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BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY

Les colles de Bages-Berguedà celebren
els 30 anys dels Gegants de Balsareny
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El dia 24 ens tocarà votar.
Com en anteriors comicis
locals, hem destinat unes
pàgines a conèixer i donar
a conèixer el programa de
les tres candidatures que
competiran per distribuirse els escons del consistori. No cal que subratllem
la importància d’unes municipals: s’hi determinaran
les persones que regiran el
dia a dia del poble al llarg
dels propers quatre anys.
Per això, com sempre hem
fet, demanem als nostres
lectors que s’informin bé
i vagin a votar per aquella
opció que considerin que
s’acosta més a la seva visió
de com volen que vagin les
coses de la Casa de la Vila.

En defensa de
l’escola catalana
D’una manera recurrent,
des del govern central es
van reproduint els intents
de desestabilitzar el model
educatiu català. Un model
que no genera conflictes,
sinó un consens amplís-

sim; un model inclusiu, que
s’oposa a la discriminació i
que és una eina clau per a
la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa. El CCB ha
estat sempre un defensor
d’aquest model; per això
fem costat a la comunitat
educativa i instem el Govern a preservar aquest
patrimoni, construït democràticament amb l’esforç
d’equips docents i associacions de pares i mares al
llarg de més de trenta anys.

Tots som Cañellas
El dia 15 de maig, Balsareny
ha tornat a sortir al carrer
reclamant una solució ràpida i favorable a l’expedient
obert per l’ICS, que se suposa que va seguint el seu
curs sense que cap autoritat sanitària n’informi ni
doni la cara per explicar els
molts punts foscos que han
envoltat la gènesi d’aquest
cas. Els lectors del diari Regió7 han atorgat a l’ICS el
premi «estrellat» (al personatge o ens de trajectòria
més negativa de l’any) per
la seva actuació en aquest
cas, que afecta tres metges
del Bages. Continuem expectants, a l’espera d’una
resolució final favorable
a la voluntat dels balsarenyencs, expressada en una
petició al conseller de Salut
que ha recollit més de 2.800
firmes i que no ha merescut
fins ara cap resposta ni acusament de recepció.
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Cercle Cultural
de Balsareny
Convocatòria
d’assemblea
general ordinària
Es convoca l’assemblea
general ordinària de
socis del Cercle Cultural
de Balsareny, que tindrà lloc el divendres 5
de juny de 2015, a les
20:00 hores, al Casal
d’Entitats (plaça Ricard
Viñas, 3) de Balsareny,
amb el següents punts
de l’ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si
escau, de l’acta anterior.
2. Renovació de Junta, si
escau.
3.
Modificació
de
l’article 3.1 dels Estatuts
socials, per actualitzar el
domicili social.
4. Lectura i aprovació,
si escau, de l’estat de
comptes a 31 de desembre de 2014. Quotes per
al 2015.
5. Informe de la redacció del Sarment, dels
Astroamics i de La Garsa.
6. Precs i preguntes.
Tots els socis hi sou convidats.

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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Festa Major de lluïment
SARMENT

Balsareny ha celebrat la Festa Major de 2005. Amb un
programa auster, com escau a època de crisi, però ple
d’activitats organitzades per
les entitats locals, com ha de
ser, i per l’Ajuntament, que en
la mesura de les seves possibilitats ha confegit una programació més que raonable. El
conjunt d’actes s’ha presentat
en un ventall de disseny no
menys auster, però curiós, elegant i pràctic.
Després de les prèvies —concurs de pintura a l’aire lliure; encara més plena de gent que
trofeu Jubert de ciclisme i el vespre abans. Van actuar els
prova de carretera del Club Ci- Bastoners de l’Escola Guillem i
clista Alt
Llobregat
Pla i Baixa- els Bastoners grans, interpreROBA
I PERFUMERIA
da; i lliurament dels premis del tant la Marxa, la Picaceia, el
concurs literari de Sant Marc a Picotí i el Rotllet. Tot seguit, els
la Biblioteca, amb les corals de petits Dansaires dels Pastorets
l’Escola de Música—, la festa de Balsareny van oferir una
va començar pròpiament el cançó irlandesa de bressol, el
de Berga,
3 - Telèfon
46 - Ferriol
BALSARENY
dia 24 Carretera
d’abril, amb
el ball
de 93
Ball839
de62Sant
i el Patatuf.
Festa Major al Casal de Gent A continuació, les dues colles
Gran, amb Josep d’Ostres; i escolars van ballar el sempre
amb el divertit espectacle de emocionant Ball de la Faixa al
carrer del grup Xip-Xap, en so de la cobla, culminant amb
col·laboració amb l’Escola Mu- sengles figueretes, molt aplaunicipal de Teatre.
un breu
Al En
servei
de la dides.
construcció
Després, el balls i música
parlament, l’alcalde Jaume de la colla gegantera i grallera
Rabeya es va acomiadar des- Els K+ Sonen, amb la geganta
prés de 28 anys en el càrrec i Blanca i els gegantons Joan i
Cra. de Manresa,recordant
35 - Tel. i fax 93
839 60 36
- BALSARENY
32 a l’Ajuntament,
Mariona
i el
pirata Malacara.
la importància d’escoltar to- I tot seguit, la celebració dels
thom i desitjant sort i encert trenta anys del Marc i la Maria,
a qui el succeeixi després de i dels Geganters i Grallers de
les municipals. Tot seguit, una Balsareny; la Maria va estrenar
gran repicada de campanes un nou vestit, i els gegants van
dels Campaners de Balsareny ballar al so de la majestuosa
Montajes
i un magnífic castell
de focsy reparaciones
música de mossèn Joan Bajomusical, a càrrec
de
Pirotècnia
amb
els gegantets bastoFontanería - Calefacciónna,
- Gas
- Electricidad
acondicionado
- Antenasners,
terrestres
y parabólicas
Igual. A Aire
la nit,
ball jove, amb
després
d’unes emotives
S’Temple
Bar,
Antonio
el
Reparaules
del
cap de
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 primer
17 - BALSARENY
mendao i Arradio Rossita.
colla, Abel Artigas. Per tancar
l’acte, la Cobla Costa Brava va
L’endemà, diada de sant Marc, interpretar la sardana Records
els Bastoners van fer la cercavi- balsarenyencs, de Josep Maria
la pel poble. Després de la mis- Albertí.
sa i de la benedicció i distribució del panellet de sant Marc, A la TAPAS
tarda, a VARIADAS
més de proclapotser perquè era dissabte i el mar-se els premis del concurs
Creu,
26
temps acompanyava amb un de pintura, va tenirLalloc
la XVIII
93 820 03 31
sol esplendorós, la plaça era Trobada deTelèfon
Gegants
del Bages

Carme Galera

MORROS

BALSARENY

SARMENT

i el Berguedà (i el Moianès, que Concurs de Fotografia Festa
s’estrena de comarca). L’aplec dels Traginers; i la gent jove va
va omplir els carrers de gresca, poder xalar de valent amb el
música, dansa i color, amb la concert del grup juvenil Mapresència de més de trenta co- cedònia. A la tarda, ja després
de l’inevitable
lles geganteres i un seguici
M. de
Mar Pulido
Cañellas ruixadet —que
enguany, per sort, va respectar
prop de 700 persones. Al seu DELEGADA
totes
les42celebracions
torn, l’orquestra
TANATORI: Costa
Carrilet, Brava
99 - Tel. 650
47 97
- BALSARENYa l’aire
lliure—,
va63haver-hi
una funció
va celebrar
el tradicional
Bruc, 19-21
- Tel. 93 875cafè16 44 - Fax
93 872
22 - MANRESA
www.funerariafontal.com
concert al Casino, i després
un teatral, la comèdia Tot bé, gràconcert a la sala Sindicat, tots cies, amb Cesc Casanovas i aldos locals plens a vessar; i a tres membres dels programes
la nit, va amenitzar el ball de Polònia i Crackòvia. I a la nit,
Festa Major. Els Geganters van ball al Sindicat, amb el grup
oferir també un ball gratuït Kamilion. En dies posteriors, el
al pavelló poliesportiu, amb 2 de maig es va fer el sorteig
Set Vetes, Taxi Love + DJ Puxi de la Cagada de la Mula dels
Noguera
Traginers,
i el 3 de maig una
i Markus Wolf.Àgueda Borrero - Margarida
actuació del grup La Il·lusió,
organitzada
per l’Associació
Creu,
- Tel.cam93 839 65
50 - BALSARENY
Diumenge dia
26,29 el
pió social del Club d’Escacs Els Ametllers.
Balsareny, Jordi Ambròs, va
disputar una gran simultània En resum, una festa variada i
d’escacs al Centre Instructiu i participativa, amb actes per a
· Automatismes
gustos i edats: cal feliRecreatiu; els carrers del poble tots els
· Fabricació
i reparació
entitats organitzadovan veure desfilar una nodri- citar les
agrair-los
da mostra de cotxes clàssics i res i l’Ajuntament
· Ferreteria en igeneral
Scooter Run, que es van con- l’esforç que han esmerçat per
centrar a la plaça de la Mel; oferir al poble una Festa Major
que
digna.
es van lliurar
els premis
La Rabeia
- Telèfondel
93 839més
65 87
- BALSARENY

