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Assemblea 
general CCB

El dia 5 de juny de 2015 es 
va celebrar l’assemblea ge-
neral del Cercle Cultural de 
Balsareny amb la migrada 
assistència habitual: 9 socis. 
Tots els acords es van pren-
dre per unanimitat.

Es va acordar modificar 
l’article 3r dels estatuts so-
cials per actualitzar l’adreça 
social de l’entitat: plaça Ri-
card Viñas, número 3, 2n.

Es va ratificar la junta exis-
tent, després que el presi-
dent fes una crida, un any 
més, demanant un relleu 
generacional. Va recordar 
que l’any que ve l’associació 
complirà 40 anys, i que seria 
molt convenient una reno-
vació.

Es va aprovar l’estat de 
comptes de l’exercici 2014, 
que presentava un dèfi-
cit de 340,37 euros, import 
que s’aplicarà al romanent 
d’exercicis anteriors. Es va va-
lorar que la reducció de pà-
gines del butlletí imprès ha 
permès limitar les pèrdues 
sense haver d’augmentar la 
quota de soci, que es manté 
un any més igual. 

Els representants del Sar-
ment, dels Astroamics i de 
La Garsa van presentar els 
informes de les respectives 
activitats, que l’assemblea 
va aprovar.
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Cañellas: resolució favorable

Entrevista a Albert Neiro, 
alcalde de Balsareny

Nou cartipàs municipal

Balsareny a la fresca

‘Concert per a la mà 
esquerra’, de Jesús Bonals

De memòria:
Mossèn Leandre

Excursió anual del 
Centre Instructiu
 i Recreatiu (Casino)

Entrevista a Meritxell Mas, 
continuïtat al Ball 
de la Faixa

Punta de Brau

Balsareny Avui

Obituari

Metereologia

Cap als 40 anys de ‘Sarment’
En aquest butlletí, a més de 
les activitats d’estiu (shopping 
night, cinema a la fresca, so-
pars dels carrers), oferim una 
entrevista al nou alcalde i una 
crònica dels acords del primer 
ple extraordinari. El nou equip 
de govern ha posat immedia-
tament fil a l’agulla en la seva 
voluntat de fomentar la co-
municació i la participació, i 
ha millorat la dinàmica del lloc 
web de l’Ajuntament alhora 
que obria pàgines de facebo-
ok i de twitter per mantenir 
al dia l’actualitat del poble i 
facilitar que els ciutadans hi 
puguem opinar; cosa que ens 
agrada i ens en felicitem. Com 
també del fet que el portaveu 
de l’equip de govern ha ma-
nifestat la seva intenció de 
reprendre l’antiga secció del 
Sarment «L’Ajuntament infor-
ma», en què la Casa de la Vila 
feia arribar els seus comenta-
ris als nostres lectors. Benvin-
guts!

El Sarment farà vacances a 
l’agost, però tornarem el se-

tembre per seguir donant 
compte de l’actualitat local i 
nacional. Per exemple, l’ANC 
local ja té encomanats tres 
autocars per anar a la Meri-
diana l’Onze de Setembre, i 
ha substituït l’estelada del 
Balç, deteriorada pel temps, 
per una de nova. Així mateix, 
el grup local d’ERC ha posat 
una nova estelada al Serrat 
del Maurici, en lloc de la que 
hi havia, que algú va destruir 
i que ha durat només un dia, 
ja que l’endemà havia tornat 
a desaparèixer.

Des del Sarment volem con-
tinuar donant compte de les 
coses que passen, i agraïm 
a les persones i entitats lo-
cals que ens envieu informa-
cions i comentaris. I apel·lem 
a la vostra comprensió quan, 
per raons econòmiques de 
limitació d’espai, les hàgim 
d’ajornar o reduir. Per sort, 
tenim el blog del Sarment, on 
sí que podem publicar tot el 
que rebem i amb el suport 
gràfic adequat.

Adéu, Sadurní 

Hem de fer constar el nostre 
sentiment per la defunció de 
Sadurní Rovira, qui durant 
els últims nou anys ens ha im-
près aquest butlletí. La seva 
tasca no es limitava al mer 
exercici professional, sinó 
que ens feia suggeriments 
tècnics i estètics, s’implicava 
en la compaginació i fins ens 

advertia d’eventuals errades 
en els continguts, com un 
més de la redacció. La seva 
filla Gemma continuarà la 
seva labor, i ho farà tan bé 
com ell, o més; però el tro-
barem molt a faltar i el recor-
darem amb afecte, com tot-
hom qui el va conèixer. Una 
abraçada, Sadurní. 



Quan ja teníem aquest but-
lletí en premsa, ens arriba 
aquesta bona notícia: que 
la Conselleria de Sanitat i el 
seu Departament Jurídic han 
emès un dictamen, signat 
personalment pel conseller 
Boi Ruiz, ordenant el tanca-
ment i arxiu definitiu, amb 
tots els supòsits legals i a tots 
els efectes, i sense cap sanció, 
de l’expedient disciplinari que 
l’ICS havia obert al metge Jo-
sep Cañellas.

És a dir, que l’expedient s’ha 
resolt de forma favorable, tal 
com el poble de Balsareny ha-
via instat repetidament, reco-
llint prop de 4.000 signatures 
i participant en diverses con-
centracions de suport al doc-
tor Cañellas, i tal com havíem 
demanat des d’aquestes pàgi-
nes. S’ha fet justícia, i això ha 
estat així, en primer lloc i so-
bre tot, perquè la raó i la veri-
tat estaven de part del nostre 
metge de família; però també 
cal considerar que hi deu ha-
ver ajudat el suport massiu, 
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Cañellas: resolució favorable

En primer lloc, l’enhorabona 
a Gent de Balsareny per haver 
guanyat les eleccions i assumir 
l’equip de govern local, i a vós per 
haver estat proclamat alcalde.

