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Manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir

L’Assemblea Nacional Ca-
talana, Òmnium Cultural, 
l’Associació de Munici-
pis per la Independència i 
l’Associació Catalana de Mu-
nicipis ens adherim al mani-
fest del Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir, el fem nostre 
i demanem als nostres asso-
ciats i a tothom que s’hi vul-
guin sumar.

- El Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir reitera que el Dret a 
Decidir el futur polític i ins-
titucional de Catalunya és 
inherent a la ciutadania ca-
talana en virtut del principi 
democràtic i del dret que te-
nim com a nació.

- Tots els intents d’exercir 
aquest Dret no han sigut 
possibles per l’oposició del 
govern de l’Estat que mai ha 
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10è Cross del Traginer

Gates, 25 anys a Balsareny

Carmen González: 
paisatges i bodegons

Entrevista a: Jesús Mazo 
i Ramona Macià, amor i 
passió pel món ocellaire

Recital en homenatge a 
Rosa Soler Escudé

Programa LÈCXIT

Setmana de la Gent Gran

Meteorologia

L’ Ajuntament informa

Escola Municipal de Música

proposat cap alternativa.

- El govern de l’Estat ha ju-
dicialitzat tots aquest fets, 
defugint les seves responsa-
bilitats polítiques en aquest 
àmbit, i generant una ano-
malia democràtica en el 
funcionament de les insti-
tucions, que priva a la ciuta-
dania de Catalunya del dret 
democràtic a decidir el seu 
futur polític.

- En aquest sentit denun-
ciem per antidemocràtiques 
les querelles adreçades al 
President de la Generalitat, 
Sr. Artur Mas, a la Sra. Joana 
Ortega exvicepresidenta del 
Govern i a la Sra. Irene Rigau, 
consellera d’Ensenyament, 
encausats pel TSJC per la 
consulta al poble de Cata-
lunya del 9N.

- Les entitats institucionals 

polítiques i significatives de 
la societat civil que integrem 
el Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir denunciem aquesta 
judicialització i ens mostrem 
corresponsables amb la con-
vocatòria del 9N feta des de 
criteris democràtics i cívics i 
que ha sigut resposta massi-
vament pel poble català.

El CCB es va adherir al Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir 
el juny de 2014. Ara, per tant, 
ens adherim també a aquest 
manifest.

A la fotografia, imatge de la 
concentració que va tenir lloc 
el dia 13 d’octubre de 2015 a 
la plaça de l’Ajuntament, en 
què es va llegir aquest ma-
nifest i es va cantar ‘Els sega-
dors’, amb la participació de 
membres de l’ANC, regidors i 
membres d’ERC i de CDC i al-
tres persones del poble.

ANC BALSARENY

Contra la imputació de les autoritats 
catalanes que van fer possible la votació del 9N



El passat diumenge dia 27 
de setembre van tenir lloc al 
nostre país les esperades elec-
cions al Parlament, les elec-
cions formulades en clau de 
plebiscit per tal de comprovar 
si els catalans diem SÍ o NO a la 
independència. Com ja sap to-
thom, no es va arribar ben bé a 
la majoria absoluta de vots del 
SÍ, amb un 48 % dels vots, però 
sí que s’hi va arribar en escons, 
si sumem els 62 obtinguts per 
Junts pel Sí amb els 10 de la 
CUP, total 72. Però si ens fixem 
en les nostres comarques, el SÍ 
va superar el 60% dels vots al 
Bages i al Berguedà; i el 75% 
al Moianès i al Solsonès, dades 
força significatives.

Per altra banda, a nivell gene-
ral, els vots per al NO van su-
mar 52 escons, i un 39,12% de 
vots, entre Ciutadans, PSC i PP; 
mentre que van quedar encara 
els 11 escons, i un 8,9% de vots, 
de Catalunya Sí que es Pot, que 
no propugna el SÍ però defen-
sa el dret a decidir.

A Balsareny els resultats han 
anat bastant en consonància 
amb els generals. Va guanyar 
Junts pel Sí, amb 1032 vots; 
tot seguit, C’s amb 276 vots; 
en tercer lloc, el PSC, amb 227 
vots; el segueix la CUP, amb 
197; en cinquè lloc Catalunya 
Sí que es Pot, amb 176 vots; 
mentre que el PP es situa en 
sisè lloc, amb 93 vots, i en se-
tena posició Unió Democràti-
ca de Catalunya, amb 49. No-
més hi havia dos partits més, 
minoritaris, per completar les 
9 llistes que es presentaven 
a la província de Barcelona: 
Recortes 0 - Els Verds, que a 
Balsareny va obtenir 13 vots, 
i PACMA (Partit animalista), 
amb 8 vots.

La participació a Balsareny va 
ser del 78,87%, més que la mit-
jana de Catalunya, que, tot i ser 

molt i molt alta, es va quedar 
en un 77,46%; i més ajustada 
a la mitjana del Bages, que va 
ser del 78,16%. Per curiositat, 
Junts pel Sí va guanyar a tots 
els municipis del Bages, Ber-
guedà i Moianès. I la participa-
ció més alta de les tres comar-
ques va ser la de La Nou, amb 
un 95,35%.

A la següent taula podeu 
veure els resultats totals i per 
seccions a Balsareny:

Com podem veure, guanya 
Junts pel Sí a totes les taules 
per una gran diferència. En se-
gon lloc, queda Ciutadans a 
totes les taules, menys a la 1A, 
on queda el PSC, i a la tercera 
secció, on queda clarament la 
CUP en segona posició.

En tercer lloc, queda a totes les 
taules el PSC, tret de la 1A, on, 
com hem dit, és segona. On es 
donen més diferències respec-
te a les altres és a la secció ter-
cera (formada per les cases de 
pagès i els nuclis dispersos de 
Vilafruns, la Rabeia, Cal Nosa i 
Cal Rata), ja que, a part de que-
dar la CUP en segon lloc, Ciu-
tadans queden relegats a la 
quarta posició i, a més, en cin-
què lloc hi queda UDC, deixant 
el setè per al PP. De fet, el PP 
queda en sisè lloc a les altres 
taules, tot i que a la 1C també 
empata amb UDC.

Per altra banda, la participació 
no va tenir diferències signifi-
catives entre taules, tot i que la 
més alta va ser a la tercera sec-
ció i la més baixa a la 2A.

