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Estira-i-arronsa. El Parlament de Catalunya, en
el marc de les complexes
negociacions entre els
dos grups que hi sumen
majoria, ha proclamat una
Declaració d’inici del procés cap a un estat català
independent. Un pas que
de seguida ha provocat
la resposta de les institucions estatals: el TC ha
admès a tràmit el recurs
del govern central, i la
declaració ha estat suspesa automàticament de
forma cautelar. Ara bé, les
mateixes formacions que,
juntes, han tirat endavant
aquest acte sobirà, no es
posen d’acord en la investidura del president del
govern que l’hauria de liderar. En dues votacions
consecutives no hi ha hagut la majoria necessària,
i la situació en el moment
de redactar aquestes línies
oscil·la entre el desencís
per la incapacitat d’haver
arribat a un acord ràpid i
l’esperança d’aconseguirho encara, amb la flexibilitat necessària per part
de tothom, per tal d’evitar
la convocatòria de noves
eleccions al Parlament,
després de les legislatives
estatals ja convocades per
al 20 de desembre.
Els votants que van expressar, amb dues opcions,
una voluntat sobiranista,
confien que els seus representants electes sàpi-

guen arribar a un acord
en ferm, basat alhora en
la coherència amb els respectius programes i en la
responsabilitat davant de
l’objectiu comú que hom
espera assolir. A la vista
del resultat de les urnes
el 27S, l’escenari ideal fóra
un acord per formar un
govern sòlid que tingui en
compte les sensibilitats
de totes les formacions
favorables al procés, i que
procuri sumar-n’hi encara
de noves amb polítiques
socialment atractives i inclusives. L’alternativa, atès
que els grups opositors
tampoc no sumen majoria, seria tornar a votar;
cosa altrament normal en
les democràcies, quan no
hi ha majories absolutes
ni capacitat per establir
pactes estables.
Entitats.
Mentrestant,
Balsareny va trampejant
una tardor amb temperatures més que moderades,
i ens acostem a la temporada d’hivern. En aquest
butlletí donem compte
de la ja tradicional Fira
d’Artesans i la Caminada
nocturna del Centre Excursionista, així com de la
preparació dels Pastorets,
la Cavalcada dels Reis, la
Marató de TV3 i altres activitats del cicle nadalenc;
i també informem de la
xerrada del VOLT2 sobre
sobirania energètica, i dels
actes commemoratius del
Dia Internacional contra la
Violència de Gènere.
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Seguretat. El món va girant, i mai del tot en pau.
Aquí vèiem llunyanes les
tràgiques guerres que devasten l’Orient mitjà i altres indrets del món, i encara no ens ateny de prop
la crisi dels refugiats que
Europa no sap o no vol resoldre. Ara ens commouen
els atemptats cruels, com
el de París, quan els veiem
a la vora i ens sabem vulnerables. Cal tenir el cap
clar i evitar de caure en
paranys xenòfobs, i saber
discernir qui són els responsables últims de totes
aquestes malvestats: interessos econòmics i poders geoestratègics que
piquen molt amunt, fora
de l’abast dels ciutadans
de carrer. No hi podem
fer gaire més, llevat de
manifestar-nos per la pau
i votar en conseqüència;
sentir-nos solidaris amb
el dolor de totes les víctimes de totes aquestes situacions tan inhumanes,
i intentar ser coherents
quan puguem contribuir
d’alguna manera a pal·liar
el sofriment de qui arribi demanant un ajut que
necessita per sobreviure
lluny de la seva terra assotada pel terror. Costa poc
posar banderes de colors
en una foto a les xarxes socials, i bastant més fer un
gest d’empatia de debò,
que ens afecti la butxaca
o la comoditat domèstica;
però la solidaritat, com tot,
cal demostrar-la amb fets.

Hi col·labora i dóna suport:
Parròquia de Santa Maria de Balsareny
Casal de la Gent Gran
Agrupament Escolta Guillem de Balsareny
Claustre Escola Guillem de Balsareny
AMPA Escola Guillem de Balsareny
Club d’Escacs Balsareny
Club d’Handbol Balsareny
Club Natació Balsareny
Penya Barcelonista de Balsareny
Centre Excursionista de Balsareny
Astroamics - La Garsa
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Lluïda XX Fira d’Artesans
SARMENT

El cap de setmana del 13 al
15 de novembre va tenir lloc
a Balsareny, un any més i ja en
porta vint, la Fira d’Artesans i
de Nadal.

d’artesans»: el popular Pep Callau, l’animador del Camp Nou,
amb el grup PepsiColen, van
fer les delícies dels infants, que
s’ho van passar en gran.

OLGA

El diumenge es van instal·lar
a la plaça de la Mel un bon
Des de divendres, a la plaça de nombre de parades i botiguela Mel hi ha hagut instal·lades tes d’artesans vinguts d’arreu,
diverses atraccions per a la i també mostres d’artesania
local. El bon temps va acomquitxalla.
panyar, i la fira
valaser
C/ de
Creu,molt
22
A 93
la 820
tarda,
Des del dissabte, al local de concorreguda.Tel.
08 68al
BALSARENY
de Tempo
la plaça de la Mel, hi vahome-dona
ha- Sindicat, espectacle
ver una interessant exposició amb «La mongetera màgica», a
amb mostres d’artistes locals càrrec de la companyia Festuc
Sant Domènec, 44
i membres de l’Agrupació Ar- Teatre.
Telèfon 93 839 65 08
tística de Balsareny.
BALSARENY
Tot plegat, un cap de setmana
Dissabte a la tarda hi va haver ben animat i participatiu, per
un espectacle d’animació per la qual cosa cal felicitar els ora infants, titulat «Marremango ganitzadors.
Antiga Casa Rosendo

estètica

des de 1926

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

CENTRE DE FORMACIÓ

Novament, des del Centre Excursionista de Balsareny, hem
realitzat la Caminada Nocturna.
En aquesta
ocasió, la cinquena,
Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
ha estat el dia 7 de novembre.
Com cada any, hem sortit a les
8 del vespre des de la plaça de
Plaça R. Viñes, 11
la Mel, per anar caminant cap a
Tel. 93 839 60 38
la zona del repetidor, sopar allà
BALSARENY
i tornar. Tot i que aquest any el
de
grup no era massa nombrós, amb l’única il·luminació
Josep Soler
unes 50 persones, vàrem tenir les nostres llanternes. La duuna gran representació de fa- rada de la caminada va ser de
mílies amb canalla inclosa, que dues hores i mitja, entre pujar
GÈNERES iDE
PUNT
- CONFECCIÓ
baixar
i l’estoneta
que vàrem
van gaudir molt de l’experiència
de caminar per pistes i corriols dedicar, més o menys a la mei-