—Com valoreu el resultat de les 
eleccions?

—Molt positiu. Creiem que és 
així perquè som un grup polític 
municipal que va sorgir de la 
base social del poble, a través 
de la ciutadania organitzada, i 
hem assolit uns resultats elec-
torals positius i ascendents, 
partint de 0 a 607 vots.

—Com valoreu el fet de ser 
l’alcalde més jove de la història 
de Balsareny, i el fet que tot 
l’equip de govern, en conjunt, 
no arriba a sumar 100 anys? 

—La joventut no suposa un 
obstacle a l’hora de gestionar 
un Ajuntament. Considerem 
que és molt més important 
que se’ns jutgi per la nostra 
gestió que per la nostra edat. 

—Comenteu, si us plau, com van 
anar les negociacions postelec-
torals amb els dos altres grups 

representats a l’Ajuntament. 
Creieu que no era possible arri-
bar a algun acord per governar 
conjuntament amb algun altre 
grup o amb tots? No hi havia 
aspectes programàtics que es 
poguessin compartir? Va man-
car flexibilitat en tots els grups, 
o en alguns? 

—Des del grup municipal de 
Gent de Balsareny creiem que 
era molt possible arribar a un 
acord amb tots dos grups. Per 
qüestions programàtiques, 
considerem que aquest acord 
era més factible amb el grup 
d’ERC que amb el de CiU.

—Des de l’equip de govern en 
minoria, com serà la relació del 
vostre grup amb els altres dos? 
Hi haurà diàleg i receptivitat? 
Què els oferiu i què n’espereu?

—La relació de l’equip de 
govern amb els altres grups 
municipals seguirà sent i serà 
fluida. Gent de Balsareny sem-
pre hem apostat pel diàleg i 
l’entesa: entenem que el nos-
tre modus operandi es basa 
en moviment assembleari; per 
tant, és evident que apostem 
pel diàleg i l’acció conjunta.  

R. CARRETÉ

Entrevista a Albert Neiro, alcalde de Balsareny

continuat i incondicional de 
tots els balsarenyencs, pa-
cients seus o no, que hem 
manifestat el desig de poder 
continuar gaudint dels serveis 
d’un metge tan exemplar. 

Ens alegrem molt de la reso-
lució del cas, i felicitem en Jo-
sep Cañellas perquè ha vist 
rehabilitat el seu bon nom i 
la qualitat i netedat de la seva 
gestió professional. Ningú no 
el rescabalarà de tots aquests 
mesos de neguits, inquietuds 
i patiment, però al final el seny 

i la raó s’han imposat. Gràcies 
al grup de suport que ha li-
derat el moviment popular a 
favor seu, gràcies a totes les 
persones que van signar el 
manifest i que s’han concen-
trat massivament; i gràcies, 
també, a la conselleria de Sa-
nitat, que ha acabat fent jus-
tícia. Gràcies a tothom, i que 
per molts anys ens puguis 
continuar assistint en el marc 
d’aquesta Sanitat pública de 
què dones testimoni amb 
tanta dedicació i excel·lència, 
Pep Cañellas!

—A la campanya electoral, 
Gent de Balsareny propugnava 
la creació d’un Consell de Po-
ble. Com el penseu estructurar 
perquè sigui representatiu, àgil 
i eficient? Com podrà aquest 
organisme substituir o com-
plementar la legitimitat d’un 
consistori sorgit de les urnes?

—S’haurà d’estructurar des 
d’una base sòlida i per tant, 
s’haurà de fer d’una forma 
molt acurada. És a dir, s’ha 
de començar a establir la re-
presentativitat dels diferents 
barris del poble, la del teixit 
associatiu i d’entitats, laboral 
i d’altres estaments que pu-
guin representar els diferents 
col·lectius existents al poble. 

El consell del poble no pretén 
substituir, sinó que la seva fi-
nalitat és complementar per 
millorar la comunicació entre 
els òrgans institucionals, com 
l’Ajuntament, i la ciutadania. 

—El vostre codi ètic preveu prio-
ritzar les necessitats socials del 
poble, fomentar la participació 
ciutadana i informar amb trans-
parència. Com ho penseu dur a 
la pràctica?

A nivell social serà l’Ajuntament 
qui es responsabilitzi dels greu-
ges d’un sistema econòmic 
injust. Considerem que el be-
nestar de la població no pot 
dependre de la voluntat dels 
poderosos, sinó que ha 

R. CARRETÉ
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de ser l’administració pública la 
que garanteixi els drets i la dig-
nitat de les persones. No només 
nosaltres ho creiem així, sinó 
que és la conclusió a què hem 
arribat després de reunir-nos 
amb Càritas, que era la que fins 
ara s’ocupava majoritàriament 
d’aquestes problemàtiques.

Respecte de la transparència, a 
dia d’avui ja hem posat en mar-
xa la pàgina de Facebook i Twit-
ter de l’Ajuntament, per tal que 
la informació arribi al màxim 
nombre de persones possible.

I pel que fa a la participació 
ciutadana, la nostra activitat de 
govern estarà regida per les di-
rectrius que marqui la població 
en processos participatius que 
posarem en marxa més en-
davant, com són per exemple 
la implementació d’uns pres-

supostos participatius; i con-
sultes sobre qualsevol decisió 
rellevant per al municipi —per 
exemple, sobre la construcció 
dels dipòsits de gas, quan totes 
les persones del poble tinguem 
accés a la màxima informació 
possible.
 
—Com veieu el pla d’ordenació 
urbana municipal (POUM) que va 
promoure el govern anterior? Hi 
donareu suport o el modificareu? 

—El pla d’ordenació urbana 
municipal (POUM), és una de 
les eines més potents i relle-
vants per al desenvolupament 
econòmic, social i mediam-
biental de qualsevol poble o 
ciutat; és per això que pensem 
que les decisions que s’han de 
dur a terme s’han d’estudiar 
degudament, ja que prendre 
una decisió aquestes alçades 

seria un acte irresponsable i 
precipitat. 