Una altra dada: si sumem els 
vots dels partits que es deci-
dien clarament pel SÍ, veiem 
que sumen un total de 1229 
vots (Junts pel Sí + CUP), 
que és un 58,77% dels vots 
emesos, o sigui, que a Balsa-
reny el SÍ a la independència 
sobrepassa amb escreix la ma-
joria absoluta. Els que diuen 

03
ACTUALITAT

ISIDRE PRAT

Eleccions al Parlament del 27-S

ACTUALITAT 
 
  
 
El passat diumenge dia 27 de setembre van tenir lloc al nostre país les esperades eleccions al 
Parlament, les eleccions formulades en clau de plebiscit per tal de comprovar si els catalans 
diem SÍ o NO a la independència. Com ja sap tothom, no es va arribar ben bé a la majoria 
absoluta de vots del SÍ, amb un 48 % dels vots, però sí que s’hi va arribar en escons, si sumem 
els 62 obtinguts per Junts pel Sí amb els 10 de la CUP, total 72. Però si ens fixem en les 
nostres comarques, el SÍ va superar el 60% dels vots al Bages i al Berguedà; i el 75% al 
Moianès i al Solsonès, dades força significatives. 
 
Per altra banda, a nivell general, els vots per al NO van sumar 52 escons, i un 39,12% de vots, 
entre Ciutadans, PSC i PP; mentre que van quedar encara els 11 escons, i un 8,9% de vots, de 
Catalunya Sí que es Pot, que no propugna el SÍ però defensa el dret a decidir. 
 
A Balsareny els resultats han anat  
 
A la següent taula podeu veure els resultats totals i per seccions a Balsareny: 
 

SECCIÓ: 1-A 1-B 1-C 2- A 2- B 3 TOTAL 

JUNTS PEL SÍ 176 149 178 172 192 165 1.032 (49,35%) 

C’S 31 50 39 70 69 17 276 (13,2%) 

PSC 38 46 33 46 43 21 227 (10,85%) 

CUP 30 31 31 25 32 48 197 (9,4%) 

CATALUNYA SÍ  
QUE ES POT 26 36 29 43 34 8 176 (8,4%) 

PP 17 18 11 21 21 5 93 (4,45%) 

UDC 8 8 11 4 5 13 49 (2,34%) 

RECORTES 0 
ELS VERDS 4 2 2 1 3 1 13 (0,62%) 

PACMA 3   1 2 2 8 (0,38%) 

BLANCS  5 3 5 0 2 15 (0,71%) 

NULS 1 1 2 0 1 0 5 (0,24%) 

VOTS TOTALS 334 346 339 388 402 282 2.091 

ELECTORS 423 442 427 505 507 347 2.651 

PARTICIPACIÓ 79% 78,3% 79,4% 76,8% 79,3% 81,3% 78,87% 

 
Com podem veure, guanya Junts pel Sí a totes les taules per una gran diferència. En segon 
lloc, queda Ciutadans a totes les taules, menys a la 1A, on queda el PSC, i a la tercera secció, 
on queda clarament la CUP en segona posició. 
 
En tercer lloc, queda a totes les taules el PSC, tret de la 1A, on, com hem dit, és segona. On es 
donen més diferències respecte a les altres és a la secció tercera (formada per les cases de 
pagès i els nuclis dispersos de Vilafruns, la Rabeia, Cal Nosa i Cal Rata), ja que, a part de 
quedar la CUP en segon lloc, Ciutadans queden relegats a la quarta posició i, a més, en 

cinquè lloc hi queda UDC, deixant el setè per al PP. De fet, el PP queda en sisè lloc a les altres 
taules, tot i que a la 1C també empata amb UDC. 
 
Per altra banda, la participació no va tenir diferències significatives entre taules, tot i que la més 
alta va ser a la tercera secció i la més baixa a la 2A. 
 
Una altra dada: si sumem els vots dels partits que es decidien clarament pel SÍ, veiem que 
sumen un total de 1229 vots (Junts pel Sí + CUP), que és un 58,77% dels vots emesos, o 
sigui, que a Balsareny el SÍ a la independència sobrepassa amb escreix la majoria absoluta. 
Els que diuen clarament NO a la independència sumen 596 vots (C’s, PSC i PP), que és 
solament un 28,5%. I queda UDC i  Catalunya Sí Que Es Pot, que no diuen SÍ però tampoc 
NO, i més aviat defensen el dret a decidir, que sumen 225 vots, un 10,76%. 
 
I ara volem comparar aquests resultats amb els obtinguts fa 3 anys, a les darreres eleccions 
autonòmiques, del 25 de novembre de 2012. Les dades dels 7 partits principals a Balsareny 
van ser aquestes: 
 

CiU ERC CiU + 
ERC PSC PP ICV- 

EUiA C’s CUP Partic. 

662 
(36,6%) 

305 
(16,8%) 

967 
(53,4%) 

268 
(14,8%) 

110 
(6%) 

140 
(7,7%) 

83 
(4,5%) 

110 
(6%) 68,8% 

 
Veiem que la suma dels vots de CiU i ERC va ser de 967. Ara, els dos partits units en la 
coalició Junts pel Sí han augmentat de vots fins als 1032, o sigui, 65 vots més. (en canvi, 
globalment han baixat en el nombre d’escons, de 71 el 2012 a 62 ara), tot i que ara també cal 
tenir en compte que hi ha 49 vots més que han anat a parar a Unió (que a 2012 encara 
formava part de CiU).  
 
Per altra banda, Ciutadans ha pujat molt ara, de 83 a 276 vots, seguint la tònica general de tot 
arreu. En canvi, el PSC ha baixat: en tenia 268 i ara només 227, en tant que la CUP ha pujat, 
de 110 a 197, reforçant l’opció independentista. Els resultats de la coalició Catalunya Sí Que 
Es Pot els podem comparar amb els que al 2012 van obtenir ICV-EUiA, i així veiem que han 
pujat, de 140 a 176. Per contra, el PP ha baixat: en tenia 110 i ara 93, perd 17 vots.  
 
Per acabar vegem aquestes pujades i baixades en aquesta gràfica: 
 
INSERTAR GRÀFICA  
 
Isidre Prat 

Veiem que la suma dels vots 
de CiU i ERC va ser de 967. Ara, 
els dos partits units en la coali-
ció Junts pel Sí han augmen-
tat de vots fins als 1032, o sigui, 
65 vots més. (en canvi, global-
ment han baixat en el nombre 
d’escons, de 71 el 2012 a 62 
ara), tot i que ara també cal 
tenir en compte que hi ha 49 
vots més que han anat a parar 
a Unió (que a 2012 encara for-
mava part de CiU). 