FONT

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

A. SELGAS

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

5a Caminada nocturna
CEB

A. SELGAS

JOIERIA
RELLOTGERIA

Riu

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

CEB

CARNS CAPDEVILA
tat del recorregut, per menjar veure gran quantitat d’estrelles.
CRIANÇA
Esperem que PRÒPIA
en la següent
una mica i recuperar les
forces I ELABORACIÓ
PRODUCTES
ARTESANALS
tornar a ser fori energies que es van quedar ocasió puguem
pel camí. També vàrem gaudir ça colla i tornem a gaudir dels
nostres
de nit. Fins la
d’una temperatura
idònia
Jacint Verdaguer,
9 - per
Tel. 93 820
02 86paratges
- BALSARENY
caminar i d’un cel on es podien propera.

Bar - Restaurant

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

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

RIA FONTAL, SA

ar Pulido Cañellas
DELEGADA

el. 650 47 97 42 - BALSARENY
4 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
ariafontal.com

RERIA
OLORS»
Margarida Noguera

39 65 50 - BALSARENY

S

G

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

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

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

CENTRE DE FORMACIÓ
Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

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

Riu

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

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

CARNS CAPDEVILA

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

FONT

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

JOIERIA
RELLOTGERIA

Mèdic

CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
PRODUCTES ARTESANALS
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

Bar - Restaurant

mina, c/ Indústria, s/n
64 71 - BALSARENY

DE

estètica
home-dona

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

839 65 87 - BALSARENY

a

OLGA

ELECTRICITAT
FONTANERIA

isió

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

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET

Carrilet, 65 - BALSARENY

sangüesa

VALDIVIA MORALES

FEM TOTS ELS CARNETS

rista - N. Col. 7479

èfon 93 820 00 67 - BALSARENY

Jaume i Emília

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

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

AUTOESCOLA

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

Un Sindicat amb nota

El VOLT2 fa parada a Balsareny

Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

ser convidat per la proximitat
dels magatzems al terme veí;
El 10 d’octubre Balsareny va i la de Jordi Marsal, periodista
rebre la visita de la caravana de l’Agència Catalana de Nodel VOLT2 en un acte organit- tícies, membre del Grup Razat per La Garsa. Inspirat en mon Barnils i autor del llibre
el “toxics tours” d’Amèrica, el “Castor: la bombolla sísmica”.
VOLT és una ruta de quatre Aquest últim va incidir molt
dies per Catalunya i la franja de en l’obscurantisme de les emponent visitant i denunciant preses a l’hora de presentar
grans projectes energètics, i els grans projectes energètics
obrint diàlegs a les poblacions a les administracions, posant
on s’atura per debatre sobre la èmfasi en les males pràctiques
sobirania energètica i l’ètica de (com, per exemple, obviar els
les empreses a l’hora de cons- informes de risc sismològic del
Castor)
i —especialment— en
truir grans infraestructures.
Fa Pulido
M. Mar
Cañellas
el gran benefici que donen
ja uns mesos, La Garsa va re- DELEGADA
aquestes obres a les empreses
bre una TANATORI:
sol·licitud Carrilet,
de la Xarxa
99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
afins
deÍNTIMA
torn, com
per la Bruc,
Sobirania
per44 - Fax
19-21 -Energètica
Tel. 93 875 16
93 als
872 governs
63 22 - MANRESA
MODA
www.funerariafontal.com
fer una parada del VOLT2015
i els 4.000 milions d’euros que
va deixar en les nostres mans rebrà de l’Estat l’ACS de FlorenPlaçatino
11 dePérez,
Setembre,
3 - haver
BALSARENY
tot i no
acabat
l’organització de l’acte, ja que
Tel. comercio 93 839 63 55
ells opinen l’entitat local és la l’obra.
Tel. contestador 93 839 63 35
millor coneixedora de la realiDesprés d’un ràpid torn de
tat dels pobles on s’aturen.
preguntes amb el públic, es va
Amb unes limitacions de temps fer un acomiadament per part
Àgueda
Borrero
Noguera
de La Garsa,
agraint a la Xarxa
molts rígides (els
integrants
del- Margarida
VOLT havien d’arribar a Graus per la Sobirania Energètica i
- Tel.l’acte
93 839 65l’Observatori
50 - BALSARENY
del Deute Global
abans de les 12Creu,
de la29nit),
la
confiança dipositada en la
es va fer al Sindicat. Va constar d’una presentació per part nostra entitat per organitzar
dels representants de La Garsa un acte tècnicament tan precís
i de la Xarxa per la Sobirania (horaris, traductors en diversos
· Automatismes
Cra. de Manresa,
5 - BALSARENY
Acabat l’acte,
Energètica i tres ponències: la idiomes, sopar...).
Telèfon 93
839 64 36
·
Fabricació
viatgers del
del regidor Jorge Aguilera, per el centenar dei reparació
Ferreteria
sopar en
a lageneral
sala petita
part de l’Ajuntament de Balsa- VOLT· van
reny; la de Josep Casafont, de del Sindicat i van continuar el
l’Ajuntament de Navàs, que va seu viatge cap a Osca.