—Com valoreu el procés de 
traspàs de poders per part de 
l’equip sortint? Ha estat fluid i 
col·laboratiu?

Sí, el traspàs ha estat còmode i 
col·laboratiu. Gran part dels an-
tics regidors i regidores ens han 
ofert la seva col·laboració per a 
qualsevol de les tasques amb 
les que ens puguem trobar.

—Com us repartireu entre qua-
tre regidors les àrees d’acció mu-
nicipal? 

-Albert Neiro: Alcaldia, Benestar 
Social, Atenció a les Persones i 
Salut, Hisenda i Governació i 
Seguretat.
-Jorge Aguilera: Urbanisme i 
Obres Públiques i Medi Am-

El dijous 9 de juliol, 
l’Ajuntament de Balsareny va 
celebrar un ple extraordinari 
amb una notable presència 
de públic, cosa que és sempre 
desitjable.

Entre altres punts de l’ordre 
del dia, es va donar compte del 
cartipàs municipal, amb la dis-
tribució de les àrees d’actuació 
de l’equip de govern:

Albert Neiro Román: Alcalde. 
Regidories de Benestar social, 
Atenció a les persones i Salut, 
Hisenda i Governació i Segu-
retat.

Albert Otero Bonet: Regido-
ries de Comunicació, Informa-
ció i Participació i Cultura, Fes-
tes i Esports. Portaveu del grup.

Jorge Aguilera Ruiz: Regido-
ries d’Urbanisme, Obres pú-
bliques i Medi ambient. Segon 
tinent d’alcalde.

Mariola Fabián Jurado: Regi-
dories d’Educació i Joventut, 
Promoció econòmica, Comerç, 
Treball i Igualtat de gènere. Pri-
mera tinent d’alcalde.

Es va crear la Junta de Govern 
Local, formada pels quatre 
membres de l’equip de govern; 
i dues comissions informati-
ves: la d’Assumptes Generals 
(que se celebraran la setmana 
abans dels plens) i la de Comp-
tes (de periodicitat anual), for-
mades per cinc membres: 2 de 
GdB, 2 d’ERC i 1 de CiU.

Es va acordar que els plens 
ordinaris es celebraran amb 
periodicitat bimestral, l’últim 
dijous de cada dos mesos, a 
dos quarts de nou del vespre; 
amb la previsió de revisar més 
endavant si aquest ritme de re-
unions es considera suficient o 
no.

La dedicació dels regidors de 
l’equip de govern es va esta-

CCB

Nou cartipàs municipal

blir formalment que fos com 
a mínim el 75% de la jorna-
da completa (121 hores al 
mes). Aquesta és una decisió 
formal, perquè pel nombre 
d’habitants del poble no hi 
pot haver quatre regidors 
amb dedicació completa; però 
en realitat els quatre membres 
de GdB compten dedicar-s’hi 
tots a temps complet. L’alcalde 
cobrarà 15.610 euros bruts 
anuals, i els altres membres 
de l’equip de govern, 14.420 
euros bruts anuals. La remu-
neració de la resta de regidors 
s’incrementa un 25%: perce-
bran 125 euros per assistència 

a cada ple. En conjunt, la mas-
sa salarial bruta dels regidors 
disminueix un 7,8% respecte 
a l’anterior mandat. El punt 
es va aprovar amb els vots 
en contra de CiU i l’abstenció 
d’ERC.

Finalment, es van nomenar re-
presentants de l’Ajuntament 
en associacions, entitats, con-
sorcis i fundacions.

L’equip de govern s’ha com-
promès a publicar les actes de 
les reunions un cop hagin es-
tat aprovades formalment en 
el següent ple. 

SARMENT

bient.
-Albert Otero: Comunicació, In-
formació i Participació i Cultura, 
Festes i Esports.
-Mariola Fabián: Educació i Jo-
ventut i Promoció Econòmica, 
Comerç, Treball i Igualtat de 
gènere.

—Per acabar, voleu donar algun 
missatge al poble de Balsareny?

Qui realment mou el po-
ble són les persones que, tot 
i l’adversitat del moment, 
s’aixequen cada dia per lluitar 
i treballar per millorar la situa-
ció dels que l’envolten. Aque-
lles persones que dinamitzen 
el poble sacrificant l’interès 
personal per formar part de 
col·lectius, entitats i associa-
cions. Aquestes persones són 
l’autèntic i necessari motor que 
mou Balsareny.
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Fa molta, molta calor, però els 
balsarenyencs la mirem de 
combatre fent activitats en-
grescadores a la fresca. Bona 
idea!

‘Shopping Night’ 
alegre i participada
El dissabte 27 de juny, 
l’Associació de Botiguers i 
Comerciants de Balsareny 
va organitzar un any més la 
«Shopping Night», amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Balsareny. A partir de dos 
quarts de nou del vespre, 
nombrosos establiments lo-
cals van posar la parada a la 
plaça de la Mel per oferir els 
seus articles. Unes taules pa-
rades permetien instal·lar-s’hi 
per degustar els aliments que 
els comerços del ram oferien. 
Com que feia molt bo, molta 
gent s’hi va acostar en un am-
bient distès i participatiu. El 
grup Els K+ Sonen va amenit-
zar la festa amb la seva música 
i fent ballar la geganta Blanca 
i els gegantons Joan i Mariona. 
Després, música i ball i molta 
gresca. Felicitats als organit-
zadors per aquesta iniciativa, 
que ja es va consolidant com 
una tradició d’estiu.