Per altra banda, Ciutadans 
ha pujat molt ara, de 83 a 276 
vots, seguint la tònica gene-

ral de tot arreu. En canvi, el 
PSC ha baixat: en tenia 268 
i ara només 227, en tant que 
la CUP ha pujat, de 110 a 197, 
reforçant l’opció independen-
tista. Els resultats de la coalició 
Catalunya Sí Que Es Pot els 
podem comparar amb els que 
al 2012 van obtenir ICV-EUiA, 
i així veiem que han pujat, de 
140 a 176. Per contra, el PP ha 
baixat: en tenia 110 i ara 93, 
perd 17 vots. 

Per acabar vegem aquestes 
pujades i baixades en aquesta 
gràfica:

clarament NO a la indepen-
dència sumen 596 vots (C’s, 
PSC i PP), que és solament 
un 28,5%. I queda UDC i Ca-
talunya Sí Que Es Pot, que 
no diuen SÍ però tampoc NO, 
i més aviat defensen el dret a 
decidir, que sumen 225 vots, 

un 10,76%. I ara volem com-
parar aquests resultats amb 
els obtinguts fa 3 anys, a les 
darreres eleccions autonòmi-
ques, del 25 de novembre de 
2012. Les dades dels 7 partits 
principals a Balsareny van ser 
aquestes:
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Ja fa 10 anys que des del  Cen-
tre Excursionista de Balsareny 
vàrem decidir fer una activitat 
més de les que ja fèiem i vàrem 
creure oportú que pel tipus de 
terreny que teníem al nostre 
municipi, i amb llocs de gran  
interès paisatgístic, amb mol-
tes pistes i corriols, seria molt 
adient fer un cross. Vàrem co-
mençar a mirar camins i cami-
nets intentant evitar al màxim 
l’asfalt i les pistes i que fessin 
una distància aproximada 
d’uns 10 quilòmetres. Un cop 
vam tenir el recorregut, ens 
vàrem assessorar de com ho 
havíem de portar a terme i al 
final vam tirar endavant la pro-
va, que hem anat repetint any 
rere any fins arribar al moment 
actual. 

Després d’aquests deu anys 
hem arribat al 10è Cross del 
Traginer i 4rt Cross Infantil del 
Traginer. Han estat ja 10 anys i 
molts quilòmetres recorreguts 
per més d’un miler d’atletes, 
alguns que han repetit diver-
ses edicions i alguns altres 
que no ho han pogut fer; però, 
sigui com sigui, continuem or-
ganitzant any rere any aques-
ta cursa. 

Hem intentat durant aquests 
deu anys mantenir un espe-
rit esportiu, més popular i 
menys competitiu, per tal que 
tothom que vingués pogués 
gaudir tant de la prova com 

de tota la festa. En cada edició 
hem intentat afegir alguna no-
vetat per fer la festa una mica 
més atractiva per tothom: 
instaurar els inflables per a la 
quitxalla, premis per a la gent 
que superés els rècords, iniciar 
el Cross Infantil per estimular 
l’esport en els menuts i fer 
planter, l’ajut de les dues co-
lles geganteres que ens han 
ajudat a amenitzar la festa en 
diferents trams del recorre-
gut... I en aquesta darrera edi-
ció, hem apostat per modificar 
tant el recorregut com el lloc 
de sortida i arribada dels atle-
tes i hem cregut oportú fer-ho 
en una de les places més ma-
ques del poble, que és la plaça 
Roc Garcia. Si ho hem encertat 
o no, ja són opinions molt per-
sonals de cadascú, però al nos-
tre parer creiem que ha estat 
un encert. 

També han estat 10 anys en 
què hem passat els nostres 
nervis i tribulacions per tal de 
que la festa fos al gust de to-
thom i tot estigués el màxim 
de ben lligat possible. Som 
conscients que segur que no 
ho hem fet del tot bé, però 
sí que intentem millorar any 
rere any. 

Han estat molts els guanya-
dors i guanyadores en les 
diverses categories, però de 
ben segur que tots heu sigut 
guanyadors a la vostra mane-
ra. En aquesta edició hem tin-
gut 105 atletes fent la cursa de 
10 km. Els guanyadors en les 
categories d’adults han estat 
els següents: 

Categoria local femenina: 
MONTSE GONZALEZ MOLINA, 
57’30’’
Categoria local masculina: 
GUILLEM FERNÀNDEZ BRUCH, 
38’43’’. 

Categoria absoluta femenina:
1a. ROSA NAVARRO, 42’52’’
2a. MERITXELL SOLER, 43’57’’
3a. VANESSA CHIRVECHES, 
48’22’’

Categoria absoluta masculina:
1r. MARC VALDÉS, 38’06’’
2n. LLUÍS CAMPRUBÍ, 38’49’’
3r. JOSÉ IZQUIERDO, 39’23’’

Pel que fa a les categories in-
fantils, segons el nostre parer, 
tots són guanyadors.

Des del Centre Excursionista 
de Balsareny ens agradaria fer 
un agraïment a tothom que ha 
participat durant aquestes 10 
edicions. Són moltes les per-
sones que ho han fet possible, 
algunes d’elles que malaura-
dament ja no es troben entre 
nosaltres. Per començar, a tots 
els corredors que han vingut 
en alguna o altra ocasió a fer la 
prova, ja que sense ells no tin-
dria sentit fer-la. També a les 
persones que van començar 
a moure els fils per posar en 
marxa el cross. A tots els vo-
luntaris que han estat fent 
de control, servint esmorzars, 
marcant camí, muntant tota la 
infraestructura, etc.

Als speakers que han sabut 
treure més d’un somriure a la 
gent, a les dues colles gegan-
teres, als mossens per cedir-
nos els locals parroquials, a 
tots els comerços i empreses 
que ens han ajudat d’una ma-
nera o una altra, a la Comissió 
de Traginers i a l’Ajuntament. 
A tots ells moltíssimes gràcies. 
Esperem que en l’onzena edi-
ció puguem millorar una mica 
més i puguem fer un molt mi-
llor Cross. Fins a la propera. 