FUNERÀRIA FONTAL, SA

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

PORTES

PUIG

Mèdic
home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

Sant Domènec, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 47
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Celebració dels 30 anys dels gegants de Balsareny
COLLA GEGANTERA I GRALLERA

Dissabte 25 d’abril va ser un
dia molt especial per als gegants de Balsareny, el Marc i
la Maria, ja que van celebrar la
seva festa d’aniversari. Tot va
començar al migdia a la plaça
de l’Ajuntament durant els
tradicionals balls de Sant Marc
que cada any se celebren al
municipi en honor al patró
del poble. Tothom que era allà
va poder veure la geganta,
tapada, al costat del gegant,
mentre anaven passant per la
plaça els balls de la Faixa i de
Bastons entre d’altres. Els Geganters i Grallers de Balsareny
van ser els últims a prendre
part de la festa, ja que tenien
unes quantes sorpreses preparades. Un cop presentada
la colla per part de l’alcalde,
el seu cap de colla va sortir al balcó de l’Ajuntament,
acompanyat pels altres dos
caps de colla que ha tingut
l’entitat al llarg dels anys, per
desitjar a tothom una molt
bona Festa Major i també per
anunciar tots els actes previstos per celebrar els 30 anys
dels gegants. Aquests actes
incloïen un homenatge a tots
els ex-membres de la colla,
que va ser molt ben rebut
per part d’aquests, ja que hi
va haver una alta participació
d’exmúsics i exgeganters que
van poder reviure historietes
i explicar anècdotes de quan
ells eren els que portaven els
gegants per tot Catalunya;
l’estrena d’un vestit nou per
a la geganta i la celebració,
a la tarda, de la XVIII Trobada
Comarcal
Bages-Berguedà.

Abans de destapar la geganta, però, el cap de colla va
passar el torn de paraula al
primer cap de colla de la història dels Geganters i Grallers
de Balsareny, que, orgullós,
va pronunciar un discurs on
explicava, entre d’altres coses, com van ser els inicis de
la colla. Com a homenatge es
va vestir amb la seva antiga
camisa lila (color de la colla).
Va arribar el torn de mostrar el
nou vestit de la Maria i l’antic
cap de colla va convidar a tibar el plàstic que tapava el
vestit a l’actual cap de colla i
al cap de colla dels Geganters
de Sallent, que, 30 anys enrere,
durant el bateig dels gegants
també els havia ajudat a destapar-los. Acte seguit, i enmig
d’aplaudiments, els músics de
l’entitat van tocar l’aniversari
feliç, mentre sortia un pastís
amb un gran 30. A continuació, els gegants van ballar
el ball propi i després es va
convidar els exgeganters que
fessin un ball a la plaça duent
el Marc i la Maria, la qual cosa
van acceptar. Abans d’anar a
fer el pica-pica al qual estaven
convidats, els exmembres i els
actuals membres es van anar
a fer una foto conjunta al costat dels gegants.
A la tarda era el torn de la trobada comarcal Bages-Berguedà, on van assistir un total de
23 colles, inclosos els gegants
de l’Agrupació de Colles de
Geganters de Catalunya, en
Treball i na Cultura, tot un honor per al municipi. L’acte va
començar amb una plantada
un pèl diferent a les altres, ja

d’orgull per representar el
Bages i el Berguedà allà on
vagin. Després van ballar, i els
caps de colla de Sant Fruitós i
Balsareny es van intercanviar
obsequis. Ara tocava el torn
dels gegantons de Catalunya,
en Pau i n’Alegria, que van ballar, portats pels geganters de
Cervera, el ball de Peuets. Un
cop finalitzat va tocar el torn
d’en Treball i na Cultura, amb
el seu ball d’Aniversari. Ja per
acabar, totes les colles que ho
van voler, unes 16, van ballar
el Nocturn Blau, el ball de la
vocalia Bages-Berguedà.
ALFRED SELGAS

que, amb totes les figures participants, al voltant d’unes 60,
es va fer un 30 gegant i es va
tirar una fotografia aèria per
donar com a record a tots els
participants. La cercavila va
sortir tal com estava previst; i
als volts de les 7 de la tarda totes les colles ja eren a la plaça
Juan Herrera
- 670 23 07 75
de l’Església, on es van fer els Des de la colla
de Geganters
actes protocol·laris d’aquesta i Grallers de Balsareny votrobada. Primerament va ser lem agrair l’ajuda rebuda per
el torn dels anteriors orga- part de l’Ajuntament, dels
nitzadors
de la trobada
co-- PRESSUPOSTOS
vocals Adel
VENTA I REPARACIONS
INFORMÀTIQUES
MIDABages-Berguedà
- ÀREA WIFI - AMPLIACIONSi
marcal,Plaça
Santde
Fruitós
de
Bages,
de
l’agrupació.
També
la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93
839 66volem
94
que van fer ballarBALSARENY
els seus ge-- infordos2@gmail.com
donar les gràcies a tots els
gants, i després es van treure col·laboradors que ens han
les bandes que lluïen. Segui- ajudat, de manera desinteresdament va pronunciar unes sada, a fer que aquesta trobaparaules el cap de colla dels da hagi sortit perfecta. Moltes
Geganters i Grallers de Balsa- gràcies, de veritat: sense voreny i els músics van tornar a saltres no hauríem pogut tirar
tocar l’aniversari feliç, mentre endavant un acte tan gran! I
apareixia el pastís d’aniversari, també moltes gràcies a totes
d’on van sortir les bandes que, les colles participants, que ens
a partir d’ara i fins la propera vau venir a acompanyar a la
trobada comarcal, els gegants celebració dels 30 anys dels
Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY
de Plaça
Balsareny
lluiran amb molt nostres gegants.

PEIXATERIA

MARIA
LA PAROCKIA

cafeteria musical
Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32
Carretera de Manresa, 18
Tel. 696 21 78 61 - BALSARENY

Allà, però, no acabava la trobada, tal com sol passar generalment, i totes les colles
van marxar de la plaça fent
cercavila per anar a buscar els
remolcs, desar els gegants i
dirigir-se cap al poliesportiu,
on es va dur a terme el sopar.
Després de sopar hi va haver
concert.

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia
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Garçotada 2015 i vermut negre de Festa Major

OLGA
LA GARSA

estètica

Els dies 18 i 19 d’abril el
C/ de la Creu, 22
col·lectiu La Garsa vàrem ceTel. 93 820 08 68
lebrar la Garçotada. La GarçoBALSARENY
home-dona
tada és un acte anual en què
durant un cap setmana es fan
diverses activitats obertes a
Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
tot el poble relacionades amb
BALSARENY
la cultura, la diversió i la comunicació. Vam començar amb
una calçotada al pati de la
casa Torrents, amb uns quaAntiga Casa Rosendo
ranta participants. Vam escollir
des de 1926
aquest indret amb ànsies de
reivindicar-lo per a properes
activitats que es puguin fer al
poble. Si hi heu estat (hi podeu
entrar un cop l’any, per Traginers), veureu que és un espai
arrecerat i acollidor, i òptim per al punt que Poblete i Araiza,
a fer actes de 100 participants que havien de marxar a mitja
tarda, van acabar prorrogant
o menys.
la seva marxa cap a les 10 del
Després de la calçotada — vespre.
amanidaBaixada
amb del
riures,
bromes
Torrent,
6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
i un sorteig— va venir una L’endemà diumenge, a les 10
tarda de música folk ameri- del matí, unes 30 persones
cana en directe amb Nelson vam fer una caminada amb
Plaçade
R. l’AMPA
Viñes, 11de
Poblete i Ricky Araiza. Poble- la col·laboració
Tel. 93 839 60 38
el Centre Exte és un xilè molt reconegut l’escola Guillem iBALSARENY
als ambients de cantautors cursionista. Vam visitar un petit
hem recupeclàssics de Barcelona. Ricky forn de calç queJosep
Soler
Araiza, nascut a San Diego (Ca- rat al Racó de l’Aclau. Durant
lifòrnia), és un guitarrista molt l’esmorzar al costat del forn es
versàtil que ha col·laborat amb va explicar en què havia conGÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ
Eagles, Birds i la Vella Dixieland sistit la recuperació i arranjaentre d’altres. Van interpretar ment, una mica d’història de
peces pròpies i alguna versió, la fabricació de la calç i dels
explicant entre tema i tema usos que tenia en èpoques
històries de l’Amèrica profun- antigues i vam xerrar una mica
da, de la construcció del fer- sobre la necessitat que tenim
rocarril a l’oest i recordant els de conservar els elements padesapareguts a la dictadura trimonials als pobles, molts
Sant a
Domènec,
BALSARENY els més humils i
de Pinochet. Gràcies
la gran 54 -especialment
Tel. 636 61 55 32 - discrets
93 839 61com
77 és el cas d’aquest
connexió entre músics i públic,
la festa es va anar allargant fins petit forn. Havent menjat una

sangüesa
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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