Cinema a la fresca
En un juliol extremament ca-
lorós, s’agraeix que el grup 
La Garsa proposi, un any més, 

sessions de cinema a la fres-
ca cada dijous a la nit, a l’era 
del mas Martí, activitats que 
compten amb la col·laboració 
d’altres entitats locals. El dia 
2 es va projectar V de Ven-
detta, d’Allan Moore i David 
Lloyd (2006), organitzada per 
La Garsa; i el dia 9, Ocho ape-
llidos vascos, d’Emilio Martí-
nez Lázaro (2014), a càrrec de 
l’associació Els Ametllers. El 
dia 16, Rango, de Gore Verbin-
ski (2011), a càrrec de l’AMPA 
del CEIP Guillem de Balsareny; 
el dia 23, Patch Adams, de Tom 
Shadyac (1998), pel grup de 
suport al Dr. Cañellas; i el 30 de 
juliol La vida de Brian, de Terry 
Jones (Monthy Pithon, 1979), 
organitzat per La Garsa. Feli-
citem els organitzadors per 
mantenir aquestes refrescants 
projeccions.

Sopars dels carrers
El 4 de juliol van començar 
els tradicionals sopars d’estiu 
amb el que corresponia al 
carrer Vell (Àngel Guimerà), 
al qual corresponen aques-
tes fotos. El 18 de juliol és 
va fer la festa del carrer Nou 
(Sant Domènec), i el dia 25 
la del carrer del Castell; per 
al mes d’agost, les del carrer 
del Cadí, plaça Ricard Viñas, 
baixada del Torrent i carrer 
de la Creu. Després de cada 
sopar hi ha ball, i en cas de 
mal temps els actes es traslla-
darien a la sala Sindicat.

Vegeu més fotos a: http://sar-
ment.blogspot.com 
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MODA HOME/DONA

Carrer de la Creu, 3 - BALSARENY
mesquemoda@gmail.com - www.mesquemoda.com

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

P U I G
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA
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CERCLE LITERARI

Autor de novel·les molt cele-
brades amb el pseudònim de 
Raimon Esplugafreda, Jesús 
Bonals (Balsareny, 1943) ens 
ofereix ara una novel·la ambi-
ciosa i vibrant, centrada en un 
fill que vol reconstruir la vida 
del seu pare. Una vida que ens 
parla dels anys de la Repúbli-
ca, de la Guerra Civil, de l’exili i 
de la postguerra, dels embos-
cats al Solsonès durant la gue-
rra i dels «passadors», guies 
que ajudaven a travessar la 
frontera d’Andorra, primer 
cap a França, durant la Guerra 
Civil, i després cap a Espanya, 
durant la Segona Guerra Mun-
dial. La recerca ens presenta 
un vast retaule de personat-
ges, d’aventures, de drames i 
de passions, de misèries públi-
ques i d’heroïcitats secretes. 

L’obra es complementa amb 
uns arbres genealògics que 

resulten molt útils al lector per 
situar-se en el teixit complex 
de les diverses famílies que 
intervenen en l’acció al llarg 
dels anys, i que basteixen un 
entrellat complex de relacions, 
amb amors secrets, fidelitats i 

traïcions, i actes humanitaris 
d’abnegació personal en-
frontats a sordideses políti-
ques i accions inconfessables. 
Finalment hi ha una biblio-
grafia que recull nombrosos 
assaigs històrics (entre els 

R. CARRETÉ

‘Concert per a la mà esquerra’, de Jesús Bonals

quals, Postguerra del balsa-
renyenc Marc Mas i Soler). 
Concert per a la mà esquerra 
és un llibre molt ben escrit i 
que enganxa; una obra mes-
tra que fa de molt bon llegir, i 
que recomano vivament. 
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DE MEMÒRIA

Fa setanta anys la Parròquia 
de Balsareny i el seu rector es-
taven més al centre de la vida 
del poble que no pas ara.  To-
thom era oficialment catòlic, 
més enllà de les pròpies con-
viccions profundes de cadas-
cú. I com a tals catòlics, tard o 
d’hora haurien de fer cap a la 
parròquia: bateigs, casaments, 
enterraments, per exemple, 
passaven forçosament per 
l’església. Sense comptar amb 
moltes activitats de tot ordre 
que la parròquia organitzava 
o patrocinava. En conseqüèn-
cia, la figura dels capellans, i 
principalment la del rector, 
tenien una importància pri-
mordial.

Als anys quaranta del segle 
passat, la figura del rector 
mossèn Esteve Verdaguer 
(inspirador del Casal, sempre 
tan important), home d’una 
gran personalitat, però polè-
mic, va provocar la divisió de 
la parròquia i del poble en dos 
bàndols, per raons que ara no 
són del cas. Un dels dos bàn-
dols tenia vara alta prop de 
bisbe de Vic i va aconseguir 
desplaçar mossèn Esteve. Al 
seu lloc, va ser nomenat rector 
de Balsareny mossèn Leandre 
Picas i Casadejús, l’home que 
va regir la parròquia pràc-
ticament tots els anys que 
ocupen els temes d’aquesta 
sèrie «de memòria». I penso 
que bé li havia de dedicar un 
record afectuós, atès l’estret 
tracte personal que hi vaig 
tenir i la seva presència en el 
pensament de tots els qui el 
van conèixer, que encara són 
molts.