CENTRE EXCURSIONISTA BALSARENY

10è Cross del Traginer

A. SELGAS

A. SELGAS



Gates P. T. Spain S. A, situada al 
nostre municipi, és una empre-
sa que s’encarrega de fabricar 
corretges que s’utilitzen bàsica-
ment a motors de cotxes. Això 
ocupa gairebé el 90% de la seva 
producció. A part d’això, també 
fabriquen corretges per a altres 
aplicacions. 

L’empresa Gates de Balsareny 
forma part d’una multinacio-
nal en la qual treballen 15.000 
persones a nivell mundial. Es 
va establir al nostre municipi 
fa 25 anys. A Europa hi ha di-
verses plantes, com ara a Escò-
cia, Polònia, França, Turquia... 
L’activitat d’aquesta multina-
cional va néixer el 1911 a Den-
ver (Colorado). Van començar 
amb la fabricació de regnes per 
a cavalls, però, en veure que el 
futur eren els cotxes, van con-
vertir-ho en corretges per a co-
txes, primer de pell i després de 
goma; i finalment van inventar 
la corretja trapezoïdal. 

Entrevistem el gerent de 
l’empresa, el senyor Cedric 
Staelpert.

—El centre de Balsareny és 
l’únic que hi ha a Espanya?

—Sí, és l’únic que hi ha. 

—Per què creieu que van esco-
llir aquest poble per a la seva 
empresa?

—Suposo que té a veure amb 
la disponibilitat de les perso-
nes amb la capacitat tècnica 
adequada, que és molt im-

portant. També amb les bones 
comunicacions que té el lloc, 
perquè tenim molt contac-
te internacional. Molts dels 
nostres clients són de fora 
d’Espanya i, per tant, és impor-
tant estar ben connectat. Un 
altre motiu podria ser que el 
sector de l’automoció aquí a la 
zona és bastant important. 

—Podria fer una mica de valo-
ració d’aquests anys a Balsa-
reny?

—Al llarg d’aquests anys la 
planta ha canviat molt. Vam 
començar fabricant un altre 
tipus de producte. La corret-
ja que ara fabriquem només 
era una petita part de la nos-
tra producció. El producte 
era molt senzill des del punt 
de vista tècnic i hem fet una 
gran evolució tècnica. Tam-
bé ha evolucionat el mercat. 
Per tant, en aquests 25 anys 
s’ha fet una evolució tècnica 
enorme. Aquí també tenim el 

Centre de Desenvolupament i 
Investigació, i penso que això 
per a Balsareny ha estat molt 
important, perquè a través 
d’aquest som la planta pilot 
al món del producte que fa-
briquem. Això significa que el 
que es desenvolupa aquí és 
implementat després a altres 
plantes. Això ha estat molt 
important per a nosaltres i ha 
estat el motor d’anar sempre 
a més innovació, a tecnolo-
gies avançades... Durant tots 
aquests anys s’ha invertit molt 
en nova maquinària i tecnolo-
gia. També en aquests anys el 
tipus de client ha canviat. 

—Ens ha parlat del Centre de 
Desenvolupament i Investiga-
ció; podria detallar una mica 
què fan?

—Treballen bàsicament en 
dos aspectes: desenvolupa-
ment del producte i desenvo-
lupament del procés. El des-
envolupament del producte 

és fer corretges que facin que 
cada vegada el motor consu-
meixi menys, que siguin més 
eficaces. I també treballem en 
el procés, que és desenvolu-
par processos que permetin 
una millor qualitat, que és la 
prioritat, i també una fabrica-
ció més eficient, amb menys 
consum d’energia o menys 
temps de fabricació. També 
és molt important l’aspecte 
mediambiental, que és una de 
les coses que sempre mirem 
quan treballem en nous pro-
cessos: quin serà el consum de 
l’energia, de l’aigua, dels recur-
sos... per ser al màxim de com-
petitius, però a la vegada fer 
menys mal al medi ambient i 
consumir menys recursos. La 
vida d’una corretja fa 25 anys 
era de 60.000 quilòmetres; 
avui dia hi ha corretges que 
arriben als 200.000 quilòme-
tres sense problemes. 

—Quantes persones treballen 
aquí a Balsareny? La majoria 
són de l’entorn proper?

—Hi treballen unes 260 per-
sones i la gran majoria són de 
l’entorn proper. N’hi ha molts 
de Balsareny i dels pobles del 
voltant, del Bages bàsicament, 
amb alguna excepció.

—Quines perspectives de futur 
teniu?

—Amb l’última inversió que 
hem fet aquí, que és una nova 
línia de producció, la previsió 
és molt bona: la reacció del 
mercat envers aquest produc-
te és molt bona i per això veig 
bé el nostre futur. 

LAIA RIU

Gates, 25 anys a Balsareny
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A part d’això, el mercat ara 
mateix és molt difícil. La com-
petició és molt intensa, el 
sector de components auto-
mobilístics és un sector molt 
dur, la competició de preu i de 
qualitat és altíssima.  Els clients 
són molt exigents: si hi ha una 
peça entre un milió que fabri-
quem que no va bé és un gran 
problema, que és lògic, per-
què si compres un cotxe nou 
i la corretja fa soroll, el client 
no està content. Nosaltres te-
nim l’objectiu de superar-nos 
contínuament pel que fa a la 
qualitat. Penso que estem bas-
tant ben posicionats. Som els 
líders d’aquest producte a ni-
vell mundial i el nou producte 
que hem llançat des d’aquí a 
Balsareny sembla que ha estat 

ben acollit al mercat. Per tant, 
penso que el nostre futur serà 
bastant positiu. No obstant 
això, hem de treballar molt per 
seguir al dia, per continuar in-
novant i millorant cada dia.

—Voldria dir alguna cosa als 
nostres lectors?

