil viu i ric de
matisos,
recomanem al
complicades,
amistats
que 6coBaixada
del Torrent,
- Tel. 93
839 63 58que
- BALSARENY
ven malentesos latents, gent nostres lectors.
indecisa a l’hora de prendre
una decisió de futur, persones Qui hi estigui interessat podrà
R. Viñes, 11
exemplars
a la
que ofeguen el seu desencís aconseguir-nePlaça
Tel. 93 839 60 38
en l’alcohol o en la fantasia, Biblioteca Pere Casaldàliga
BALSARENY i
famílies que reaccionen dife- al Casal de Gent Gran (Assode Balsarent davant una situació dolo- ciació Els Ametllers)
Josep
Soler
rosa… Un retaule humà variat reny, fins que s’exhaureixin les
existències.
i complex, com la vida.

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Repte
La proporció entre la
ROC CARULLA
velocitat de la primera part
del viatge i la de la segona
Solució al Repte número 1
Sant Domènec, 54 - BALSARENY part és de 3:2.
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77

Repte número 2
Un marxant d’art vol penjar a la paret de la seva galeria uns
quadres de dimensions (en cm, ample x alt): 60x40, 120x50,
120x90, 160x60, 160x100. Es disposa de cinc claus clavats a
la paret per penjar-hi cadascun dels quadres, tots a 2,5 m
de terra. Mitjançant un cordill de 2 m estacat als extrems de
cada quadre, es penja cada un, ben centrat, en el corresponent clau. Quin quadre quedarà penjat més a prop de terra?

sangüesa

(La solució, amb el proper repte)

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

CENTRE DE FORMACIÓ

FONT

Vent
(km/h)
Ventada més alta 73,4;
22 ELS CARNETS
FEMdiaTOTS
Velocitat mitjana
6,7
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Recorregut
Tel. 93del
874vent
38 572.514,0km
Tel. 93 839 60 88
ARXIU

JOIERIA
RELLOTGERIA

Riu

MODA HOME/DONA

Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça
l’Església,
5 - AVINYÓ
Carrer
de ladeCreu,
3 - BALSARENY

mesquemoda@gmail.com - www.mesquemoda.com

ROBA I PERFUMERIA

CARNSGalera
CAPDEVILA
Carme

CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
PRODUCTES ARTESANALS

Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

MORROS
Al servei de la construcció

Bar - Restaurant

EL JARDINET

Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
Jaume i Emília
Comunions,
Travessera, 47 - Tel. 93 837 23 77 - BALSARENY

banquets,
reunions...

Carrilet, 65 - BALSARENY

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado - Antenas
terrestres
y parabólicas
FEM
TOTS
ELS CARNETS

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

Matèries perilloses
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA

Publicació periòdica, trasmesa pels seus
editors. Tarifa postal 200 g, 0’13 cts.
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