CENTRE DE FORMACIÓ

FONT

FEM TOTS ELS CARNETS
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 88

Riu

LA GARSA

mica, vam tornar
cap a Balsa- d’amants de les motos VesJOIERIA
reny pel camí que passa pel pa van organitzar el Primer
costat de lesRELLOTGERIA
tombes medie- Scooter Run de Balsareny,
vals de Sobirana. Allà vam consistent en una ruta per la
parar una altra vegada i es va comarca sobre les seves moCreu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
parlar sobre els costums
funetos.5 La
Garsa els va preparar un
Plaça de
l’Església,
- AVINYÓ
raris de l’època i la forma de vermut negre amenitzat pel
vida que havia a la Catalunya PD Naldu amb una gran sesrural durant l’edat mitjana.
sió de música jamaicana. Els
mateixos organitzadors vam
Una setmana més tard, La quedar sorpresos de la bona
Garsa vam aprofitar
l’espai CAPDEVILA
acollida que va tenir l’acte, tant
CARNS
que havíem redescobert a la per part dels participants a la
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
casa Torrents durant la Garçotrobada ARTESANALS
com per part de la sePRODUCTES
tada per fer un petit acte de tantena de balsarenyencs que
Festa Major. Paral·lelament a es van anar acostant a tastar
Jacint
9 - Tel. 93 820
02 86 - BALSARENY
la trobada
de Verdaguer,
cotxes clàssics
el vermut.
De ben segur que
del diumenge 26, una vintena l’any que ve repetirem.

ROBA I PERFUMERIA
Bar - Restaurant

Carme
Galera
EL JARDINET

Jaume i Emília
Comunions,
banquets,
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
reunions...
Carrilet, 65 - BALSARENY

MORROS

Al servei de la construcció
FEM TOTS ELS CARNETS
Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57
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La candidatura ‘Gent de Balsareny’ celebra el Primer de Maig
amb una arrossada popular a la plaça de l’Església
va oferir al públic assistent el
seu repertori de cançons pròpies, juntament amb diverses
versions conegudes, sobre la
temàtica del treball, la revolució i històries personals
diverses. Poblete és un músic itinerant que actualment
viu a Barcelona i que podeu
veure tocant a llocs com el
Bar Astrolabi de la ciutat, o al
Park Güell, ja que és el president de l’Associació de Músics i Artistes del Park Güell.

GENT DE BALSARENY

La candidatura per a les properes eleccions municipals
del 24 de maig, «Gent de Balsareny», va celebrar, el passat
dia 1 de maig, una arrossada popular a la plaça de
l’Església amb motiu de celebració de la figura de tots els
treballadors i treballadores
del poble de Balsareny.
De bon matí, els organitzadors van congregar-se a la
plaça per tal d’iniciar el muntatge de tot l’esdeveniment,
que s’allargaria durant tot
el dia del Primer de Maig.
Des de les deu del matí es
va instal·lar una paradeta de
venda de llibres sobre el moviment obrer i es va muntar
una exposició fotogràfica i informativa sobre la història del
món del treball. Al migdia, els
membres de la candidatura
van pujar a l’escenari per tal
d’iniciar la lectura d’un manifest que van preparar per
al Primer de Maig; seguidament, es va iniciar la lectura
de diversos textos i poemes
reivindicatius de diferents
autors emblemàtics, amb el
tema del poble i la llibertat,
i en defensa del treball digne, acompanyats pels acords
de guitarra de l’Antonio, un
virtuós guitarrista que es
va prestar a col·laborar amb
l’organització.
La jornada va ser amenitzada amb la música de Tomás
Merinero, locutor a «Ràdio
Balsareny», que també va
col·laborar punxant, durant
tot el matí, diversos temes i
cançons populars relacionades amb el motiu de celebració de l’esdeveniment. De
forma esporàdica i constant,
diversos veïns i veïnes del
poble, encuriosits i animats
per la seva música i la seva

GDB

veu, es van acostar a la plaça
de l’Església per participar
de tot allò que s’anava coent
al poble en aquella jornada
festiva.
Durant l’hora del dinar, que
es va iniciar sobre les dues
de la tarda i va ser el punt de
major assistència de tota la
celebració, es van congregar
prop de 130 balsarenyencs i
balsarenyenques per degustar, tots junts, l’arròs que havia preparat la candidatura
en col·laboració amb diversos familiars i amics. També
hi havia instal·lada una paradeta de venda de begudes,
refrescos, vi i cervesa, perquè
els assistents poguessin atenuar la seva set en aquella
calorosa jornada. El menú
d’aquest dinar popular de
germanor va consistir en un
plat d’arròs amb carn, amanida, síndria i meló i, en acabat, cafè, tot pel preu de cinc
euros, prèvia adquisició del
tiquet.
Després del dinar, i durant
l’hora del cafè, la candidatura
va tornar a pujar a l’estrada
per agrair l’assistència a tots

aquells que es van reunir
aquell dia a la plaça. Es va
fer una relectura dels textos
i poemes i, tot seguit, es va
donar pas a l’inici del cafè
col·loqui que s’havia preparat per a l’ocasió, amb el tema
«Dona, treball i societat» que
va comptar amb la participació i opinions de diverses ponents del poble, a més a més
de la intervenció dels assistents, que també van poder
dir-hi la seva; debat que va
ser moderat per membres de
la candidatura.
Per concloure aquesta jornada festiva, sobre les cinc de la
tarda es va iniciar el concert
de Nelson Poblete, un cantautor xilè que, guitarra en
mà per la seva passió, la música, i barret al cap per la calor que feia a aquelles hores,

Tota la candidatura «Gent
de Balsareny» i els organitzadors que ens van ajudar
ens mostrem molt contents
i animats amb la participació i l’assistència amb què
va comptar l’esdeveniment
durant tot el dia. Aprofitem l’avinentesa per agrair
públicament a tots els
col·laboradors la seva ajuda desinteressada; i donem
les gràcies, també, a tots els
veïns i veïnes que es van
acostar a la plaça de l’Església
per celebrar, tots junts i units,
aquest Primer de Maig, dia
del Treball. En vista de l’èxit
de la celebració, des de «Gent
de Balsareny» considerem i
creiem convenient que, amb
les ganes i l’esforç pertinent,
podem fer que una jornada
conjunta de celebració com
la que va viure Balsareny el
passat divendres 1 de maig
es torni una tradició que
convindria repetir al nostre
poble any rere any.
Gràcies a tots per fer-ho possible!

MODA HOME/DONA
Carrer de la Creu, 3 - BALSARENY
mesquemoda@gmail.com - www.mesquemoda.com
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Convergència i Unió (CiU)
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)

1/ Quines són, resumidament,
les vostres propostes d’actuació
sobre aquestes àrees de govern?
Economia, indústria, comerç i
turisme
Mantenir
el
sanejament
de l’Ajuntament i evitar
l’endeutament per complir
amb les nostres obligacions
econòmiques, millorar les relacions amb les indústries per
fomentar l’ocupació de llocs
de treball amb gent de la població, fomentar el comerç de
proximitat i continuar donant
suport a totes les demandes
dels comerciants i botiguers
de Balsareny, potenciar el turisme responsable, d’espais
verds... per augmentar l’oferta
de bars, restaurants, comerços... de la població.
Implantarem a l’Ajuntament la
finestra empresarial connectada amb les altres administracions, i implantarem els nous
models de comunicació entre
l’administrat i l’administració
per fer-ho més àgil i simplificar les relacions.
Governació i seguretat ciutadana
Incrementar la vigilància de
zones rurals, aïllades, comercials i industrials en els dies i
franges horàries més conflictives.
Urbanisme i obres
Continuar vetllant pel bon
manteniment de parcel·les
buides, obres inacabades, cases descuidades..., crear una
línea d’ajudes per millora les
façanes subvencionant la pintura, posar en funcionament
el pla de mobilitat en la població. Aplicar mesures beneficioses per al medi ambient en les
noves construccions, aprovar
definitivament el POUM.

CIU

Sanitat, salut i benestar social

Altres

Suavitzar els impactes de la
crisis energètica, ajudar les
famílies amb infants en risc
d’exclusió social, incrementar
les ajudes en serveis socials,
continuar donant el servei de
teleassistència, donar facilitats
a les famílies per millorar la
higiene personal de les persones grans...
Continuar oferint formació
per a aturats per a la recerca
de feina, fer seguiment des de
serveis socials de l’oferta i la
demanda de feina, continuar
amb els plans d’ocupació per
a aturats on podem oferir llocs
de treball a l’Ajuntament per
períodes de temps determinats.