—Voldria dir que ens agrada 
moltíssim ser aquí a Balsareny, 
per diversos motius. Tenim 
bona relació amb l’entorn en 
general, penso també que a 
tothom li agrada Balsareny 
perquè és una zona molt bo-
nica. Això té un impacte en la 
visió que tenen els clients de 
la planta. Nosaltres tenim mol-
tes visites de clients d’arreu 
d’Europa; fa poc hem tingut 

la visita de fabricants de co-
txes d’Alemanya, Anglaterra... 
Vénen de tot Europa i sempre 
els agrada venir aquí. Hi ha 
altres plantes a altres zones, 
però tots prefereixen visitar 
la de Balsareny. D’altra banda, 
a Gates, com a empresa, ens 
sentim com un ciutadà més de 
la zona: per això intentem con-
tribuir a la zona. Fem diverses 
activitats per al medi ambient 
a nivell de formació profes-
sional, i també tenim un grup 
de voluntaris que un parell de 
vegades l’any fem una inspec-
ció al riu. Busquem cooperar al 
màxim amb el que és l’activitat 
econòmica de la zona, coope-
rem amb escoles tècniques 
a Manresa i també busquem 
connectar amb aspectes més 

socials; per exemple, treballem 
amb Ampans com a proveïdor, 
perquè pensem que és impor-
tant tornar a la comunitat al-
guna cosa de tot el que rebem. 
Volem ser una empresa que 
rebi i doni molt. I de moment 
funciona molt bé. Com serà el 
futur? No ho sabem. Si demà 
hi hagués una crisi enorme a 
nivell mundial, si canvia alguna 
cosa de l’activitat de fabricació 
de cotxes... Però de moment 
les perspectives per a nosaltres 
aquí són molt bones. 

Felicitats pels vostres 25 anys 
a Balsareny. Moltes gràcies per 
haver-nos concedit aquesta 
entrevista i haver-nos permès 
conèixer una mica més aquesta 
empresa tan propera. 

Entre els dies 15 de setem-
bre i 4 d’octubre, a la sala 
de la plaça de la Mel hi ha 
hagut una interessant expo-
sició de pintures de Carmen 
González Ayala. Nascuda a 
Linares de Mora (Terol) i bal-
sarenyenca des de ben jove, 
l’artista es va formar amb el 
pintor manresà Josep Barés. 
Com diu el títol de la mostra, 
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els seus quadres són majo-
ritàriament paisatges i bo-
degons, amb una tècnica de 
ressons impressionistes, com 
escau a una declarada admi-
radora de Monet.

Amb pinzellades fermes i 
una especial sensibilitat pel 
color i per la llum, les 33 pin-
tures exposades han estat 
admirades i elogiades per 
nombrosos visitants. 



Premsa Comarcal

Redacció / Barcelona

Arran de l’èxode de 
ciutadans sirians que 
fugen de la guerra, la 
Diputació de Barcelo-
na ha posat en marxa 
un full de ruta amb 
l’objectiu de coordinar 
amb els ajuntaments 
l’acollida de refugiats 
en els municipis de la 
demarcació de Barce-
lona,  complint així el 
compromís adquirit en 
la reunió convocada 
pel Govern el passat 7 
de setembre. D’aquesta 
manera, la corporació 
provincial destinarà 
al voltant de 100.000 
euros per ajudar de for-
ma immediata aques-
tes persones en l’actual 
fase d’itinerància. 

Per a la presiden-
ta de la Diputació de 
Barcelona, «és molt 
important que les ins-
titucions actuem totes 
de forma coordinada 
i que ningú vagi per 
lliure en aquest tema», 
i cal que els municipis 
i les institucions locals 
facin un inventari dels 
recursos propis de cara 
a l’acollida dels refugi-
ats als pobles i ciutats 
de la demarcació, una 
acollida «que serà molt 
llarga i que podria ser 
definitiva» en molts 
dels casos, i que «és un 
procés que s’ha de fer 
bé».

Les accions de su-
port de la Diputació de 
Barcelona es realitza-
ran en dues fases: la pri-
mera, d’ajuda d’emer-
gència als refugiats en 
ruta on «es tracta de 

La Diputació de Barcelona coordinarà amb 
els ajuntaments l’acollida de refugiats sirians 

canalitzar l’ajuda dels 
ens locals, diputació i 
ajuntaments, a través 
del Fons Català de Coo-
peració», tal com manté 
Conesa, amb l’objectiu 
d’assegurar la recepció 
eficaç dels ajuts amb 

les Organitzacions no 
Governamentals. 

La segona, la fase 
d’acollida dels refugiats 
a les localitats, que per 
a la presidenta consis-
teix a donar una acolli-

integració de les per-
sones a les diferents 
comunitats, tot tenint 
en compte que es pre-
veu una llarga estada. 
La implicació de les 
àrees de serveis perso-
nals dels ajuntaments 
es considera bàsica. Es 
tracta, en definitiva, 
de canalitzar el procés 
solidari d’acollida de 
la societat a través dels 
ajuntaments i entitats 
socials».

Aquell full de ruta, 
que es realitzarà en 
coordinació amb el 
Govern i les entitats 
socials, se centra en la 
identificació dels mu-
nicipis de la demarcació 
i de les seves capacitats 
d’acollida; el suport als 
municipis des de l’Àrea 
d’Atenció a les persones 
de la Diputació de Bar-
celona; el diàleg amb les 
entitats del tercer sector 
i les ONG de solidaritat, 
i la concertació en el 
marc del Fons Català de 
Cooperació al Desenvo-
lupament i del conveni 
de col·laboració entre 
l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desen-
volupament, l’Ajunta-
ment de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona.

A més, la Diputació 
de Barcelona editarà 
un programa o guia 
d’acollida per a aques-
tes persones refugiades 
i impulsarà una campa-
nya de sensibilització 
ciutadana. Així mateix 
està previst crear un 
fons per cobrir despe-
ses dels ajuntaments 
que acullin aquets re-
fugiats.

.

da a través dels ajunta-
ments al contingent de 
refugiats que determi-
nin les autoritats. És 
a dir, donar recursos  
econòmics, formatius 
i tècnics als municipis 
per tal d’assegurar una 

La Diputació destinarà 100.000 euros per ajudar de forma immediata als refu-
giats en la fase d’itinerància. ISTOCK.COM / EOPITZ

Acollida de refugiats

CONSENSUAR UNA RESPOSTA UNITÀRIA

Reunió del passat 7 de setembre al Palau de la 
Generalitat. ÒSCAR FERRER / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

El 7 de setembre pas-
sat, es va celebrar al 
Palau de la Genera-
litat una reunió amb 
institucions i entitats 
de suport a les per-
sones refugiades per 
consensuar una res-
posta conjunta des 
de Catalunya al dra-
ma migratori que viu 
Europa, especialment 
arran de l’èxode de 
ciutadans sirians que 
fugen de la guerra. Es 
va acordar que el pla 
d’acollida s’articulés 
principalment a través 
del món local.