Mossèn Leandre Picas era fill 
de Borredà i tenia dos ger-
mans capellans més grans 
que ell. Va estudiar al semi-
nari de Vic (era del curs de 
mossèn Lluís Pla, de cal Peret 
Carnisser, que morí assassi-
nat a Súria els primers dies 

del cop d’estat del general 
Franco) i va ser ordenat ca-
pellà abans de la guerra. Va 
sofrir, doncs, la persecució 
anticlerical dels anys 1936-
1939, i se’n va salvar. Però 
una experiència així marca 
per tota la vida. Era doncs, un 
capellà conservador, xapat a 
l’antiga. Va haver de pacificar 
la parròquia i ho va fer sen-
se esforç. El seu tarannà l’hi 
duia d’una manera natural. 
Era un bonàs, sense malícia, 
i defugia les complicacions, 
que li costava de compren-
dre. Es dedicava en cos i àni-
ma a la seva vida sacerdotal, 
a les tasques de la parròquia 
i a les devocions tradicionals 
d’aleshores, que eren moltes. 
La catequesi —ensenyar la 
doctrina als infants— era una 
de les seves ocupacions pre-
ferides. Els diumenges, és clar, 
abans del rosari de la tarda. I 
recordo també que els dis-
sabtes al matí venia a l’escola 
—aleshores els matins del 
dissabte eren lectius— a 
explicar-nos l’evangeli de la 
missa de l’endemà. Mossèn 
Leandre no era un bon ora-
dor. Els seus sermons solien 
ser llargs, embolicats, reite-
ratius i denotaven poca pre-
paració. Una vegada, per la 
Mare de Déu d’agost, patrona 
de la parròquia, va fer un  ser-
mó inintel·ligible a causa de 
la dentadura postissa, que li 

Mossèn Leandre

anava caient mentre parlava  i 
no s’entenia de res (entre les 
rialles mal dissimulades de 
l’ajuntament en ple assegut 
als primers bancs).  Acabada 
la missa, en entrar a la sagris-
tia, va remugar: «Mecatxis, per 
una vegada que me l’havia 
preparat!».  No m’invento res.

Una altra carència, que no de-
fecte, era el seu escàs domini 
del castellà. En les partides 
de baptisme, matrimoni o 
defunció escrivia els noms tal 
com els sentia. Amb l’arribada 
massiva de l’emigració anda-
lusa, amb el seu accent par-
ticular, el rector solia escriu-
re, per exemple, Fernande o 
Zeró per Fernández o Serón. 
Tampoc no invento res. En un 
sermó en castellà, que llavors 
se’n feia un cada diumenge, 
va afirmar: «Los que ya hemos 
llegado a la edad adúltera...» 
(per ‘adulta’, és clar)”, amb cert 
estupor dels pocs que escol-
taven atentament els ser-
mons.

Mossèn Leandre era un home 
caritatiu i misericordiós,  i es 
preocupava de les necessitats 
dels seus feligresos, fossin 
o no catòlics practicants. En 
això ni en res no feia excep-
ció de persones. Visitava els 
malalts i els duia el consol es-
piritual i els sagraments quan 
eren necessaris i, si hi era a 

temps, i la família ho demana-
va, els ajudava a ben morir.

Com a constructor no tenia 
l’empenta del seu predeces-
sor. Tanmateix, va edificar la 
rectoria nova.

Mossèn Leandre tenia una 
majordona enèrgica, de molt 
forta personalitat i que sovint 
es ficava on no li demana-
ven: la senyora Loreto Sala-
rich, filla, crec, de Sant Hipòlit 
de Voltregà. Autèntic terror 
d’alguns vicaris i de qui no li 
seguís la veta. Era, això sí, molt 
eficaç en la cura del benestar 
dels capellans al seu càrrec.

Mossèn Leandre  es va veure 
de sobte capellà del bisbat 
de Solsona quan, el 15 de se-
tembre de 1957, Balsareny va 
deixar de ser parròquia del 
bisbat de Vic, com ho havia 
estat sempre. Això el va tras-
balsar una mica, ja que tenia 
tots els amics i companys a 
Vic. Tot i que el bisbe Taran-
cón, de Solsona, el va trac-
tar amb molta consideració, 
mossèn Leandre va tornar al 
bisbat de Vic com a arxipres-
te d’Artés pocs anys després. 
Balsareny el va acomiadar 
amb afecte amb un acte en 
què, entre altres, qui això es-
criu va adreçar-li unes parau-
les de reconeixement. I ben 
merescut.

ARXIU
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SOCIETAT

El passat dissabte 23 de maig 
de 2015, el Casino va celebrar 
la seva excursió anual. Amb un 
total de 39 participants, vam 
sortir de Balsareny a primera 
hora del matí per gaudir d’un 
dia de lleure i, alhora, visitar 
llocs emblemàtics de la nostra 
història.

Després d’una breu parada 
tècnica per esmorzar, vam fer la 
primera visita del dia, al MUME 
(Museu del Memorial de l’Exili), 
ubicat a la Jonquera. Allà ens 
esperaven dues guies, que 
ens van acompanyar durant 
tota la jornada. Aquest museu 
permet rebre informació de 
l’exili de 1939, i permet situar 
de manera més concreta la si-
tuació bèl·lica del nostre país 
i d’Europa en uns moments 
de gran transcendència. Hi ha 
molt material gràfic, fotogra-
fies i un petit audiovisual que 

ajuda a entendre els moments 
tan dolorosos que es van viure. 
En acabar, la Junta del Casino 
vam deixar les nostres firmes, 
en representació de tots els 
socis, al llibre de visites, com a 
reconeixement a la tasca del 
museu.

Després ens vam traslladar a 
fer un dinar, en forma de bufet 
lliure, del qual, com és natural, 
vam gaudir tots molt, i que va 
servir per relaxar-nos, xerrar i 
fer grup.

Seguidament vam anar a visi-
tar la Maternitat d’Elna, a la ma-
teixa població d’Elna, al Rosse-
lló, on vam conèixer la història 
d’una dona valenta, la Elisabe-
th Eidenbenz, col·laboradora 
del Socors suís als infants, que 
va crear, com es titula la visita, 
«Un bressol d’humanitat al 
mig de la inhumanitat». Una 
dona que va salvar moltes do-
nes i infants, exiliats de la gue-

MARIBEL ANDREU

Excursió anual del Centre Instructiu i Recreatiu (Casino)

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

Ponent, 3 - Tel. 93 839 62 12 - BALSARENY

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

O2 Balsareny Wellness Centre

J. RODERGAS

rra, que estaven detinguts als 
camps de concentració fran-
cesos i que possiblement, sen-
se la seva ajuda, haurien mort. 
Aquesta història és tan tendra 
i alhora valenta, que tots els 
que vam fer la visita crec que 
estàvem commoguts. Alguns 
ja coneixien la història, d’altres 
no, però segur que va ser una 
impressió que durarà en la 
nostra ment.  Ha estat també 
un fet de justícia històrica que, 
després de tants anys, fins a la 
meitat dels 90 no es recuperés 
aquesta història i l’edifici de la 
Maternitat.