Implantar totes les mesures
que preveu la llei de transparència: tenim un Ajuntament
model de bona gestió i encara
el volem fer més transparent.
Promocionar la cultura entre
els joves.
Seguir treballant amb les
energies renovables, potenciar el PAES, reduint així les
emissions de gasos causants
del efecte hivernacle.
Continuar treballant en el
control de plagues, captura
de coloms, desratització, desinfecció, legionel·losi..., a fi de
mantenir un correcte estat
de salubritat en la població i
en els nostres edificis municipals.

Ensenyament

2/ En cas que no sortís cap grup
amb majoria absoluta, amb
quin dels altres grups us sentiríeu més còmodes per pactar
un equip de govern?

Continuar amb les relacions amb el Departament
d’Ensenyament,
l’AMPA,
l’Escola Guillem, la Llar
d’infants, Escola de Música i
Teatre.
Cultura, esport, joventut i festes
Continuar oferint una festa
major per a tothom, donar suport a les entitats esportives i
culturals, fomentant els esdeveniments amb interès públic,
dedicar més recursos als joves.
Continuar amb el TEMPO, sona
B i les trobades amb la ciència.
Fomentar els balls tradicionals
per a totes les edats.

Arribat el moment hauríem
de decidir el millor per a la població, no per a nosaltres.
3/ Quina serà la vostra posició






1. Noelia Ramírez Calatrava. 2.
Josep Fornell Caparrós (Ind.).
3. Meritxell Fenoy Ruiz. 4. Vanessa Alcalà Campos (Ind.).
5. Eduardo Ramón Orellana
Martín (Ind.). 6. Esther Sotos
Martín (Ind.). 7. Maite Ramirez Calatrava. 8. Roc Carulla
Batallé. 9. Ignasi Caus Anglès.
10. Jaume Vila Solà. 11. Àngel
Ribalta Freixa (Ind.).
Suplents: 1. Mireia Manzano
Sola. 2. Jaume Rabeya Casellas.

com a Ajuntament respecte al
procés sobiranista? Heu subscrit o penseu subscriure el document que l’ANC ha presentat
a les diferents candidatures?
El nostre compromís amb la
democràcia és absolut, i estem disposats a tot per defensar el que la majoria del poble
de Catalunya decideixi, i per
això vàrem signar els acords
de l’ANC el dia 27 d’abril.
4/ Per què us hem de votar a vosaltres? Quin és el vostre factor
diferencial respecte a les altres
candidatures?
Ens heu de votar a nosaltres perquè estem preparats
per governar, tenim experiència, perquè mantindrem
l’Ajuntament sanejat i perquè
hem iniciat molts projectes
per fer de Balsareny un bon
lloc per viure que només podrem executar des de govern.
Som un equip on al capdavant hi ha una dona, som treballadors, amb formació i amb
representació de tots els ciutadans de Balsareny sense fer
discriminacions.
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Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM)
ESQUERRA REPUBLICANA CATALUNYA

1/ Quines són, resumidament,
les vostres propostes d’actuació
sobre aquestes àrees de govern?
Economia, indústria, comerç i
turisme
Prendrem mesures per reactivar i incentivar el comerç i la
indústria local.
Donarem agilitat i orientació
en els tràmits administratius.
Treballarem per ubicar fires,
festes i mercats en diferents
indrets del poble per tal que
siguin oportunitat per als comerciants locals.
En turisme, volem posar fil a
l’agulla al Museu del Traginer,
que juntament amb la festa ens ha de servir per donar
un impuls turístic durant tot
l’any.
Governació i seguretat ciutadana
Fomentarem la transparència,
la participació i la informació
(aprovant el Reglament Orgànic Municipal). Impulsarem
l’agilitat, l’eficàcia i l’eficiència
en la gestió de recursos, tràmits i projectes.
Volem potenciar els consells
participatius de tots els sectors
per tal que ens donin suport
en la tasca de bon govern.
Limitarem els nostres candidats a un màxim de dos mandats consecutius.
Treballarem per establir la
vigilància local les 24 hores i
la instal·lació de càmeres de
vigilància en llocs estratègics

ERC

per evitar furts, actes vandàlics
i actituds incíviques.
Urbanisme i obres
Volem endreçar urbanísticament Balsareny, cercant solucions per les moltes obres no
finalitzades, façanes en mal
estat... Fomentar l’ús d’espais
públics adequant-los a les necessitats. Proposar millores en
la circulació viària i reduir les
barreres arquitectòniques.
Sanitat, salut i benestar social
Incorporació de l’educador
social.
Vetllar per les persones que es
trobin en situació d’exclusió
social.
Donar suport a cuidadors i voluntaris.
Desplegar uns serveis òptims
d’atenció domiciliària i teleassistència.
Promocionar estils de vida saludables.
Estudiar la viabilitat d’instal·lar
un desfibril·lador.
Gestionar mesures per combatre plagues.

Ensenyament
Ens implicarem en el projecte
educatiu de la nostra escola
i conjuntament promourem
ofertes formatives i de lleure
que atenguin les necessitats
dels infants.
Plantejarem uns horaris de la
llar d’infants que ens permetin conciliar vides laborals i
familiars. Procurarem garantir
el servei de menjador.
Racionalitzarem el sistema
tarifari dels ensenyaments
musicals.

Plaça de la Mel, bloc A - Tel. 630 89 11 72 - BALSARENY

turals, fer complir l’ordenança
de tinença d’animals de companyia i, sobretot, informar
la població sobre el projecte
dels dipòsits de gas. Saberne els beneficis o perjudicis i l’impacte que puguin
comportar, per determinar la
possibilitat d’actuació des de
l’Ajuntament i des de la població.
2/ En cas que no sortís cap grup
amb majoria absoluta, amb
quin dels altres grups us sentiríeu més còmodes per pactar
un equip de govern?

Cultura, esport, joventut i festes
Enfortirem
els
diferents
Consells i les entitats, amb
l’objectiu de crear dinàmiques de participació, de treball ben fet i d’identitat cultural.
Volem mantenir, potenciar i
modernitzar les festes existents.
Posar a disposició els equipaments necessaris per tal que
es puguin dur a terme les seves activitats.
Altres

O2 Balsareny Wellness Centre

1. Isidre Viu Payerols. 2. Maria
Àngels Rovira Rodríguez. 3.
Queralt Puig Castanyé. 4. Neus
Orriols Alsina. 5. Sebastià Codina Calveras. 6. Anna Soldevila Picado. 7. Josep Maria Soler
Camps. 8. Joan Prat Xarpell. 9.
Ramon Duocastella Viladrich.
10. Conxita Calvet Vilaseca. 11.
Josep Bruch Sellarés.
Suplents: 1. Francesc Soldevila Munné. 2. Joaquim Abadal
Mauri. 3. Josefina Castanyé
Font

Noves tecnologies i medi ambient. Treballarem per promoure la instal·lació de fibra
òptica a tot el poble, dotar els
equipaments municipals de
connexió gratuïta a Internet
(zona Wifi) i, si és possible, alguna altra zona.
Volem millorar els espais na-

Fer supòsits en aquest tema
és arriscat perquè els resultats reals encara no hi són i
es poden plantejar escenaris
molt diversos. D’entrada estem oberts a pactar amb tothom, en alguns temes la nostra posició està molt definida
i per tant els possibles socis
saben molt bé els mínims per
arribar a acords.
3/ Quina serà la vostra posició
com a Ajuntament respecte al
procés sobiranista? Heu subscrit o penseu subscriure el document que l’ANC ha presentat
a les diferents candidatures?
La nostra posició respecte al
procés sobiranista ha estat
sempre ben clara: estem compromesos amb el procés.
Creiem en un projecte de país
que aspira a resoldre els
problemes socials, econòmics
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i culturals dels ciutadansamb
les eines i els recursos adequats.
Per això, hem subscrit el
document que l’ANC ens
ha presentat i estem molt
d’acord amb els quatre punts
que s’hi plantegen. Si som a
l’Ajuntament, tant al govern
com també a la oposició, farem i promourem totes aquelles actuacions que donin legitimitat, fortalesa i suport al
procés.
4/ Per què us hem de votar a
vosaltres? Quin és el vostre factor diferencial respecte a les
altres candidatures?
Sovint el votant pot pensar
que els projectes de poble
de les diferents agrupacions
poden arribar a assemblar-se.
Tothom vol treballar per millorar el seu poble, això és evident. És cert que amb quatre
línies no podem convèncer
un votant, però sí que volem
demanar un vot responsable.
Proposem un projecte amb el
valor de la il·lusió, de la participació de la gent no només
quan s’ha de dipositar el vot,
sinó durant tota la legislatura.
I el valor de la sinceritat, del
realisme i al mateix temps un
xic d’utopia, que és allò que
ens fa avançar com a poble
i com a comunitat. Som un
grup equilibrat, amb representació del poble i dels barris, amb coneixements del
món local i amb experiència,
transparents, participatius i
amb ganes de fer efectius els
compromisos electorals. Estem preparats.
Són valors que ens defineixen
des de sempre, sense demagògies ni enganys. Som un
grup compromès; per això
demanem un vot que es
comprometi amb el poble,
que defensi els interessos de
tots. Volem que en les properes eleccions el votant pugui
veure uns programes electorals ben diferents dels que
anem arrossegant durant
anys: volem avançar!