La reunió va estar 
encapçalada per la 
vicepresidenta del 
Govern i consellera 
de Benestar Social i 
Família, Neus Munté, 

i va comptar amb la 
presència de la presi-
denta de la Diputació 
de Barcelona, Mercè 
Conesa, el conseller de 
la Presidència, Francesc 
Homs, i la consellera de 
Governació, Meritxell 
Borràs; hi van participar  
també l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, 
i representants de les 

altres diputacions ca-
talanes, de les entitats 
municipalistes, ACM i 
FEC, de diversos de-
partaments de la Ge-
neralitat, de la Taula 
d’entitats del Tercer 
Sector de Catalunya, 
de la Creu Roja, de 
l’ACCEM, de l’ACSAR, 
i de la CCAR-CEAR, 
entre d’altres.
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La família Mazo Macià dispo-
sen d’un hàbitat d’ornitologia 
a casa: hi tenen una renglera de 
gàbies on viuen diferents espè-
cies de cacatues i lloros. Entre 
ells el iaco, un lloro molt estimat 
per ells. Seguidament es pot 
apreciar un dels signes carac-
terístics d’aquest balsarenyenc: 
en obrir una gàbia, l’exemplar 
se li posa suaument al damunt 
del palmell. En un altre moment 
obre una altra gàbia i un grup 
de petits exemplars mengen 
complaents l’aliment que els 
dóna. Dos moments autèntics 
de l’hàbitat ocellaire que en 
Mazo té en els baixos de casa 
seva.

Jesús Mazo va néixer a Bal-
sareny el 10 d’abril de 1936. 
D’aquells temps encara recor-
da dos mestres: el Sr. Ortega i 
el Sr. Civit, de les Escoles Nacio-
nals. A en Mazo li agrada llegir, 
i ha escrit en diferents revistes 
d’ornitologia. Coneix diversos 
països d’Europa, on ha viatjat 
amb la seva dona, la Ramona. 
I com a lleure, a part de la seva 
gran dedicació als lloros, és un 
incondicional del Barça i de la 
pesca, encara que fa molt de 
temps que no la practica, però 
té un magnífic aparell de pesca 
molt ben conservat.

— Explica’ns en primer lloc, 
com va anar tota aquesta pas-
sió pels ocells?

— Fa goig quan unes lletres 
són el mitjà de transport al re-
cord d’uns amics i una il·lusió 
infantil pels éssers cantaires i 

Jesús Mazo i Ramona Macià, amor i passió pel món ocellaire
JOSEP GUDAYOL i PUIG

de plomatge lluent. Recordo 
quan tenia uns 7 o 8 anys amb 
els amics Joan Fité (de cal Jan) 
i Antonio Arnaus sortíem ma-
tiners cap al Callerís o cap a les 
Alzines del Manso, només per 
poder escoltar el cant de pin-
sans i caderneres. Quins anys! 
Uns començaments amb 
il·lusió i respecte per l’entorn 
natural que avui encara per-
duren.

— Recordes si has tingut ante-
cedents familiars que com tu 
haguessin tingut aquesta afició 
ocellaire?

— Sí, ara que ho dius potser 
haurien pogut ser uns tiets 
que tenia a Sabadell. 

— Has participat en concursos 
ocellaires?

— Sí, hi he participat i veig 
molt bé que es facin aquests 
concursos. T’explico, crec que 
tots els homes portem a dins 
aquells moments que de pe-
tits ens han marcat i sovint ens 
marquen un camí a seguir.

— I has guanyat algun premi o 
bé reconeixement?

Ara és la Ramona qui contesta, 
tot ensenyant-nos un album de 
fotos on s’hi poden veure tot un 
munt d’entrevistes i reconeixe-
ments al Jesús. I el Jesús continua:

— A tothom que vulgui més 
informació sobre aquest món 
en què ens hem dedicat amb 
la Ramoneta, tenim una pà-
gina web (www.jesusmazo.
cat). També he de dir-vos que 
sense la meva dona no hauria 
pogut fer mai realitat aquesta 
gran afició per la criança oce-
llaire.

— Ens podries enumerar les es-
pècies que has tingut?

— Doncs m’omple poder-te 
dir que es podrien separar 
amb les següents faunes: eu-
ropea, africana, australiana i 
americana del sud. Dins els 
exòtics australians existeixen 
els Psitàcids; la família dels llo-
ros: iaco, agapornis, periquitos; 
i sense oblidar els nostres pin-

sans i caderneres.

— Quina dedicació ens podries 
dir que us ocupa la criança ac-
tiva i quina alimentació tenen?

— Pel que fa al temps de de-
dicació pot ésser variable, però 
normalment és d’unes dues o 
tres hores diàries. D’altra ban-
da, l’alimentació és segons 
l’edat i l’espècie. Tal com po-
deu veure a les fotografies, els 
petits s’alimenten amb líquids 
i els adults amb llavors (el co-
negut pinso).

Ens complau significar que ac-
tualment la família Mazo Macià 
continua amb quatre espècies 
de cotorres i diversos agapornis 
(ocells de l’amor). També volem 
deixar constància de què en 
Mazo és jutge de l’ACC (Asso-
ciació Catalana de Criadors) 
i que ha fet diverses xerrades. 
Finalment, per a tots els lec-
tors de Sarment interessats en 
aquest tema, poden connectar 
pel Facebook i podran admirar 
un complex exemplar del Loro 
Parque, de l’illa de Tenerife.

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
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PETIT REPTE

Fa uns quants dies un grup 
d’amics de Rosa Soler Escu-
dé es van posar en contacte 
amb la biblioteca per poder 
fer un recital de poesia en 
honor seu.

Així, el dissabte dia 3 
d’octubre a la una del mig-
dia ens vam reunir una qua-
rantena de persones (família, 
amics i coneguts, entre al-
tres) per escoltar el Recital de 
poesia en record i presència 
de la Rosa Soler Escudé.

En començar, la seva germa-
na, Montse Soler, va llegir 
unes paraules de record. 

Després, durant uns 40 mi-
nuts, Josep Casadesús 

Recital en homenatge a Rosa Soler Escudé
NÚRIA PUIGIVILA

(K100), Arcadi Figueres i 
Pep Rosanes van llegir al-
guns dels emotius poemes 
dels llibres:
-  La rosa pòstuma (de Pep 
Rosanes en col·laboració 
amb Josep Casadesús (K100)  
-  La rosa de joves. (de Pep Ro-
sanes)

ARXIU

Tota la lectura va estar acom-
panyada pel clarinet de Mi-
quel Gaspar i una projecció 
de fotos de la Rosa i amics.