Finalment vam enfilar l’última 
part de l’excursió, cap a les 

platges d’Argelers, on ens van 
explicar la història dels camps 
de concentració i la seva ubi-
cació. Actualment només hi 
ha un monument que recor-
da aquests fets tan dolorosos. 
També vam fer una parada, a 
l’antic cementiri, on van ser en-
terrades tantes víctimes, i s’hi 
va llegir un text, amb un minut 
de silenci en record de totes 
elles.

Va ser una sortida anual, molt 
entranyable, diferent i  alho-
ra molt instructiva, i esperem 
poder repetir-la l’any vinent, 
si és possible amb més veïns 
i veïnes que ens hi vulgueu 
acompanyar.

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

P U I G
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENYCra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77

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

Carretera de Manresa, 18
Tel. 696 21 78 61 - BALSARENY

Plaça de la Mel, local, bloc, 2- Tel. 679 83 63 50 - BALSARENY
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ENTREVISTA

Meritxell Mas i Farràs, nascuda a 
Balsareny l’any 1976, és l’actual 
responsable de l’ensenyament 
del Ball de la Faixa al nens i ne-
nes de l’escola Guillem de Balsa-
reny. «Aquesta dansa és molt 
antiga i us puc dir que es va 
tornar a recuperar l’any 1951 
quan en Mateu Boixadera i 
mossèn Jaume Freixa van fer-
la present als carrers balsare-
nyencs». 

La Meritxell compta amb el tí-
tol de FP II Administratiu, que 
va cursar a Navàs. A més a més 
té el títol de Perruqueria, cursat 
a Barcelona. Li agrada llegir, i 
el darrer llibre que ha llegit és 
L’analfabeta que va salvar un 
país, de Jonas Jonasson. Ha via-
tjat per Europa, Mèxic i Tunísia, 
i tal com ens diu: «Des que va 
néixer la meva filla fem el tomb 
per molts racons de Catalunya». 
Com a lleure, a més a més del ci-
nema, el teatre i llegir, li agrada 
molt caminar i passejar amb bi-
cicleta amb la família.

—Com vas arribar a ésser 
responsable i monitora per a 
l’ensenyament del tradicional 
Ball de la Faixa de Balsareny?

—Vaig començar a tenir re-
lació amb aquest ball quan 
l’Esbart Dansaire Sant Esteve 
se’n va fer càrrec. Recordo que 
el ballaven el grup de juve-
nils, però aquesta entitat es va 
dissoldre, i calia trobar de nou 
nois i noies que el volguessin 
ballar. Exposat el problema a 
l’Ajuntament, va sortir la pro-

Meritxell Mas, continuïtat al Ball de la Faixa
JOSEP GUDAYOL I PUIG

posta de fer-ho arribar a la di-
recció del Col·legi Guillem de 
Balsareny i aprofitar així la pos-
sibilitat que l’alumnat el vol-
gués ballar. Tenint ja un planter 
des del curs de 5è, la Montse 
Pla i en Joan Orriols van ser 
els monitors que assumiren 
l’ensenyament de la dansa. 
Fou en aquesta etapa, que vaig 
oferir la meva col·laboració. 
Després d’uns anys la Montse i 
el Joan ho van deixar i fins avui 
una il·lusionada vocació per 
aquesta dansa m’ha fet conti-
nuar al capdavant.

—Quants anys fa de tot això?

—Si no ho recordo malament, 
deu fer ja uns 14 anys que vaig 
a l’escola a assajar.

—Tota dansa tradicional té un 
significat a partir dels seus orí-
gens històrics. Ens podries expli-
car quins són?

—Única en la foscor dels anys, 
puc dir-vos que era una dansa 
d’una masculinitat evident. En 
la seva forma i estil rememora 
el Balsareny d’abans.

—Quan es va ballar per primer 
cop el Ball de la Faixa a Balsa-
reny?
 
—Després de molts anys de 
no ballar-se aquesta dansa, 
es va tornar a recuperar en la 
festivitat de Sant Marc l’any 
1951. Fou en Mateu Boixade-
ra (el Mateuet) el qui, recor-
dant haver-la après en la seva 
edat adolescent, i amb l’ajut 
de mossèn Jaume Freixa, va 
compondre la música que ara 
coneixem. I dit i fet, «mans i 
mànigues», sintonitzant amb 
aquell antic Esbart Dansaire, 
uns nois i noies el feien present 
dins de locals i a les places. Fins 
i tot, m’han explicat que a més 
de la música hi havia una lletra 
cantada. Es cantava en fina-
litzar el ball i, tot i que sembla 
que el text s’ha perdut, alguns 
encara recorden que acabava 
dient: «I aquest ball de la faixa 
el donem per acabat». Cada 
any, en el primer assaig que 
fem amb els alumnes, els ex-
plico aquesta versió coneguda 
i els proposo un repte, a mena 
de juguesca: que demanin a 
casa seva si recorden haver ba-

llat mai aquesta dansa. El fet de 
saber que l’avi, el tiet, els pares 
o bé algun germà o germana 
l’haguessin ballat, crec que pot 
arribar a enriquir-los i aconse-
guir que estimin més el Ball de 
la Faixa.