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

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Cal felicitar un cop més la línia
cultural, musical i teatral de les
tardes del diumenge a la sala el
Sindicat de Balsareny. Objectivament, la regidoria corresponent de l’Ajuntament, després
de cent dies de govern, ha
mantingut el suport a aquesta
aposta per la cultura universal
tant per a grans com per a petits. Ens referim al cicle de teatre

familiar TEMPO i als concerts
del SONA B.
El diumenge 11 d’octubre de
2015, el cicle de SONA B va
tenir una actuació de molta
qualitat amb Celeste Alias &
Marco Mezquida Duo. Una veu
excel·lent d’Alias i un llorejat
pianista Mezquida, junts van fer
esclatar el públic amb el seu espectacle «Llunàtics»: un segon
disc ple de cançons sobre diferents fases de la lluna.

ROBA I PERFUMERIA

R - RESTAURANT
Carme

Galera
Concurs
a
favor
de
ARRETINA la igualtat
o més
per particiJOSEP
GUDAYOLde
I PUIG
Carretera
Berga, 3 - Telèfon
93 839propostes
62 46 - BALSARENY

pant; el format del logotip ha de
«La regidoria d’Igualtat de Gè- ser en paper, de color lila i fàcil
nere de l’Ajuntament balsare- d’identificar en mida petita. El
nyenc, a fi d’establir una imatge termini de presentació de proque identifiqui la seva regidoria, postes era del dia 2 al 16 de noconvoca un concursAl
perservei
escollir de vembre
de 2015 a les oficines
la construcció
un logotip distintiu.» Aquest és de l’Ajuntament de Balsareny.
el paràgraf d’encapçalament El logotip guanyador s’escollirà
del full informatiu repartit casa mitjançant una votació popular
per casa amb
lesManresa,
bases per
a i fax
el 25
de novembre,
a la sala SinCra. de
35 - Tel.
93 839
60 36 - BALSARENY
poder-hi participar. Les bases dicat, en acabar la conferència
són les següents: no hi ha limi- commemorativa dels actes del
tació d’edat per presentar-se al Dia internacional contra la vioconcurs; es podrà presentar una lència de gènere.

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

MORROS

Montajes y reparaciones

Millora urbanística
JOSEP GUDAYOL I PUIG

niment de la tàpia. Si bé és veritat
que els materials de terra, palla i
pedres tenen solidesa (formant
com un aglomerat semblant al
formigó), no tenen resistència. Si
ens situem centenars d’anys enTAPAS
VARIADAS
rere als pobles,
dins
el camp de la
construcció, les paretsLaexteriors
Creu, 26 i
Telèfoneren
93 820
03fets
31
els envans interiors
tots
BALSARENY
amb tàpia.

Després de ser evident durant
molts anys el perill d’una façana
pel seu estat de deteriorament,
l’Ajuntament ha dut a terme la
pertinent revisió urbanística per
tal d’esmenar, entre altres, aquesta anomalia. La façana en qüestió
es troba situada al carrer Àngel
Guimerà 38, al costat de cal Moreno, a l’altre costat de l’edifici
que fou quarter de la Guàrdia
Civil i davant de cal Matamoros,
avui ca l’Arnau. Una xarxa de
protecció molt semblant a les PLANTES I FLORS
que se solen posar com a protecció peragricultura
la caiguda- ramaderia
de pedres- animals de companyia - alimentació
en talussos de carreteres, sense
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
dubte aturarà el possible
despreARXIU

LA GARSA

FUNERÀRIA FONTAL, SA

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

TAVERNA EL BOTER

PORTES

PUIG

FORN

Pa i Pastisseria
Mèdic

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA Tel.

ÀngelDomènec,
Guimerà,416 - BALSARENY
BALSARENY
Sant
Tel. 93 839 60 47
93 839 62 88 - fornserra@gmail.com

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY
Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35
BALSARENY
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L’AJUNTAMENT INFORMA

L’EMMB informa
EMMB

Hem parlat diverses vegades
dels beneficis que l’estudi de
la música té per als infants
i joves; la literatura sobre
aquest tema és prou extensa.
Deixeu-nos tanmateix recomanar un parell de llocs web
on se’n parla: el blogspot Moments musicals del gener de
2015 i el wordpress Cultureta.
Avui, però, i sense allunyarnos d’aquesta idea bàsica,
volem esmentar un estudi
recent els resultats del qual
mostren com els beneficis de
l’estudi musical es projecten
fins molt més enllà en el recorregut vital de la persona.
Parlem de la vellesa i de com
fins i tot persones que van
tocar només durant la infantesa poden aprofitar beneficis d’aquest fet a la vellesa.
L’estudi, publicat a The Journal of Neurosciencie fa justament dos anys, comença
amb aquesta presentació:
“Fer-se gran porta implícit
el declivi de les funcions del
sistema nerviós. A l’aparell
auditiu, aquest declivi inclou
retards neurològics en resposta a elements de parla
ràpids; a causa d’això la gent
gran experimenta dificultats

Novembre 2015
per a entendre la parla, especialment en entorns sorollosos. Aquests declivis no
són, tanmateix, inevitables:
les persones grans que han
practicat música tota la vida
no mostren retards neuronals d’audició. El que hem
fet, però, és examinar persones grans que havien estudiat música quan eren nens
i adolescents però que feia
dècades que no havien tocat
cap instrument. Hem trobat
que un període moderat (4 –
14 anys) de pràctica musical
durant les primeres etapes
de la vida porta associat un
temps de resposta neuronal a la parla més ràpid a la
vellesa, després de més de
quaranta anys de no haver
fet cap pràctica musical. Això
ens suggereix que la pràctica
musical en la infantesa i adolescència prepara l’escenari
de les subsegüents interaccions amb el so.” Què us
sembla? Una bona inversió
de futur, oi?
Aprofitem el darrer paràgraf
per demanar-vos que, si teniu per casa algun instrument musical que no feu servir, ens ho feu saber; podríem
donar-li ús a l’escola. Gràcies
i fins al mes que ve.