Gent de Balsareny – Entesa (GdB-E)
1. Albert Neiro Roman. 2.
Jorge Aguilera Ruiz. 3. Albert Otero Bonet. 4. Mariola
Fabián Jurado. 5. Aida Pérez
Díaz. 6. Agustí Codina Fernández. 7. Jose Roldán Raja. 8.
Maria Isabel Andreu I Nebot.
9. Sergi Montagut Bacardit.
10. Socorro Macías Soriano.
11. Lluís Mas Granados.
Suplents: 1. Sílvia Serra Candàliga. 2. Laura Rodríguez
Espinar. 3. José Juan Cruz Herrerías
GDB

GENT DE BALSARENY

1/ Quines són, resumidament,
les vostres propostes d’actuació
sobre aquestes àrees de govern?
Economia, indústria, comerç i
turisme
Auditoria Interna.
Impulsar campanyes de fidelització i promoció del comerç
local.
Creació d’un Pla d’ocupació i
de la figura d’un DIM (Dinamitzador industrial municipal) i
insertor laboral.
Controlar les contractes de
l’ajuntament, per gestionarles de forma transparent, i
crear bosses de treball.
Elaboració de pressupostos
participatius.
Governació i seguretat ciutadana
Optimitzar la gestió dels vigilants locals i la brigada municipal, per millorar el servei.
Urbanisme i obres
Crear un cens d’habitatges
buits i de blocs sense acabar,
determinar la seva propietat i
les possibles intervencions a
realitzar. El seu objectiu seria
promocionar lloguers a preus
assequibles.
Detecció i eliminació de barreres arquitectòniques (Passos de vianants i voreres).

Sanitat, salut i benestar social
Ampliar els recursos humans i
els mitjans tècnics a les persones amb dependència, infants
i a les famílies.
Incloure la figura d’un educador social.

l’enllumenat Led, i eliminació
progressiva de l’enllumenat
de sodi (taronja).
2/ En cas que no sortís cap grup
amb majoria absoluta, amb
quin dels altres grups us sentiríeu més còmodes per pactar
un equip de govern?

Ensenyament
Impulsar
i
potenciar
l’acostament de les entitats a
l’escola.
Cultura, esport, joventut i festes
Crear la figura d’un dinamitzador cultural adreçat a les
entitats i altres estaments del
poble.
Ampliar l’arxiu històric local
existent i impulsar la creació
del museu de la història de
Balsareny.
En reconeixement de la tasca
del primer alcalde democràtic
després de la transició, Eugenio Barranco, posar el seu nom
al poliesportiu municipal.
Potenciar l’esport base existent, incentivant i reactivant l’esport de base des de
l’escola.
Millorar les festes locals augmentant la participació de la
població.

Amb el grup que acceptés
les nostres propostes programàtiques. Hem elaborat
un programa amb compromís de compliment; si hi ha
algun grup que s’adhereix a
complir-lo i hi ha uns acords,
no hi hauria problema amb
pactar; sempre que un pacte
suposi una retallada del nostre programa, aquest pacte
serà declinat. Entenem que
la gent ens confiarà el seu vot
per governar i així implementar el nostre programa. I per
això considerem que qualsevol vulneració d’aquest per
motius contractuals amb un
altre grup municipal constituiria una vulneració de la
confiança que l’elector ha posat en nosaltres.

Altres

3/ Quina serà la vostra posició
com a Ajuntament respecte al
procés sobiranista? Heu subscrit o penseu subscriure el document que l’ANC ha presentat
a les diferents candidatures?

Fidelització per als usuaris
de la deixalleria, amb descomptes en el rebut de l’aigua
o les escombraries.
Implementació
de

No l’hem subscrit, perquè vam
elaborar una resolució alternativa i pròpia, que us adjuntem (1).
Aquesta resolució ja la
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coneix l’ANC, i està penjada a
la nostra pàgina de Facebook
«Gent de Balsareny»
4/ Per què us hem de votar a
vosaltres? Quin és el vostre factor diferencial respecte a les altres candidatures?
El nostre codi ètic, que vam
aprovar en assemblea, i que
forma part inherent del nostre
programa. És un codi de tres
punts, on ens comprometem
a aplicar programes de transparència, d’informació, participació, limitació de mandats
etc. Us el passem per a la seva
publicació (2).
També perquè som l’únic
grup municipal que fa una
aposta per un programa de
rescat social que prioritza les
necessitats de la gent normal
i corrent de Balsareny, per sobre dels interessos dels partits
tradicionals. Gent de Balsareny volem implementar una
nova forma de fer política des
de baix.
(1) Adjuntrem la nostra resolució sobre l’ANC:

L’Assemblea Gent de Balsareny aprova per consens el
manifest que trobarem a continuació; el qual serà degudament publicitat i transmès a la
ANC:
- Que creiem en el dret a decidir i per tant volem decidir
com ha de ser el Balsareny
que necessitem i desitgem.
- Creiem en el dret a decidirho tot; som una formació que
impulsa una nova manera de
fer política, on la ciutadania,
pugui decidir les grans qüestions en referèndums, com si
cal que el poble de Balsareny
s’adhereixi a l’AMI.
- Que ens preguntem: independència, per a què i per a
qui? El debat obert a Catalunya és una oportunitat per
trencar amb l’injust marc legal establert i per repensar
les bases del nostre model de
societat.
- Que apostem per obrir un
procés constituent que ens
permeti decidir entre tots
quin país volem.
- Que donem total suport al

dret a decidir, però també a
decidir sobre totes les coses,
amb plena sobirania i poder
popular.
- Que volem confluir amb la
resta de pobles de Catalunya, per derrotar les polítiques
d’austeritat i la Troika des dels
municipis.
- Que treballarem per la dignitat, els drets i la democràcia,
perquè ens calen majories i
municipis d’esquerres perquè
les polítiques estiguin al servei
de la gent.
(2) El nostre codi ètic és el següent:
A- En primer lloc, ens comprometem a aplicar programes
de transparència, com per
exemple la publicació de salaris i dietes, la publicació dels
contractes, les concessions i
els convenis de l’Ajuntament
amb el sector privat i la realització d’una Audiència
Pública trimestral on l’equip
de govern rendeixi comptes
al poble de Balsareny, que
permetin a la ciutadania de
Balsareny estar informada i
controlar que no es cometin

activitats de corrupció al nostre Ajuntament.
B- En segon lloc, ens comprometem a implementar mesures de participació ciutadana
en els processos de debat i
de presa de decisió de tots
els aspectes transcendents
per al poble; com són per
exemple la discussió i aprovació del pressupost anual i
la creació d’espais de debat
directe entre les persones i
l’Ajuntament, per tal de trencar amb l’hermetisme actual
i potenciar la comunicació
i la relació entre els veïns i
l’Ajuntament.
C- I en tercer lloc, ens comprometem a formar un govern
responsable que prioritzi les
necessitats dels veïns i veïnes
del poble per sobre dels interessos privats; amb mesures
com la limitació de l’activitat
de l’alcalde i els regidors a dos
mandats consecutius, la rendició de comptes d’aquests a
l’Assemblea Gent de Balsareny,
de la que seran portaveus, i el
ferm compromís de sinceritat i compliment amb el nostre programa de govern.