—Quin és el nombre de balla-
dors que componen la rotllana 
del ball?

—En els seus orígens la balla-
ven 9 nois, 4 amb faixa verme-
lla, 4 amb faixa blava i un (el 
que fa la figuereta) amb faixa 
blanca. Des de que el fem des 
de l’escola el nombre de nens 
canvia cada any. Són els nois i 
noies de 5è els qui el posen en 
pràctica.

—Podries dir-nos quin és el 
temps rècord en què el nopi o 
noia que fa la figuereta ha man-
tingut la vertical?

—Mai no he cronometrat les 
figueretes, però sempre hi ha 
algun espectador que ho fa. 
El que sí que et vull dir és que 
durant el temps que el noi o 
noia manté la verticalitat jo 
pateixo molt, perquè no s’ha 
d’entendre com si fos una com-
petició; però m’omple d’alegria 
comprovar que el públic s’ho 
passa d’allò més bé. Finalment 
dono les gràcies a mestres i 
alumnat, ja que són ells els que 
fan possible aquesta tradició, 
de la qual Balsareny gaudeix 
per la Festa Major, i per la Festa 
de la Gent Gran, que es celebra 
el mes d’octubre. Ajuntament 
i Escola, Bastoners i Ball de la 
Faixa, que per molts anys man-
tinguem les nostres tradicions.

EDGAR ARNAU
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PUNTA DE BRAU

Ràdio Balsareny va emetre en 
directe el tradicional sorteig 
d’una coca gegant des de 
l’establiment del Forn Serra. 
Ho va fer Tomàs Merinero en 
el programa «Habla conmi-
go», que s’emet de dilluns a 
divendres, d’11 a 13h a Ràdio 
Balsareny (al dial 107.1 FM).

En Josep Maria Serra, pastis-
ser, va començar promovent 
aquest sorteig per tal de te-
nir una atenció molt especial 
als seus clients. Aquest és el 
quart any consecutiu que 
Serra ho porta a terme en la 
diada de la revetlla de Sant 
Joan. Consisteix a obsequiar 
cada client que compri una 
de les especialitats en coques 
de Sant Joan amb una but-
lleta on cal fer-hi constar el 

Ràdio Balsareny en directe des del
Forn Serra per la revetlla de Sant Joan

JOSEP GUDAYOL I PUIG nom i telèfon, que es posa en 
una urna. El dia del sorteig se 
n’extreu una; per si la persona 
agraciada no fos localitzada, 
se n’extreuen dues més com 
a reserva. 

Enguany, com que la ràdio 
permetia copsar en directe 
les opinions de les persones 
assistents, en diverses oca-
sions va sortir a l’aire: «Sou 
clients habituals del Forn Se-
rra?»

Finalment, i felicitant a la fir-
ma comercial, cal dir que la 
mà que dóna la sort fa també 
quatre anys que és la mateixa: 
la mà de mossèn Joan Bajona, 
qui, enguany, va dir per la rà-
dio: «Quatre anys de satisfac-
ció d’acontentar una persona; 
però jo desitjo bona sort per 
a tothom».

Els darrers dies de juliol de 
2015, Balsareny ha viscut di-
ferents actes relacionats amb 
el cant coral; podríem dir que 
el nostre poble, en aquest 
àmbit cultural específic, tam-
bé ha celebrat un simpàtic 
triplet.
 
Dia 21 – Sala Sindicat. 
L’Escola Municipal de Música 
va oferir un viatge musical 
arreu del món, amb un mo-
saic de veus on tres nivells de 
veus infantils i juvenils, junt 
amb un quart nivell adult, 
format per pares i mares, em-
prenien un camí cap a unes 
altres vacances.

Dia 21 – Esplai Artesenc. La 
Coral els Ametllers va parti-
cipar a la segona Trobada de 
Corals de Gent Gran, a Artés. 

Triplet d’entitats corals 
JOSEP GUDAYOL I PUIG En el marc d’una gran sala, 

els grups corals de Castellnou 
de Bages, l’Arola de Santpe-
dor, Esplai Navarclí, Coral Els 
Ametllers i el Grup la Pinya, 
els amfitrions, entonaren un 
bon esplet de cançons po-
pulars catalanes. Un acte per 
estrènyer encara més llaços 
d’amistat i convivència.

Dia 24 – Església Santa Ma-
ria de Balsareny. Amb un 
format que té les arrels a l’any 
1979, la Coral Infantil Romaní 
portà a terme el seu concert 
de fi de curs. El temple comp-
ta amb una excel·lent acús-
tica; això va permetre que la 
vuitantena de persones que 
hi van assistir poguessin gau-
dir a pler de les cançons clàs-
siques, populars i tradicionals 
catalanes que els joves can-
tants van interpretar amb 
molta qualitat.

BALSARENY AVUI

Som a ple estiu i fa calor, molta 
calor. Dues columnes, però, de 
Martí Gironell m’ofereixen el 
suport lector: «Girona» i«La bu-
rilla», de 10 de juny i 1 de juliol 
de 2015, respectivament (diari 
El Punt Avui +).

“D’entrada no és ni la de Temps 
de Flors ni la dels germans Roca, 
no, la que gravarà Joc de Trons. 
En principi no és la de Sopa de 
Cabra, Girona... Som la nostra 
infantesa”.

Girona
Embadocat amb el raonament, 
deixeu-me fer una mica de 
trampa i en comptes de Girona 
dir Balsareny. Evidentment que 
el nostre Balsareny no és aquell 
dels meus pares. Avui, també 
nosaltres som la nostra infan-
tesa i, fent esment de la frase 
d’en Gironell, «avui val la pena 
tenir present el que diu William 
Wordsworth: el nen és el pare 
de l’home».