ALBERT OTERO BONET

Un cop celebrat el ple
d’aprovació de les ordenances
fiscals, on l’equip de govern
proposava obtenir més ingressos a través dels impostos,
majoritàriament a través dels
impostos de les grans empreses i grans capitals ubicats a
Balsareny, tot això per tal de
desplegar i cobrir nous serveis socials necessaris com són
l’educador/a social, l’insertor/a
laboral o possibilitar els pagaments d’ajudes d’emergència
social a famílies necessitades,
tot ells serveis bàsics i prioritaris que manquen al nostre poble, per no veure’ns obligats a
retallar partides existents sinó
millorar-les i implementar nous
serveis, proposta de l’equip de
govern que, per altra banda, no
va ser aprovada finalment al
ple en una situació de govern
en minoria, s’estan començant
a perfilar els pressupostos amb
què l’Ajuntament gestionarà el
dia a dia del 2016, mantenint la
voluntat d’implementar i cobrir
nous serveis socials malgrat
la dificultat afegida de trobarnos enfront la circumstància
d’haver de fer-ho amb una mateixa disponibilitat pressupostària.

Entenem,
doncs,
que
l’elaboració dels nous pressupostos és un altre dels factors
primordials pel devenir socioeconòmic de l’any vinent, ja que
definirà el pla d’acció municipal
que es durà a terme, sempre

en funció de la disponibilitat

econòmica de l’administració

local. En aquest sentit, la volun


tat de l’equip de govern, com a


govern compromès amb el foment de la participació ciutadana, és la de fer que l’elaboració
d’aquests pressupostos sigui
al màxim de participativa possible, és a dir que als mateixos
pressupostos es vegi reflectida
MODA HOME/DONA
la voluntat popular. Per aquest
motiu s’està confeccionant,
Carrer de la Creu, 3 - BALSARENY
des de l’equip de govern, un
mesquemoda@gmail.com - www.mesquemoda.com





procés participatiu en format
d’enquesta amb una sèrie de
preguntes de caire orientatiu enfocada als aspectes que
cada regidoria proposa treballar, tot això per tal de conèixer
quines són les prioritats de la
gent i cap a on vol la població
que s’inverteixin els diners del
pressupost municipal, definint
així des de la població la direcció en què treballar al consistori l’any vinent. Som un ajuntament petit que no disposa
d’un pressupost gaire extens.
Enfront d’aquesta realitat i les
necessitats que considerem
que s’haurien de cobrir, passats
els primers sis mesos de govern
i un cop coneguda la realitat
social i administrativa local, les
prioritats de l’equip de govern
pel 2016 són, per una banda,
cobrir les necessitats socials i
treballar per augmentar la inserció laboral i les oportunitats
dels vilatans/es i, per l’altra,
vetllar per continuar oferint
un servei de qualitat des de
l’administració.
Per aquesta raó, trobem necessària la conscienciació a la
població sobre la importància
de la participació en aquesta
consulta pressupostària, que
es repartirà a finals del mes de
novembre i podreu omplir i
retornar a l’Ajuntament, perquè ens ajudeu a conèixer les
vostres prioritats, tan socials i
econòmiques i ens marqueu el
camí a seguir com a poble. Més
endavant presentarem altres
mètodes participatius concrets,
en què els/les vilatans/es podran decidir específicament en
quines propostes o projectes
concrets volen invertir certes
partides dels pressupostos de
l’any vinent.
Dit això, a la propera secció
comentarem breument els resultats d’aquest procés participatiu a Balsareny. Fins al mes
vinent!
Albert Otero Bonet
Regidor de Cultura i Festes
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Futbol
JORDI PLANES

Abans i després de la guerra,
a Balsareny es jugava a futbol,
força pedestrement, valgui
la redundància. S’hi jugava al
vell camp de terra de davant
del cementiri, al lloc que ocupen avui les cases del nord
del carrer de la Travessera. Un
camp molt irregular, voltat
de camps i vinyes, on podíeu
trobar clapes d’herba en algun punt i xaragalls fets per la
pluja en altres. Calia intentar
saber com botaria la pilota i,
després, intentar controlar-la.
La pilota era de cuir cosit a
trossos de forma que acabés
resultant
aproximadament
rodona, perquè la costura
que amagava la cambra d’aire
—que sovint es rebentava i
s’havia de reparar amb un pedaç i tornar-la a inflar amb una
manxa de bicicleta— aquesta
costura era com un bony a
l’estil de com es corden les sabates de cordons. Si jugant-la
amb els peus no passava res, si
la jugaves de cap i t’anava del
costat de la costura, la pilota
feia força mal. Per entendre’ns,

la pilota era com la que surt
a l’escut del Barça. De pilotes
no n’hi havia pas tantes com
ara, només una o dues que,
acabat el partit, s’engreixaven
amb greix de cavall per a conservar-les de cara al partit següent. Calia estalviar.
L’equipació del Balsareny del
meu temps era de samarreta
de ratlles amples blanques i
vermelles, pantalonets blancs
i mitges vermelles. Les mitges
tenien la particularitat que no
tenien peu, sinó una veta per
passar-hi els mitjons de cadascú. Les sabates, amb uns
cordons llargs que calia entrecreuar per sobre i per sota
fins a lligar-los com si fossin
una espardenya, eren feixugues, i per tacs portaven unes
tires de cuir a les soles. Res a
veure amb les actuals. Els protectors de les cames eren fets
de trossos de canya recoberts
de roba i els porters duien genolleres.
Al camp no hi havia vestidors,
ni res. Els jugadors s’equipaven
a la casa on avui hi ha la farmàcia. Una casa a mig obrar,

propietat de ca l’Eugeni i ocupada en part pel Frente de Juventudes de la Falange. D’allà
al camp, per la carretera, mig
abrigats amb gavardines, peça
molt de moda en aquells anys
quaranta-cinquanta del segle
passat. Avui seria de pel·lícula
de Berlanga, aquella estranya
desfilada. Més tard, quan es
van començar a construir les
dues primeres cases del que
seria el carrer del Nord, els jugadors s’hi canviaven. I les dutxes? Cadascú a casa seva, si en
tenia, i si no, al safareig.
No crec que l’equip del Balsareny estigués federat. Tots els
jugadors eren estrictament
aficionats. I els campionats
eren organitzats a nivell de pobles veïns. Cosa que, evidentment, contribuïa a aguditzar
la rivalitat que, sovint, es manifestava amb aldarulls, a pinyes,
entre el poc públic assistent. I
contra l’àrbitre, una persona
del poble vestida de carrer,
amb vocació de màrtir.
Dels jugadors que recordo, i
no els anomenaré pas tots,
d’entre els que figuraven en