L’acte es va acabar amb un 
fort aplaudiment per part de 
les persones que van assistir 
com a públic.

LÈCXIT és un programa que té 
per objectiu incrementar l’èxit 
educatiu dels infants a través 
del treball per la millora de la 
seva comprensió lectora. La 
clau de LÈCXIT està en treba-
llar de forma lúdica i amena 
gràcies al voluntariat i a la im-
plicació de l’entorn dels nens 
i nenes que participen en el 
programa. 

El projecte es va iniciar el curs 
2011-2012 i aquest curs es du 
a terme en més de 100 Punts 

Programa LÈCXIT
NÚRIA PUIGIVILA LECXIT d’arreu de Catalunya.

LECXIT funciona gràcies a la 
col·laboració dels voluntaris i 
voluntàries, que acompanyen 
els infants en la lectura amb 
una tutoria individual per set-
mana a la biblioteca. 

Aquestes parteixen dels inte-
ressos dels nens i nenes per 
estimular la lectura. 

Els voluntaris reben una for-
mació abans d’iniciar les ses-
sions de lectura, però adapten 
les activitats als interessos 

MODA HOME/DONA

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

Repte número 7
ROC CARULLA

Quan es tracta d’escriure 
m’agraden més aviat les co-
ses concises. Trobo especial-
ment encertat el poema que 
Pere Quart dedica al Bacil:

 Ni 
 bri
 bo:
 mi-
 cro-
 bi.

Per això el repte d’aquest mes 
també serà curt d’enunciat. 
Quin és el nombre just al bell 
mig de 1/2 i de 3/4?

Repte número 7

Solució al repte número 6: 
la punta de l’estrella en una 
estelada mesura 36 graus.

N. de la R.: La solució al repte 
que ens plantejava el mes pas-
sat l’Arcadi Solà és: 160 abo-
nats, a 160 euros cadascun.
 

de cada infant, per tal de fer 
la lectura agradable i establir 
una relació de confiança. Els 
infants que han participat en el 
programa el valoren molt posi-
tivament. Des de la biblioteca 
escrivim aquest article per in-
centivar els possibles volunta-
ris i voluntàries que s’apuntin 
a la biblioteca perquè puguem 
esdevenir un punt LÈCXIT.

Si hi estàs interessat, vine i 
apunta’t. T’hi esperem!
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BALSARENY AVUI

Un any més hem celebrat un 
reconeixement a la gent gran 
de Balsareny: la Setmana de la 
Gent Gran, que va tenir lloc al 
poble des del 28 de setembre 
al 4 d’octubre de 2015.

Gràcies a l’Ajuntament de 
Balsareny i a tot un col·lectiu 
d’entitats balsarenyenques 
es va poder celebrar una se-
tmana dedicada als conciu-
tadans més grans. Enguany, i 
per segon any consecutiu, el 
reconeixement a la persona 
més gran resident a Balsareny 
va recaure en la persona de 
Roser Flotats (la Rosario de 
cal Minguet), durant un acte 
digne, com tots, de destacar, 
el diumenge 4 d’octubre de 
2015.

Les entitats floklòriques: Els 
que+sonen, Grallers de Bal-
sareny, Bastoners i Ball de 
la Faixa van posar el color 
solidari omplint aquell matí 
festiu al marc de la plaça de 
l’Església i dins el recinte de 
la residència Casal Verge de 
Montserrat.

Sobre les dues de la tarda 
del mateix diumenge, la cul-
minació de la setmana, es va 

Setmana de la Gent Gran
JOSEP GUDAYOL i PUIG
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continuar la celebració amb 
l’àpat de germanor, aplegats 
a la sala el Sindicat, on tot el 
grup de voluntaris i equip de 
govern i oposició feren digne 
i servicial el servei dels plats 
a taula. En acabat hi va haver 
ballaruga, amb Doble Swing, 
amb la cantant Susana, i pos-
teriorment l’actuació del grup 
Apassionat d’Esparreguera, 
una actuació en playback 
amb pinzellades musicals i 
culturals.

Posteriorment es va fer entre-
ga de l’obsequi que tradicio-
nalment l’Ajuntament ofereix 
com a reconeixement de la 
Festa: un test amb una plan-
ta d’espígol. La targeta infor-
mativa que l’acompanyava 
deia: «Espígol (Lavanda): Me-
dicinal, tradicionalment s’usa 
una infusió de flors com a 
tranquil·litzant o inductor de 
la son. Perfumeria, s’obté l’oli 
essencial d’espígol i diver-
sos perfums i colònies. Tam-
bé s’utilitza per perfumar la 
roba.»

Finalment cal felicitar a la res-
ta d’actuacions que durant 
al llarg de la setmana van 
conformar aquesta pàgina 
històrica que perdurarà en la 
memòria col·lectiva.

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut) 18,8
Mitjana (min.+màx.)           19,7
Mitjana de mínimes           12,7
Mitjana de màximes          27,3
Mínima        6,1; dia 24
Màxima         43,1; dia 1
Mínima més alta      23,0; dia 2
Màxima més baixa 25,3; dia 30

Vent (km/h) 
Ventada més alta    42,8; dia 16
Velocitat mitjana                    2,21
Recorregut del vent    662,6 km

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER

Del setembre a la tardor, 
torna la calor

Pressió (hPa) 
Màxima                1.019,8; dia 28
Mínima                    997,7; dia 16
 
La pluja (litres) 
Dia 1    6,7
Dia 2  31,1
Dia 3  11,2
Dia 4    1,5
Dia 10    7,1
Dia 26    9,3
Dia 27  27,4
Dia 29    1,6
Dia 30    2,3
Total                                         98,2

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

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

GEMMA ROVIRA

METEOROLOGIA



Escola Municipal de Música

11
SOCIETAT

Els dos grups instrumentals 
grans, una de les innovacions 
pedagògiques d’aquest curs, 
han començat el seu viatge. 
Cada dijous, a la darrera mitja 
hora de la classe de llenguat-
ge musical, els nostres músics 
prenen instruments i encaren 
el repte de produir música en 
comú. El material que treba-
llem és variat. Hi ha peces que 
descobrim auditivament i les 
reproduïm sense el suport es-
crit. És una manera molt directa 
de desenvolupar les qualitats 
musicals, atès que ajuda a cen-
trar els esforços en la percepció 
auditiva, que és a la base de 
tota experiència musical. Tam-
bé treballem una altra mena 
de peces que sí que tenen el 
seu suport escrit; aquí l’audició 
interna de cada persona es 
veu reforçada per l’expressió 
escrita de la música que està 
tocant. Fent ús d’aquests dos 
sistemes —amb partitura i sen-

EMM se— alternativament, acon-
seguim progressar d’una ma-
nera completa i aprofitar tots 
els avantatges —intel·lectuals 
i sensorials— que aporta 
l’aprenentatge de la música.