Amb clarors i grisors, Balsareny 
viu avui un nou esdevenir que 
convida a passejar amb op-
timisme pels nostres carrers 
amb tot de records. Encara diu 
Gironell: «Quan els nostres fills 
ens convidin a tornar a trepitjar 
aquest territori il·limitat, inson-
dable, suggeridor, que és la in-
fantesa, tinguem molt present 

Dues reflexions d’estiu
JOSEP GUDAYOL I PUIG que potser quan siguin grans 

seran homes i dones que faran 
realitat allò que somniaven pels 
carrerons de la seva ciutat».

La burilla
«Una burilla triga 10 anys a des-
aparèixer, a desintegrar-se. El 
potencial destructiu d’aquest 
residu és enorme i latent. No 
acaba només amb el que ha 
desfermat quan algú sense seny 
decideix treure-se-la dels llavis i 
de manera impune impulsar-la 
per la finestreta del cotxe per-
què s’estavelli contra qualsevol 
element de natura que creix en 
vorals. Aquest filtre de dos cen-
tímetres porta, parlant clar, tan-
ta merda dins que resisteix tots 
els embats de la natura haguts i 
per haver. No hi ha cap bacteri 
que se la cruspeixi».

Avui farà una quarantena 
d’anys, ara n’he complert setan-
ta-vuit, que vaig dir adéu al ta-
bac; i, a part dels meus pulmons, 
he de dir-vos que d’aquest filtre 
en vaig gaudir ben poc. Tota 
cigarreta era sense boquilla; 
per tant, em sento molt poc 
responsable d’haver contribuït 
a empitjorar aquest desgavell 
ecològic que avui és realitat. Re-
flexionant sobre el neguit que 
em produeix veure embornals 
plens de cigarretes, apel·lo a la 
responsabilitat. I que gaudiu 
d’unes bones i ecològiques va-
cances.

Solució al Repte número 4

ROC CARULLA

Repte Repte número 5

Viatges Molta-volta ha 
organitzat un creuer pel 
Mediterrani amb quatre 
visites opcionals. A cada vi-
sita hi ha anat el 80% dels 
clients del creuer. Quina 
seria la proporció mínima 
de creueristes que hauria 
fet totes les visites?

(La solució, amb el proper repte)

Podem assegurar que 
com a mínim el quart 
gat ha capturat sis rates.



Triplet d’entitats corals 

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut) 22,6
Mitjana (min.+màx.)           23,0
Mitjana de mínimes            13,6
Mitjana de màximes           32,4
Mínima            9,8; dia 5
Màxima      37,9; dia 27
Mínima més alta    16,5; dia 29
Màxima més baixa 26,7; dia 16

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER Vent (km/h) 
Ventada més alta       61,2; dia 9
Velocitat mitjana                    8,5
Recorregut del vent  3.494,1 km

Pressió (hPa) 
Màxima                  1.019,1; dia 4
Mínima                   1.003,9; dia 12
 
La pluja (litres) 
Dia 7                    13,3 
Dia 8                   21,6 
Dia 9                      2,5 
Dia 10                      3,6 
Dia 11                      5,2 
Dia 14                      4,2
Dia 15                    16,8
Dia 23                   10,2
Total                                         77,4
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METEOROLOGIA

Pel juny calor farà i son tindràs

OBITUARI

22-09  JOAN ABEYÀ ROSELL  98
24-09  MARIA XANDRI COROMINAS 86
25-09  ANNA MARIA SOLER PERXENS 85
17-10  JULIO FERNÁNDEZ ARRIERO 56
13-11  ANTONIO JOSÉ ILLESCAS RAEZ 49
21-11  MARIA XANDRI CARDONA 81
30-11  KIKU MARTOS PADILLA  53
04-12  FRANCISCA JURADO LUQUE 89
08-12  SILVESTRE EXPÓSITO MORENO 78
19-12  LEONORA GARCIA NAVARRO 93
27-12  FRANCISCA CAPEL GARCIA 85
06-01  ANDRÉS ARJONA JURADO 90
10-01  ANGEL CALPE DE GRACIA  87
12-01  CARMEN MUÑOZ GASCÓN 79
16-01  PILAR FRANCH CANUT  90
21-01  MARIA LLOBET SERRA  83
01-02  MARIA MARTIN TORRES  81
13-02  CELESTINO GARCIA NAVARRO 86
22-02  ANDREA PÉREZ MOLINA  64
22-03  MARIANO HENARES SERRANO 64
26-03  CONRAD SERRA CLARET  80
10-04  FRANCISCA CRESPO PIEDRA 84
18-04  RAFAEL SEVILLANO FENOY 83
13-06  ÀNGEL ESCUDÉ GORCHS  85
13-06  RAMON VILÀ PIÑA  66
12-07  JAUME RIBA CODINA  65       

Relació de difunts des del 
16 de setembre de 2014 
al 15 de juliol de 2015

R. CARRETÉ

DATA  NOM    EDAT

Actualitzem la llista de persones de Balsareny que han finat en els 
darrers mesos. Amb totes, al llarg dels anys, hem compartit vivèn-
cies, i entre tots plegats hem anat construint la petita història del 
nostre poble des de la convivència quotidiana. Un record emocio-
nat per als que ens han deixat, i un condol sincer als seus familiars.

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

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

FORN
Pa i Pastisseria

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

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

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

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

TAVERNA EL BOTER

Travessera, 77 - Tel. 93 820 03 55 - 605 79 78 32 - BALSARENY
instalnou@gmail.com

Angel Guimerà, 64 - Tel. 93 820 02 22 - 639 93 76 61- BALSARENY

FRANKFURT LLOBREGAT
Platos combinados - Carne a la brasa

Juan Enrique Chavez - M. Angeles Piedra

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

P U I G
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENYCra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
ARXIU
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BUTLLET Í  DEL  CERCLE CULTURAL DE BALSARENY

Carretera de Berga, 22
Telèfon 93 839 61 60
BALSARENY

s a n g ü e s a