les nostres converses de nois
hi havia la polèmica de qui era
el millor porter, si l’Ortín (que
per malalt va estar un temps
de baixa) o el Tol·la (Josep Simon). Al capdavall, tots dos
es jugaven la pell en aquells
terrossos. Un altre jugador
indiscutible a l’hora de picar
un penal era l’Abadal. Ho feia
de puntera, pel mig i a tres
quarts d’altura, irresistible.
Tècnica infal·lible. Els millors,
però, parlant de futbol, eren
els germans Vilella, el Lluís i el
Quim, bessons, molt tècnics. A
part que eren parents meus, o
potser per això, els admirava.
Van arribar a jugar en equips
de debò. Ah, i a més em donaven una mica de la gasosa
(la popular «graciosa») que els
donaven per refrescar-se a la
mitja part.
No va ser fins a l’any 1957 que,
entre el Josep Camprubí i el
vicari Mn. Felip Pujols no van
fundar de manera oficial i federativa —de moment a la
categoria de juvenils— la Unió
Esportiva Balsareny, amb qui
vaig tenir la primera fitxa. Però
això ja és una altra historia.

ARXIU

Futbol al camp vell, finals dels anys 40. Hi veiem, entre altres, Abadal, Obradors, Soler, Paco, Martínez, Prat, Mas,
Vilaseca, Riera, Vallribera, Pujol, Garcia; Pursals, L.Vilella, Prat, Xandri, Ortín, Vall, Garcia, Peix, Sala i Solà.

ENY
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Enri Codina, vint-i-un anys al Col·legi Guillem
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Enri Codina i Deig porta vint-iun anys impartint música i plàstica a l’Escola Guillem de Balsareny. L’Enri va néixer el 26 de
gener de 1968 a Navàs i és diplomada en Magisteri d’Educació
Especial i Logopèdia. També té
estudis de solfeig, conjunt coral
i piano.

—Tens algun antecedent en el
camp de la música?
—Directes, no; però el meu
pare era un gran amant de
l’acordió diatònic i sempre em
deia que si el volia aprendre a
tocar me’n compraria un. No
obstant, jo insistia que a mi
m’agradava el piano. Amb feines i treballs els pares em van
deixar a anar a l’Escola de Música i amb uns calerons estalviats
em van comprar fins i tot un
Yamaha.

A l’Enri li agrada viatjar i ha estat a països d’arreu del món,
com Austràlia, EUA, Xile, Equador, Perú, Índia, Marroc, Tunísia,
Egipte i Veneçuela, a part d’arreu
d’Europa i Espanya. A més a més,
és una enamorada de la muntanya. Li agrada molt caminar —A més a més del piano, toques
a l’estiu i anar amb bicicleta de algun altre instrument?
carretera i muntanya, però el seu
esport preferit és l’esquí. També —A l’escola d’EGB vam aprendre a tocar
la flauta dolça i duli agrada molt llegir novel·les
M. Mar Pulido
Cañellas
rant la meva adolescència vaig
i poesia. El darrer llibre que ha DELEGADA
aprendre
quants acords
llegit és TANATORI:
Algú com Carrilet,
tu, de Xavier
99 - Tel. 650
47 97 42 uns
- BALSARENY
amb93la872
guitarra.
BoschBruc,
i Quan
siguis
lliure,
de Ma19-21
- Tel.
93 875
16 44 - Fax
63 22 - MANRESA
ria de la Pau Janer. www.funerariafontal.com
—Què significa la música per a tu?
—Quina edat tenies quan vas
tocar per primera vegada uns —Actualment la música és
la meva professió. Gràcies a
teclats?
aquell piano puc dir que ara
—Toco el piano des dels sis sóc on sóc. Durant els meus
anys, però de fet no sóc profes- estudis universitaris, de Magisteri en l’especialitat
sora de piano,Àgueda
sinó mestra
de- Margarida
Borrero
Noguera d’Educació
Especial i Logopèdia, la músimúsica.
ca50va- passar
a segon terme. Va
Creu, 29 - Tel. 93 839 65
BALSARENY
—I com és que vas començar to- ser anys més tard que em vaig
presentar a les oposicions per a
cant el piano?
l’especialitat de mestra de mú—Doncs toco el piano perquè a sica i en vaig obtenir la plaça
Automatismes
l’escola de música del meu po- aquí a· Balsareny.
ble, Navàs, només s’ensenyava
· Fabricació i reparació
Avui et
recorda a la
a tocar aquest instrument i a —Balsareny
· Ferreteria
en general
mi ja em feia gràcia. A l’Escola sala Sindicat en un acte musical
Sant Josep, on jo anava, hi havia amb el grup espiritual negre Esuna monja que ens feia la mú- clat Gospel Singers. Avui encara

FUNERÀRIA FONTAL, SA

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
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La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

Mèdic

S

26
31
Y

sica i el tocava. Ella deuria ser la
meva inspiració.

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

Sant Domènec, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 47
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continues vinculada a aquell
grup?
—Ostres, sí, recordo perfectament el concert amb Esclat
Gospel Singers de Manresa
aquí a Balsareny. Va ser realment molt viscut, pel fet de
tenir un públic tan proper. Era
ple d’alumnes meus. Després
del Gospel he estat una temporada cantant a la Coral Nova
de Navàs i també he col·laborat
amb la Coral Sant Esteve de
Balsareny en el «Balsareny més
de mil anys» l’abril de 2013.
Aquests darrers temps he anat
a classes de cant a l’escola de
música de Sant Joan de Vilatorrada per millorar la tècnica
i actualment canto a la Coral
Escriny de Santpedor, perquè
és una activitat que m’agrada
molt de fer.

mateixos que van a l’Escola de
Música de Balsareny (EMB) i per
això és important que hi hagi
un seguiment i recolzament
per valorar la feina que s’està
fent. Fem algunes activitats de
col·laboració, com el concert
que ens obsequia cada anys
l’EMB el mes de maig per mostrar-nos tots els instruments i
grups instrumentals que han
treballat durant el curs. Els músics també realitzen audicions
C/ de la Creu,
Tel. 93 820 08
i presentacions de diferents
BALSARE
home-dona
instruments
a l’escola Guillem
sempre que els ho sol·licitem.

OLGA
estètica

—Ja que a Balsareny tenim
l’Escola Municipal de Música, hi
ha algun tipus de connexió entre
les dues escoles?
—I tant que hi ha connexió, i
penso que també molt bona
entesa. Aquest és necessària
i sempre hi ha sigut. Alguns
dels meus alumnes són els

Sant
—I de cara a aquest curs, heu
in-Domènec
Telèfon 93 839 65
corporat alguna novetat?

BALSARE

—Aquest curs encetem noves activitats: per una banda
l’activitat extraescolar
de SensiAntiga Casa Rosendo
bilització Musical per
als1926
alumdes de
nes d’educació infantil, que es
realitzarà a l’escola Guillem, i
que portaran a terme els mestres de l’EMB; i per altra banda
l’activitat anomenada Instrumental Orff, una sessió setmanal dedicada a la manipulació
dels instruments de percussió
de plaques, que els alumnes de
5è durant el primer trimestre
faran a l’Escola de Música.

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

Plaça R. Viñes, 1
Tel. 93 839 60 3
BALSAREN

O2 Balsareny Wellness Centre

Josep Sole

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

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

FUNERÀRIA FONTAL, SA

Carme Galera

M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

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

Sara Calpe, col·laboradora a Paraguai

MORROS

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

LAIA RIU

Al servei de la construcció

Sara Calpe de Gràcia va néixer
el 1930 a Fígols. Des de fa molts
anys, la Sara fa aportacions de
Cra. de Manresa,
i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
roba (llençols,
bates, 35
etc.)- Tel.
que
s’envien a Paraguai, a través de les
Missioneres de la Institució Claretiana. Això és gràcies a l’ajuda
d’Emili Bonals, que li dóna tota la
roba. Tot això ho fan desinteressadament, sense obtenir-ne cap benefici, només per ajudar
persones
Montajes
y reparaciones
que ho necessiten.
t’ajuda
a fer tot això?
Fontanería - CalefacciónI -qui
Gas
- Electricidad
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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
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Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

Al llarg de la seva vida, la Sara ha - L’Emili Bonals dels Teixits BoCra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
ajudat moltes persones, ja sigui nals és qui em dóna la roba.
donant-los béns materials de pri- Però jo no me la quedo mai, jo
mera necessitat o bé ajudant-los sempre la dono. Si no m’ajudés
d’altres maneres. Fins i tot explica aquest noi jo no podria pas feruna anècdota d’un robatori, en ho perquè tanta roba que fem,
què li van robar la bossa de mà i tants llençols i havíem fet tantes
ella no va voler que tanquessin a coixineres... a mi si no em donen
TAPAS
la presó els dos nois joves que li la roba
jo no VARIADAS
puc fer-ho. Jo de
havien robat. Per tant, sempre ha fer-ho i treballar elLaque
vulguis
Creu,
26
ajudat de manera solidària, des- però jo li dic
“em 93
fa falta
aquesTelèfon
820 03
31
interessada i, el més important, ta classe de roba”BALSARENY
i me la porta.
sense demanar protagonisme de Jo puc fer tot això perquè l’Emili
cap tipus.
em dóna la roba, sense ell no podria fer-ho. Tinc quatre màquiLa gent de Paraguai està molt nes de cosir aquí a casa i podria
agraïda a la Sara per la seva aju- cosir, però no podria ajudar tant
da desinteressada de tots aquests
si ellI no
m’enviés tota la tela.
PLANTES
FLORS
anys i, de tant en tant, li envien fotografies,
postals- de
Nadal, obseés el procés
des que tens la
agricultura
ramaderia
- animalsQuin
de companyia
- alimentació
quis, cartes d’agraïment... El Nadal roba fins que arriba allà?
passat, per exemple,
enviar
Bruc, s/nli -van
Telèfon
93 839 63 96 - BALSARENY
un pessebre d’argila.
- Vénen unes monges a casa
amb una furgoneta i s’ho emQuin tipus de roba cuses per a ells? porten cap a Barcelona i allà elles
ja es cuiden d’enviar-ho. Cap allà
- Per exemple,
moltsDEL
llençols,
Paraguai
peces senceres no les
LA FUSTA
BOSCaAL
CONSUMIDOR
també havíem fet coixineres... podem enviar, perquè són molt
feien
falta molts pi- grosses. Llavors per enviar-les
, 47 - Tel.També
670 35 els
12 63
- BALSARENY
tets, perquè van obrir un hospi- les tallo a trossos i en fem els
tal i no tenien res, i llavors va ser llençols i tot això, i llavors sí que
quan els vaig ajudar més. Ara els es pot enviar. Com que hi ha tant
Fustes del Pirineu Català, sa
envio més aviat roba.
jovent que viatja cap allà a aju-

dar durant les vacances doncs és de Balsareny, a buscar-me
a les maletes s’emporten tota tots aquests vestits i els porta
aquesta roba. Si algú de Balsa- a aquestes noies joves, així van
reny ho necessita,
només
fa falta- Margarida
ben mudades.
Àgueda
Borrero
Noguera
que m’ho demanin, que si els fa
falta jo els ho dono.
També a mi I, per últim, com vas començar a
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
cada mes o cada dos em porten fer tot això?
ampolles de beure totes plenes
de sucre i jo les dono a la gent - Fa tants anys que ni me’n recorque els fa falta. Jo sé de gent do. Fa més de vint anys. Aquest
que gasten molt sucre perquè noi ja·sempre
em donava retalls
Automatismes
tenen canalla i els dono aques- i li vaig
dir
que
me’ls dona· Fabricaciósii reparació
tes ampolles. És un noi d’aquí a va més grossos podria fer-ne
· Ferreteria en general
Balsareny que li sobra molt sucre llençols. Són trossos de roba
i me’l porta perquè el doni a qui d’aquests que a vegades surt
ho necessita.
algun fil... A vegades també ha
La Rabeia - Telèfon 93 839tingut
65 87 -bates
BALSARENY
i també me les ha
I cada quant vénen a buscar-te donat. Aquestes monges ho
roba a casa?
van saber de seguida perquè
la Núria Juncadella és de Balsa- Gairebé cada any vénen a bus- reny i sabia que em donava tota
car-ne. I també si necessiten al- aquesta roba. M’ho va dir i els
tres coses, les vénen a buscar. Per vaig dir que les ajudaria amb tot
exemple, a mi em regalen molts el que pogués.
vestits i jo si no me’ls poso doncs
com que
haeaquestes
novícies,
Moltes
gràcies41per
concedir-nos
h ohim
- don
a
Sant
Domènec,
- BALSARENY
PERRUQUERIA
ESTÈTICA
Tel. 93
839explicar60 47
noies joves,
que no van
vestides aquesta entrevista
i per
de monges, ve una monja que nos aquesta tasca desinteressada
es diu Núria Juncadella, que que fas i que ajuda a tanta gent.
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Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

R - RESTAURANT

RRETINA

Cra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY
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Nova
M. ÀNGELS

MODA ÍNTIMA

isió

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55
Tel.Mcontestador
93 839 63 35
RUIZ DE VALDIVIA
ORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

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

ROSTISSERIA

Cal Barrau
POLLASTRES A L’AST I MENJARS PREPARATS

Angel Guimerà, 31 - Tel. 93 820 00 50 - BALSARENY

TAVERNA EL BOTER
Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36
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COLUMNA VIOLETA: Violència de gènere
GRUP DE DONES DE GENT DE BALSARENY

La violència de gènere s’ha
constituït com un fenomen
invisible durant dècades,
sent una de les manifestacions més clares de la desigualtat, subordinació i de
les relacions de poder dels
homes sobre les dones. La
constatació de l’existència
d’aquesta situació, marcarà
un abans i un després en la
consideració legal i social
dels drets i llibertats de les
dones.

de les seves exparelles perquè un dia van tenir el valor
de denunciar-los. Formen
part del grup a qui se’ls ha
dit a cau d’orella: “si et mous
d’aquí és l’últim que faràs”,
dones a qui han agafat pel
coll i, amb els polzes, han recorregut les seves clavícules
lentament mentre, amb una
mirada freda, els preguntaven: “De què tens por exactament? Jo t’estimo”.

Són les mateixes dones que
han declarat amb una psicòloga darrere, perquè botaAquesta definició inclou la ven de la cadira. Perquè els
violència basada en el sexe, seus músculs es rebel·laven
és a dir, la violència dirigida davant d’una situació incontra la dona perquè és comprensible, insostenible
dona o que l’afecta en forma i inaguantable. Les que no
desmesurada. Inclou actes s’atreveixen a explicar-ho
ROBA Idanys
PERFUMERIA
que infligeixen
o pati- tot al jutge i al fiscal perquè
ment de caire físic, mental o creuen que significa perdre
sexual, amenaces de come- l’únic que els queda: la digtre aquests actes, coacció i nitat. I perquè se senten culaltres formes de privació de pables per haver suportat
aquest
la llibertat.
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93
839 62 tracte.
46 - BALSARENY

Carme Galera

Juan Herrera - 670 23 07 75

Elles són aquelles dones Si és que arriben a declarar,
maltractades, aquelles do- és clar. Perquè potser també
nes que han rebut amena- són les dones que formen
part del
ritual que coneix
ces VENTA
contínues,
queINFORMÀTIQUES
han man-- PRESSUPOSTOS
I REPARACIONS
A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
tothom:
els
tingut relacionsAl
sexuals
amb
servei de la construcciótitulars de premPlaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
sa (inclosos els que diuen
por. Dones a qui han
insultat,- infordos2@gmail.com
BALSARENY
a qui han explicat amb pèls i “Mor una dona a...”, com si
senyals com es revenjaran s’hagués mort sola); el minut

MORROS

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

PEIXATERIA

MARIA

Montajes y reparaciones

Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire
- Antenas
terrestres
y parabólicas
Plaça Onze acondicionado
de Setembre, 1-3
- Tel. 93
820 03 97
- BALSARENY

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

de silenci en una plaça cèntrica; les condemnes oficials;
les crides a renovar el compromís en la lluita contra
aquesta plaga; el recordatori
que hi ha un número de telèfon per a dones víctimes
de la violència masclista que
és gratuït i no deixa rastre a
la factura...

això que en molts àmbits
es prefereix l’ús del terme
«violència de gènere» més
que no altres com «violència domèstica»), del qual la
violència física és l’última
expressió letal.
Del fet que no s’entengui
això és realment del que estan fartes moltes dones. Del
que n’hauríem d’estar farts
tothom.

«La violència contra la dona
no sembla que sigui un tema
important, i resulta bastant
sorprenent, quan les esta- I és per això, i en acte
dístiques indiquen que el de rebel·lia, que des de
2014 hi va haver 26.742 de- l’Ajuntament de Balsareny
núncies per maltractaments es realitzaran actes commei cada any es denuncien moratius amb motiu del Dia
1.161 violacions a Espan- Internacional contra la vioya. Això significa que cada lència de gènere.
dia hi ha 347 denúncies per
maltractaments i una vio- El dimecres 25 de novemlació cada vuit hores. ¿No bre a les 17:30h,a la plaça
és alarmant?», escrivia fa de la Mel hi haurà una conMar Pulido
Cañellas Seguidament es
unes setmanes AlbaM.Molas,
centració.
DELEGADA
guionista de Tiana, que afe- farà una lectura de manifest
Carrilet,
42 - BALSARENY les expogia alTANATORI:
seu escrit:
«Hi 99
ha- Tel.
una650 47i 97s’inauguraran
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
tendència a tractar
els casos sicions fotogràfiques relawww.funerariafontal.com
de violència masclista per cionades amb la temàtica
separat, com si fossin casos a càrrec d’Anniedelapaz i
aïllats i particulars, quan en l’associació Oliva.
realitat tots formen part del
mateix mecanisme i del ma- Tot seguit, la Dra. Montserrat
teix patró. I se n’acostuma Davins i el Dr. Josep Cañellas
a responsabilitzar les do- faran una conferència. En
Travessera,
47 - Tel.
35 12 63 - BA
nes: no hauries
d’haver
Àgueda
Borreroanat
- Margarida
Noguera
acabat,
es decidirà
el670
logotip
tan destapada, no hauries que encapçalarà la regidoria
Creu, 29
- Tel.a 93
- BALSARENY
d’haver tornat
sola
la839
nit,65 50d’Igualtat.
no l’hauries d’haver perdonat...».
El dissabte 28 de novembre
es projectarà la pel·lícula «Te
Aquest és l’argument pro- doy
mis ojos», dirigida per
· Automatismes
fund. No es tracta d’homes Icíar Bollaín, seguida d’un
· Fabricació i reparació
alienats que en un moment col·loqui. I per finalitzar, un
· Ferreteria
enageneral
donat perden el món de vis- petit
concert
càrrec de les
ta. Es tracta d’un problema Mares de la Coral de l’Escola
estructural, social (és per Municipal de Música.

FUNERÀRIA FONTAL, SA

BAR - RESTAURA

BARRETIN

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

PORTES

PUIG

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

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

Mèdic

TAPAS VARIADAS
La Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
BALSARENY

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

Sant Domènec,
41 - BALSARENY
Carretera
de Manresa, 18
60 47
Tel. 696 21Tel.
78 93
61 839
- BALSARENY
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REPTE

OPINIÓ

METEOROLOGIA

Quarantè aniversari

Si per l’octubre Repte núm. 8
fa bon sol,
pagès, enfonsa
bé el solc

RAMON CALVERAS I RAFART

A la foto adjunta hi podeu
veure les parelles que ens
vàrem casar l’any 1975, i que
celebrem el quarantè aniversari de les nostres núpcies gaudint de pau, felicitat
i estimació. Amb l’absència

d’algunes parelles per motius
personals, el dia 8 de novembre de 2015 ens hem reunit al
voltant d’una taula per compartir junts aquest aniversari.
Bon profit a tots i a esperar els
cinquanta anys, que ja només
en falten deu! Moltes felicitats
a tots i a totes.

ROC CARULLA

Solució al Repte
número 7

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
14,8
Mitjana(min.+màx.)
15,9
Mitjana de mínimes
8,1
Mitjana de màximes
23,7
Mínima
0,9; dia 15
Màxima
29,6; dia 12
Mínima més alta 15,1; dia 20
Màxima més baixa 16,5; dia 26

Carta de Mossèn Felip Pujols
als exescoltes
RAMON CALVERAS I RAFART

Carta de Mossèn Felip Pujols als
exescoltes de Balsareny que es
van reunir amb ell en una trobada el passat mes de juny, en
la qual es van fer aquestes fotografies que després li van enviar.
Vic, 22 d’agost del 2015
Als ex-escoltes

llà del que hagués volgut; però
amb vosaltres vaig aprendre
molt, de tal manera que m’ha
servit per a la vida parroquial.
Recordo que hi havia infants
i adolescents; avui ja sou avis,
i algun, sacerdot. Vaig passarm’ho mot bé. Veig que encara
ho viviu, i amb les vostres esposes esteu molt units. Això
em va agradar moltíssim.

Benvolguts amics:
He rebut el quadre que em vau A veure si un altre dia ens poenviar. Va recordar-me el dia de dem reunir i reviure aquells
la trobada,ROBA
que perIaPERFUMERIA
mi va ser temps. Jo ja no estic en la recuna gran alegria pensant en ta final, sinó al final de la recta,
aquells temps en què la meva preparant la motxilla per fer el
experiència no anava més en- cim més alt. Allà us esperaré.

Carme Galera

Records
a tota
la colla. No
Carretera de Berga, 3 - Telèfon
93 839 62
46 - BALSARENY

em
queda res més a dir-vos que
moltes gràcies per les bones
estones que hem passat junts.

MORROS
Al servei de la construcció

Al bell mig de 1/2
i 3/4 hi ha 5/8.

Repte número 8

Abans que el grup de
pressió de la colla de la
pessigolla es fixin en el
formatge per acusar-lo
Vent (km/h)
dels set pecats capitals
Ventada més alta 36,7; dia 5
deixeu-me proposar-vos
Velocitat mitjana
0,3
un repte sobre aquest
Recorregut del vent 24,1km
regal de la vaca: un formatge fresc es compon
d’una part de matèria
Pressió (hPa)
seca i d’una part d’aigua.
Màxima
1.021,0; dia 31
A l’etiqueta d’un cert forMínima
1.001,6; dia 11
matge hi diu: percentatge
de greix en el total, 24%;
La pluja (litres)
percentatge de greix en la
Dia 1			
7,4
matèria seca, 64%. Quina
Dia 2			
4,7
és la proporció d’aigua en
ROBA I PERFUMERIA
Dia 10			
4,3
aquest formatge?
Dia 26			
6,6
Dia 27			
2,4
Salut i lògica!
Dia 28			
5,3
Total
30,7
(La solució, amb el pròxim repte)

Carme Galera

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

MFUNERÀRIA
O R RFONTAL,
O SSA
M. de
Marla
Pulido
Cañellas
Al servei
construcció
DELEGADA

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
Cra. de Manresa,www.funerariafontal.com
35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY

LLIBRERIA
«ELS
COLORS»
Montajes y reparaciones
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado
terrestres
y parabólicas
Creu, 29 - Tel. -93Antenas
839 65 50
- BALSARENY

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

MATALASSOS I EQUIPS DE DESCANS
Carretera de Berga, 20
Tel. 93 839 61 60 - BALSARENY
expertbalsareny@telefonica.net

B U T L L E T Í D E L C E R C L E C U LT U R A L D E B A L S A R E N Y

Dipòsit Legal: B- 27.977-1980

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