CiU i ERC signen el compromís per la independència
SARMENT

El dia 27 d’abril, els candidats que encapçalen les
llistes locals de CiU i ERC,
Noèlia Ramírez i Isidre Viu
respectivament, en un acte
celebrat a la sala Sindicat,
van subscriure el document
que l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) havia presentat a totes les candidatures, document en què
les formacions adopten un
compromís sobiranista explícit (vegeu a l’altra pàgina
el text de l’acord). A l’acte hi
van assistir diversos candidats de les tres formacions
que concorren a les eleccions locals, membres de
l’ANC i públic en general.
Va obrir l’acte el coordina-

dor de l’ANC a Balsareny,
Josep Sanmiquel, que va
agrair el seu compromís a les
dues formacions signants.
Així mateix, va manifestar
respecte envers la decisió
del grup Gent de Balsareny
—també representat entre
els assistents, i que havia
acordat en assemblea de
no signar el document— ,
perquè la seva decisió, argumentada, no suposa un rebuig al sobiranisme, com el
que sí que expressen altres
formacions polítiques, sinó
que es mostra favorable al
dret a decidir-ho tot, i a consultar al poble les qüestions
importants
Tot seguit, Noèlia Ramírez
i Isidre Viu van manifestar en sengles breus parla-

SARMENT

ments els motius pels quals
els seus grups respectius
estaven compromesos amb
el procés sobiranista cap
a la independència nacional, explicant les diverses i
nombroses actuacions que

en tal sentit havien fet fins
ara, organitzant tota mena
d’actes o col·laborant-hi activament, i donant suport a
les activitats populars empreses per l’ANC, Òmnium
Cultural, l’Associació de

MORROS

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

Al servei de la construcció

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

Municipis per la Indepen- un paper actiu.
dència i altres entitats.
L’acte es va acabar penjant 2) Promoure campanyes
al balcó de la sala Sindicat des del nostre grup municiuna pancarta on es comp- pal per contribuir a fer que
ten els mesos que falten per es eleccions al Parlament
a les eleccions plebiscitàries
del 27 de setembre tinguin
Montajes y reparaciones
del proper 27 de setembre.
un clar sentit plebiscitari i
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
les guanyin
les forces
Aire acondicionado - Antenasque
terrestres
y parabólicas
Document de compromís que incloguin el full de ruta
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
per
la independència, cap a la constitució d’un Essubscrit pels alcaldables tat independent en el seu
de CiU i ERC a Balsareny
programa.

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

Abrils i senyors, tots traïdors

OLGA
estètica

OLGA
estètica

S

G

a

DE

Mèdic

isió
VALDIVIA MORALES

rista - N. Col. 7479

èfon 93 820 00 67 - BALSARENY

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

MATALASSOS I
EQUIPS DE DESCANS

sangüesa

Josep Soler

PORTES

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER

PUIG

Dia 24			
Dia 26		
Dia 29			
ELECTRICITAT
Total
FONTANERIA
dona

0,5

Mèdic13,9
1,3

home PERRUQUERIA

28,7

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

ESTÈTICA

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA
Capacitació transportistes
Matèries perilloses

CENTRE DE FORMACIÓ

FONT

FEM TOTS ELS CARNETS
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Àngel
21 Tel.
93 874 Guimerà,
38 57

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY

Telèfon 93 839Tel.6193 61
839 -60BALSARENY
88
Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria,
s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY
Capacitació transportistes
ARXIU
Matèries perilloses

RiuFONT

JOIERIA
RELLOTGERIA
CENTRE DE FORMACIÓ

FEM TOTS ELS CARNETS
Nova
isió
Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 874 M.
38 À
57NGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES Tel. 93 839 60 88
Òptic optometrista - N. Col. 7479

CARNS CAPDEVILA

Cra. de Manresa, CRIANÇA
4, bxs. - ITelèfon
93 820
00 67 - BALSARENY
ELABORACIÓ
PRÒPIA
PRODUCTES ARTESANALS

JOIERIA
RELLOTGERIA

Riu

Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

Bar - Restaurant

RESTAURANT
CASOLÀ
Creu,BAR
20 -· Telèfon
93 839 60
76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

EL JARDINET

Jaume i Emília
Comunions,
47 - Tel. 93 837 23 77 - BALSARENY
b aTravessera,
nquets,
reunions...
Carrilet, 65 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
FEM TOTS ELS CARNETS

CRIANÇA
I ELABORACIÓ PRÒPIA
Capacitació transportistes
PRODUCTES
ARTESANALS
Matèries perilloses

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

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

Vent (km/h)
· Automatismes
Ventada
més alta 40,3; dia 27
· Fabricació
Velocitat
mitjana i reparació 7,7
Recorregut
del vent3.135,0km
· Ferreteria
en general

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
13,8
Mitjana(min.+màx.)
14,6 Pressió (hPa)
Mitjana de mínimes
5,2
1.027,4; dia 8
Rabeia - Telèfon 93 839Màxima
65 87 - BALSARENY
Mitjana de La
màximes
24,10 Mínima
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Màxima
29,4; dia 14 La pluja (litres)
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7,5
Màxima més baixa 19,9; dia 7
Dia 19			
5,5

3) Assumir que, en el cas
que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre
TAPAS VARIADAS
Compromís de les candida- configurin una majoria inCreu, 26
tures que
RIA FONTAL,
SAconcorren a les dependentista alLaParlament,
que
el 03
nostre
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93 820
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amb
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BALSARENY
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posi a disposició
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cipi de Balsareny és cons- del govern del país per tot
Santen
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Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY
RERIA
transcendent que viu el país la gestió de la constitució
de
l’Estat
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superant,
PLANTES I FLORS
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Margaridatuir
Noguera
Antiga
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de
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LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR
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Tel. 93 839 60 47
institucions
catalanes
comprometem
a:
GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ
d’autogovern,
aquesta As1) Proposar al primer Ple semblea hauria d’assumir
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ajuntament a l’Associació al procés i garantint-ne la
legitimitat
demode Municipis
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Sant
54 - BALSARENY
mina, c/ Indústria, s/n
Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839
63Domènec,
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Tel. 636
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i
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DELEGADA
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Àgueda Borrero - Margarida Noguera
METEOROLOGIA

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

Jacint Verdaguer, 9 -Cra.
Tel.de 93
820
86 - BALSARENY
Berga,
41 -02
BALSARENY
AUTOESCOLA

Tel. 93 839 60 88
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L’exposició del diccionari
JORDI PLANES

Un dels esdeveniments culturals més important a Balsareny
en els primers anys cinquanta del segle passat, de ressò
àmpliament comarcal, ve ser
l’exposició del diccionari.
La cosa va anar així. Unes dècades abans, el canonge mallorquí Antoni M. Alcover va
emprendre quasi en solitari
l’obra gegantina de fer i editar un diccionari general de la
llengua catalana en totes les
seves variants dialectals que,
per raons polítiques no pas
molt diferents de les d’avui, va
acabar anomenant-se Diccionari català-valencià-balear. El
mossèn mallorquí, savi però
rude i de mal ferrar, se les va
veure de tots colors per tirar
econòmicament endavant la
seva obra. Científicament, se
li va ajuntar el filòleg menorquí Francesc de B. Moll, que va
ser qui molts anys més tard va
concloure el diccionari, sense
deixar de tenir mai dificultats
econòmiques severes. Així es
va fundar a Barcelona l’Obra
del Diccionari, capitanejada
pel patriota i animador cultural Joan Ballester i Canals (per
cert, gran amic de Balsareny,
on volia comprar una casa;
la mort prematura li ho va
impedir), per a promocionar
l’Alcover-Moll, com s’ha acabat
de conèixer popularment la
magna obra. Es tractava de fer
subscripcions, mitjançant publicitat, amb conferències i una
exposició itinerant de divulgació i sensibilització lingüística.
L’exposició va recórrer les ciutats principals dels països de
parla catalana amb força èxit.
El meu pare, Llorenç Planes
Vilella, amic d’en Ballester,
es va posar al cap de portar
l’exposició del diccionari a
Balsareny. Amb l’ajuda dels
seus amics de sempre (Riera
Pladevall, Serarols, Llimargas

ARXIU

entre els principals) i amb la
col·laboració del baró Lluís Ignasi d’Alòs i Huelín, l’exposició
va tenir lloc a la sala gran del
Castell, no sé si el 1952 o el
1953, de memòria m’és difícil
precisar-ho i ara no tinc documentació a mà. Naturalment,
Balsareny va ser la localitat
més petita de totes on va tenir
lloc l’exposició.
L’exposició, pel que recordo,
consistia en una sèrie de plafons on, molt pedagògicament, s’exposaven els dominis
de la llengua catalana amb
totes les seves variants dialectals. Uns grans mapes acolorits que invitaven a l’orgull en
veure els extensos territoris
on el català és llengua natural
i parlada diàriament. Alhora,
recordo que em van cridar
molt l’atenció uns plafons on
es mostraven les diverses maneres d’anomenar un mateix
objecte, segons els llocs. Així
la ratapinyada (ratpenat, muricec, esmuriac, entre altres), i
altres noms i modalitats.

prestaven a col·laborar amb
l’Obra del Diccionari. Amb la
sala plena de gom a gom de
gent del poble i de molts forasters i sempre sota la presidència del senyor baró, van
anar desfilant, al llarg de dues
setmanes, conferenciants com
mossèn Ramon Muntanyola,
poeta i posteriorment biògraf
del cardenal Vidal i Barraquer,
catalanista (el pare del qual
va ser assassinat pels anarquistes al començament de
la guerra), qui amb veu suau i
aparentment innòcua va anar
desgranant veritats com cases
de pagès, aleshores prohibides, tot parlant de poesia. A la
mateixa sessió, el frare caputxí
Nolasc del Molar, va reblar el
clau afirmant ser «de nacionalitat catalana i de ciutadania
espanyola». El meu pare i els
seus amics tremolaven: a la
presidència hi havia el senyor
Ortega, que exercia de falangista, i ja es veien denunciats.
No va passar res. Ho recordo
molt bé, encara que jo fos aleshores un nen.

Alhora es va organitzar al mateix castell un cicle de conferències a càrrec de personalitats del moment que es

Un altre conferenciant que recordo era el senyor Delfí Dalmau, lingüista i precursor de
la sociolingüística, poliglot i

esperantista, autor de diversos
manuals de gramàtica i altre
obres d’assaig, que preconitzava el poliglotisme passiu. O sigui que cadascú a Espanya parlés la seva llengua pròpia i que
tots ens entenguéssim. Per al
moment dels fets, déu n’hi do.
El que recordo, finalment, és
el poeta cardoní d’origen Manuel Bertran i Oriola, mestre en
gai saber als Jocs Florals de la
Llengua Catalana, celebrats a
l’exili, com mossèn Muntanyola
mateix. Va dissertar, crec, sobre
poesia religiosa catalana, de la
qual ell mateix era un magnífic
exponent.
Aquesta va ser, doncs,
l’exposició del diccionari, el
primer i molt important acte
cultural català que tingué com
a marc el Castell de Balsareny
durant uns quants anys i que
culminà, crec, amb el concert de Joan Manuel Serrat i
de Guillermina Motta, el 12
d’agost de 1967. Concert que
vam organitzar el Jaume Torras Rodergas i jo mateix, amb
la col·laboració indispensable
d’un amic manresà, Quim Baraut; indispensable, perquè era
amic del Serrat.
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ENTREVISTA

Josep Vilardell, de Sant Salvador
a Ràdio Balsareny

L’escola de música
més enllà de l’edifici

JOSEP GUDAYOL I PUIG

ESCOLA DE MÚSICA

«Des de la ràdio, personalment,
penso que hem de tenir un
gran respecte per totes aquelles coses que volem transmetre a l’audiència. ‘Sense fronteres’ va ser pensat per poder
arribar als records d’uns temps
d’abans i de sempre».

El mes passat us parlàvem de
com l’Escola de Música també té raó de ser més enllà de
l’edat d’escolarització; aquest
mes volem explicar-vos com
l’escola s’obre més enllà de
l’edifici que la conté. En efecte,
la planta que ocupem a l’edifici
d’entitats està molt ben condicionada per a la funció a què
està destinada i ens en sentim
ben orgullosos, però no és pas
l’únic lloc on desenvolupem la
nostra tasca; l’Escola de Música
incideix plenament en la vida
cultural del poble cada vegada que surt de l’edifici. Això
s’esdevé sovint, sobretot els
dos propers mesos.

Josep Vilardell i Masferrer va
néixer a Manresa el 8 de setembre de 1947, i va fer els estudis
primaris al Col·legi Nacional
Sant Jaume, situat al carrer Barcelona; avui, però, desaparegut.
És casat i té dos fills.
— Com va néixer la vostra passió pel món de la ràdio?
— Recordo que a casa, en
aquells anys en què hi havia
poca cosa més, escoltàvem
molt la ràdio i al meu fill Marc
li agradava molt dedicar-hi un
temps després de sortir de
l’escola. Va ser ell, quan tenia
12 anys, i la meva intermitència laboral que, després de
tant escoltar-la, em va apassionar a dedicar-me a conduir un
programa radiofònic.

R - RESTAURANT
— Quina va ser la primera de

RRETINA

les emissores on us vau incorporar?
— La meva primera incorporació al món de la ràdio va ser a
Radio Centro de Sant Salvador
de Guardiola, un poblet situat
prop de la muntanya de Montserrat. El programa era molt similar a Sense Fronteres: música lleugera com la dels anys 50
i 60 al gust de tothom, i discos
dedicats. En aquesta emissora
hi vaig estar aproximadament
uns 12 anys.

, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY

— Després d’aquesta etapa,
quin recorregut va seguir la vostra vocació radiofònica?

ARXIU

— A través de diferents contactes se’m va presentar
l’oportunitat d’incorporar-me
a Ràdio Sallent, i és allí on vaig
poder desenvolupar i millorar
els coneixements tècnics de la
ràdio, que m’han enriquit molt.
A Sallent hi vaig estar 11 anys
i hi vaig tenir una audiència
molt agraïda, amb moltes trucades de telèfon. Vull deixar
constància del meu agraïment
envers a aquest temps a la
ràdio sallentina.
— I com va anar finalment la
vostra incorporació a Ràdio
Balsareny?
— Va ser com a conseqüència
de la nova posada en marxa
de Ràdio Balsareny 107.1 FM
i el fet que el meu fill Marc
n’assumís la presidència. Aleshores em vaig incorporar al
programa setmanal ‘Sense
Fronteres’, els dissabtes de 18
a 20h, seguint la mateixa línia
musical dels discos dedicats;
un programa obert a tothom i
per a totes les edats.
— Per últim, aquesta afició radiofònica, en algun moment us
ha arribat a crear algun problema de caràcter familiar? La dedicació a la ràdio us pot haver
restat temps de dedicació a la
família?
— Bé, com sabeu, no es pot
ser a dos llocs alhora; però la
família sempre ho ha sabut
entendre.

Us posem a manera d’agenda
les nostres sortides d’aquestes
setmanes que vénen.
El dijous 7 de maig de bon matí
en Sergi i en Pau, professors de
vent fusta i percussió respectivament, ja seran a l’Escola
Guillem disposats a mostrar el
clarinet, el saxo, la bateria i el xilòfon als nens i nenes de P3, P4
i P5. L’experiència es repetirà el
dimarts 19 de maig. La tarda de
l’11 de maig altres alumnes podran veure de prop la guitarra
tal com la mostrarà el nostre
professor Marc Borau.

ria il·lusió provar de tocar un
instrument. Si és que sí, veniu
al Sindicat a les onze: ens dividirem en tres grups i provarem
de tocar el saxo, el clarinet, el
violí, la bateria i el xilòfon…, a
veure què sona.
La setmana següent, entre el
18 i el 22 de maig, serà de portes obertes; és a dir, cada alumne podrà convidar un amic
a venir a l’escola dins l’horari
habitual i viure conjuntament
l’experiència.
Més endavant, el dijous 28
de maig, tots els alumnes de
l’Escola Guillem aniran al Sindicat i veuran i escoltaran tots
els instruments i tota la música que fem des de l’Escola.
La setmana següent, el 7 de
juny, i emmarcats en el Dia de
L’Associacionisme
Cultural,
oferirem una breu actuació a
mig matí al Sindicat.
Ja en la penúltima setmana de
curs farem les audicions, els
dies 16, 17 i 18. Són les sessions
dedicades als instrumentistes
i conjunts instrumentals, on es
manifesta clarament el progrés
que s’ha fet amb l’esforç continuat.
Finalment, la gran cloenda
serà el Concert de Fi de Curs
al Sindicat el diumenge 21 de
juny; és el nostre gran dia, molta part de la feina col·lectiva
feta durant
el cursÍNTIMA
es mostra
MODA
a l’escenari amb dimensió
d’espectacle.

El diumenge dia 17, tots haureu
pogut gaudir d’una experiència a la qual esteu especialment
convidats: l’acte anomenant
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Vols ser músic per una estona?
Tel.que
comercio
93 per
839 donar
63 55
n’hi ha
Cal conèixer els instruments Ja veieu
Tel. contestador 93 839 63 35
de prop i us preguntem a tota i per vendre. Us hi esperem a
la família, pares i nens, si us fa- tots!

TAVERNA EL BOTER
Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36
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EL CALAIX DE LA BIBLIOTECA

Club de Lectura d’AMPANS
NÚRIA PUIGIVILA VINYETA

Des de fa uns mesos, el personal de la Biblioteca Pere
Casaldàliga és l’encarregat
de dirigir, conjuntament amb
una monitora, un club de lectura en veu alta per a persones amb discapacitats, usuaris de la Fundació AMPANS.
El club està format per 8 integrants adults: en Roger, la
Mercè, la Carme, en Joan Anton, en Joan, l’Enric, en Carles
i l’Ignasi (més l’Ana, la monitora); tots ells components
del Centre Ocupacional La
Llum d’AMPANS i del restaurant Canonge de Manresa.
Aquest any hem llegit la
Mary Poppins i ara estem
llegint el Diari d’Anna Frank
amb la versió de lectura fàcil.
Cada dilluns, a dos quarts de
4 ens trobem a la sala infan-

til de la biblioteca (perquè
normalment no hi ha ningú)
i llegim en veu alta i comentem un o dos capítols del
llibre que estem llegint. Des
de fa unes quantes setmanes
tenim un usuari voluntari de
la nostra biblioteca (en Josep Estruel), que ens dóna
un cop de mà i ens aporta un toc distès mitjançant
explicacions de temes més
complexos o bé a través
d’activitats en forma de joc
per l’últim quart d’hora del
club.
Al final de cada llibre, mirem
una pel·lícula o un documental dels llibres triats, o bé fem
alguns jocs de paraules.
A les persones integrants del
club els agrada molt llegir, i
estan contentes de poder fer
una activitat fora del centre i
de poder venir a la biblioteca
i sentir-se part de la societat.

Alejandro el griego’, de Toni Mateo
NÚRIA PUIGIVILA VINYETA

El divendres, 17 d’abril, a les 7
de la tarda, vam tenir la presentació del llibre Alejandro el
griego del jove escriptor, veí de
Sant Joan de Vilatorrada, Toni
Mateo Casado, de 17 anys. En
aquests moments Mateo està
estudiant batxillerat a l’IES
Quercus.
Alejandro el griego és una
novel·la autoeditada, escrita en castellà i ambientada a
Itàlia durant les guerres púniques el 218 a.C. És la historia
d’amor homosexual entre un
nen i un jove guerrer que es
veu immers en la 2a guerra
púnica i que es veu arrossegat
a Itàlia. Mentrestant, Alejandro, el nen, es atacat pel dès-

pota rei Filip V, que utilitza la
seva vida com una amenaça
perquè el seu pare el serveixi.
Les 14 persones assistents van
escoltar detingudament les
seves explicacions. Després
de la presentació, va contestar
algunes preguntes dels assistents, que van quedar sorpresos de l’alt nivell d’història i de
l’entusiasme que tenia, malgrat la seva joventut; també
va firmar exemplars per a les
persones que van comprar el
llibre.
Si esteu interessats a llegir
aquesta apassionant novel·la,
a la biblioteca en disposem de
tres exemplars. Desitgem molta sort a aquest jove i apassionat escriptor. Endavant, Toni!

Entrega de premis Sant Marc
NÚRIA PUIGIVILA VINYETA

El dia 23 d’abril, Sant Jordi, es
va fer l’entrega de premis del
Concurs Literari de Sant Marc.
Enguany, el concurs era de
prosa i l’extensió màxima de
cada treball era de dos fulls.
Com sempre, hi havia 8 categories d’edat, amb un premi
cadascuna. Els premis van ser
novetats literàries.
L’acte va començar a 2/4 de
8 del vespre. A la biblioteca
hi havia al voltant d’unes 90
persones. Els més petits estaven nerviosos per saber el veredicte del jurat del concurs.
Els professors i alumnes de
l’Escola de Musica tenien els
instruments i els intèrprets
a punt per fer el recitals del
final de l’acte. El regidor de
cultura de l’Ajuntament de
Balsareny, Roc Carulla Batallé,
i la directora de la Biblioteca,
Núria Puigivila Viñeta, van
lliurar els premis.
Els guanyadors del concurs
són:
- Categoria menors de 6 anys
(cicle infantil): Maria Lopo Vi-

llarrasa, amb l’obra «La nena
llegeix a la biblioteca».
- Categoria de 6-7 anys (cicle
inicial): Quim Junyent i Casanova, amb l’obra «Pirates de
Balsareny».
- Categoria de 8-9 anys (cicle
mitjà): Lucie Gómez Martínez, amb l’obra «El diari secret de la lila».
- Categoria de 10-11 anys
(cicle superior): Paula Caballero Andreu, amb l’obra
«L’amor impossible».
- Categoria de 12-16 anys
(ESO): Desert.
- Categoria de 17-20 anys (Joves): Laura Aguilera Bonals,
amb l’obra «Billy el granger».
- Categoria de 21 a 59 anys: Albert Otero Bonet, amb l’obra
«Saltiró carregat d’alegria»
- Categoria de 60 anys i més:
Josep Estruel Filella, amb
l’obra «La mainada»
Després de lliurar cada premi es va llegir el text guanyador. Finalment, tres corals
(per grups d’edat) d’alumnes
de l’Escola de Música de Balsareny van interpretar unes
cançons que van fer les delícies dels assistents a l’acte.

Sant Jordi i la Biblioteca
NÚRIA PUIGIVILA VINYETA

El dia de Sant Jordi vam tenir
una visita molt especial. Ens
van visitar els nens i nenes
de l’Escola Bressol Sant Marc
de Balsareny. La mainada va
estar molt atenta a les explicacions del que es pot fer i
del que no es pot fer al a biblioteca. En acabat, la Maria
Josep els va explicar un conte
i tot seguit van poder gaudir
d’una estona per poder mirar
contes i dibuixar.
El dia abans de Sant Jordi, el

personal de la biblioteca va
organitzar un taller de creació roses de Sant Jordi per a
nens i nenes de fins a 8 anys.
El taller va tenir molt èxit. Per
aquest motiu vam fer dos
grups, per poder organitzarse millor.
Els nens i nenes van sortir
molt orgullosos i contents
de les roses de goma eva que
havien fet. Als usuaris de la
biblioteca que van venir per
la diada de Sant Jordi se’ls va
obsequiar amb una rosa feta
de goma eva.
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Dia de l’Associacionisme Cultural El xou de la Il·lusió
SARMENT

Diverses entitats de Balsareny
s’han acollit a la crida de la
Direcció General de Cultura
Popular i Associacionisme
de la Generalitat de Catalunya per celebrar el Dia de
l’Associacionisme
Cultural,
celebrant activitats obertes
al públic per fer palès el dinamisme i posar en valor el pes
i la força de les associacions
culturals del nostre país.
A Balsareny, dissabte 6 de
juny, de 10 a 13, a la plaça de la
Mel, la colla Petafluix farà una
plantada de diables i un taller
infantil de dibuixos per pintar.
Diumenge, 7 de juny, a les 11
del matí, al Sindicat, hi haurà
una matinal amb diverses activitats: cançons i danses tra-

dicionals, recital de poemes
de Pere Casaldàliga, concert
instrumental, representació
de teatre, projecció d’una
pel·lícula i observació astronòmica diürna. Hi participaran: Astroamics (CCB), Coral Els Ametllers (Associació
Els Ametllers), Coral Sant Esteve de Balsareny, Dansaires
i Rapsodes dels Pastorets de
Balsareny, Escola Municipal
de Música i Teatre de Balsareny i Grup La Il·lusió (Casal
de la Gent Gran).
El diumenge 14 de juny, al
Centre Instructiu i Recreatiu, de les 10 del matí a les 6
de la tarda, hi haurà una jornada de portes obertes, amb
un mercat d’intercanvi de
novel·la negra de segona mà,
escacs, taller de radioaficionats i altres activitats.

Excursió del Centre
Instructiu i Recreatiu (Casino)
LA JUNTA

El proper 23 de maig de 2015,
dissabte (dia de reflexió electoral), el Casino organitza la
seva excursió anual.
Aquest any hem triat «La Maternitat Suïssa», i comença a la
Jonquera. Consta d’una visita
guiada al Museu del Memorial
de l’Exili, dinar amb buffet lliu-

re, i havent dinat dues visites
guiades més: La Maternitat
d’Elna (un espai d’esperança
enmig de l’horror de la guerra) i les platges d’Argelers, on
hi va haver un dels camps de
concentració per als exiliats.
Serà una sortida entranyable i
amb bona companyia.
Per inscripcions: Fina Codina
tel: 639 059 318

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

SARMENT

A dos quarts de sis de la tarda del diumenge 3 de maig
de 2015, a la sala Sindicat,
bastant plena, es va celebrar
l’espectacle del Casal de la
Gent Gran. Ens trobàvem
doncs en el darrer dia de la
Festa Major d’enguany. Una
vegada més, el grup ens va fer
recordar la música en general
de quan teníem uns anys i que
ara ens omple d’il·lusió. Precisament per aquesta raó el
grup artístic s’anomena «Xou
de la Il·lusió».
L’acte va transcórrer amb el
gènere de música lleugera i
amb un playback vocalitzat a

la perfecció, recordant aquelles veus que ompliren escenaris il·lustres d’antany, com:
Nino Bravo, Bertín Osborne,
Roberto Carlos, Teresa Raval,
Niña d’Antequera, Salomé,
Guillermina Motta...
Amb l’aportació escènica plena de llum i de color i el seguiment coreogràfic, aquest epíleg de la Festa posava un final
de teló amb una de les peces
més representatives del musical Sister Act: «I will follow him».
Enrere queden doncs, cap a
una quinzena d’anys, aquelles
primeres representacions que
formen part de la història del
Casal, el club d’avis balsarenyenc.

Repte núm 4
ROC CARULLA

Solució al Repte
número 3
Cal prendre 7 mitjons
per estar absolutament
segur de trobar
un parell bo.

Repte número 4
Durant un jornal de treball,
sis gats han capturat un
total de vint rates. Sabem
que el primer gat n’ha
capturat una; el segon,
dues; el tercer, tres. També
sabem que el quart gat
és qui més n’ha capturat
en comparació amb cada
un dels altres cinc gats. En
aquestes condicions, quin
és el nombre mínim de rates que podem assegurar
que ha capturat el quart
gat?
(La solució, amb el pròxim repte)
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