D’altra banda, alguns alumnes 
de l’Escola Guillem que no van 
a l’Escola Municipal de Músi-
ca potser us han dit que ara sí 
que hi van, almenys una estona 
cada dijous. En efecte, tenim en 
marxa el Taller de Percussió per 
a alumnes de 5è. Durant aquest 
primer trimestre, cada dijous 
dinou alumnes de l’Escola Gui-
llem amb la seva professora de 
música es desplacen a l’edifici 
de l’Escola de Música i hi pre-
nen la seva classe de música. Al 
llarg de tres quarts d’hora fan 
música dirigits pel professor 
de percussió de l’Escola de Mú-
sica i d’aquesta manera des-
cobreixen noves dimensions 
de la pràctica musical. Ja us 
anirem informant de les seves 
evolucions. 

L’ Ajuntament informa

Un cop transcorreguts els cent 
primers dies de govern del nou 
consistori i havent conegut i 
analitzat de primera mà la si-
tuació actual de l’administració 
i del municipi, l’equip de go-
vern de l’Ajuntament de Balsa-
reny s’ha marcat com a objec-
tiu començar a implementar, a 
partir de l’any vinent, una part 
important i fonamental dels 
punts inclosos al seu progra-
ma electoral, marcats per a ser 
implementats a principis de 
2016, que serà quan es dispo-
si d’un pressupost propi. Per 
aquest motiu, un cop conegu-
da i analitzada la realitat local 
des de l’Ajuntament, trobem 
necessària, entre altres pro-
postes contemplades al nostre 
programa, la inclusió immedia-
ta al nostre poble d’un servei 
d’inserció laboral i el d’un edu-
cador social.

En aquest sentit, en ple mes 
d’octubre l’equip de govern 
de l’Ajuntament de Balsareny 
està treballant en les inversions 
que vol fer i els serveis que vol 
oferir de cara a l’any vinent; 
immers, doncs,  en l’elaboració 
dels pressupostos 2016 per tal 
d’encabir-hi aquestes noves 
inversions i serveis. Tenint en 
compte això, un aspecte clau, 
que defineix i marca el pressu-
post general del que disposa 
un ajuntament, i, per tant, les 
inversions que pot fer i els ser-
veis que pot oferir, són, en gran 
mesura, les ordenances fiscals, 
que regulen els impostos que 
percep l’ajuntament. Aques-
tes ordenances fiscals són l’IBI 
(Impost sobre Béns Immobles), 

ALBERT OTERO BONET l’IAE (Impost sobre Activitats 
Econòmiques), l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica, 
l’Impost sobre l’Increment de 
Valor dels Terrenys de Natura-
lesa Urbana (plusvàlues), l’ICIO 
(Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres). Altres or-
denances són les relatives a les 
diferents taxes i preus públics 
dels serveis que s’ofereixen des 
de l’administració, que també 
es volen retocar per tenir uns 
serveis que siguin accessibles 
per tothom, però les ordenan-
ces que resulten realment im-
portants en clau estrictament 
pressupostària són, sobretot, 
les fiscals.

Des de l’equip de govern estem 
treballant per marcar el camí 
que volem seguir l’any vinent 
a través de l’elaboració dels 
nous pressupostos, estudiant, a 
més, diverses fórmules per fer-
los el màxim de participatius 
possibles per tal que la pobla-
ció pugui sentir seu el devenir 
socioeconòmic local. Seguint 
amb la nostra filosofia d’obrar 
participativa, estem oberts a 
propostes sobre com estructu-
rar els pressupostos perquè si-
guin el màxim de participatius 
possibles i us invitem a com-
partir amb nosaltres les vostres 
idees en aquest àmbit. Com ho 
faríeu? Podeu contactar amb 
nosaltres a través d’una visita 
concertada, una trucada telefò-
nica a l’Ajuntament o enviant-
nos un correu amb les vostres 
propostes a balsareny@balsa-
reny.cat .

El mes vinent parlarem més 
concretament sobre els pressu-
postos 2016. Fins al novembre!

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

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

O2 Balsareny Wellness Centre

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

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



Plaça Ricard Viñas, 3, 2n - 08660 BALSARENY (Bages)

Dipòsit Legal: B- 27.977-1980

BUTLLET Í  DEL  CERCLE CULTURAL DE BALSARENY

Bruc, s/n · Tel. 93 839 63 96 · Ponent, 7 - Tel. 93 839 60 59 · Baixada Torrent, 8 · BALSARENY

ALIMENTACIÓ

PLANTES I FLORS

COMPLEMENTS AGRÍCOLES

RAMADERIA

AGRICULTURA

ANIMALS DE COMPANYIA

· ADOBS

· PLANTES

· FLORS

· AQUARIS

· TOT PER A LA 

RAMADERIA

15è 
aniversari

1995-2010
Mèdic

ALS QUE JA ENS CONEIXEU, GRÀCIES PER 
CONFIAR EN NOSALTRES, I ALS QUE NO, 
US FEM SABER ELS NOSTRES SERVEIS:

ODONTOLOGIA
OBTURACIONS
HIGIENES
BLANQUEJAMENT
PRÒTESIS
IMPLANTS
CIRURGIA

ORTODÒNCIA
PER A INFANTS I ADULTS

PSICOLOGIA

LOGOPÈDIA

C/ Sant Domènec, 41
Balsareny 
Tel. 93 839 60 47

Centre

Aquest mes de desembre 
us obsequiem 
amb una targeta regal!

PERRUQUERIA     ESTÈTICA

I ARA TAMBÉ 
A NAVARCLES

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY


