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BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY

El CAP fa vint anys
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unes molt bones festes!

02
EDITORIAL

Tornarem a votar, i a fer cagar el tió

sumari

CCB

03

20 anys del CAP

04

Balsareny amb la Marató
de TV3

05

L’Ajuntament Informa –
desembre 2015
Exposició de pessebres

06

Entrevista a: Toni Garrido,
professor a l’Escola
de Música

08

Balsareny Avui

10

COLUMNA VIOLETA:
Sexisme adolescent
Escola Municipal de Música

11

Meteorologia
Repte

Tres vegades en un any: municipals al maig, catalanes al
setembre i ara, el 20 de desembre, generals. Pot haverhi qui se’n proclami cansat,
però la democràcia és això,
i renunciar al vot voldria dir
perdre el dret de queixarse després. La inacabable
negociació —tres mesos,
aviat— per la investidura
del president de la Generalitat pot, certament, haver
desanimat alguns votants,
i els nous comicis poden
comportar canvis tant en la
participació com en el sentit
del vot de l’electorat català.
A nivell estatal, sembla que
trontolla el bipartidisme i
que altres opcions «emergents» —amb cares noves i
alguns programes més que
vells— poden aspirar a assolir espais de decisió. En
efecte, si cap partit no obté
majoria absoluta, la governabilitat necessitaria acords
a dues o tres bandes; acords
que potser no podrien millorar gaire la situació però
que sens dubte podrien
empitjorar-la. En termes de
sobiranisme català, només
Podem i IU assumeixen la
conveniència de celebrar un
referèndum sobre el dret a
decidir —sense gaires esperances d’aconseguir la majoria efectiva per
convocar-lo, i sense
aclarir quina seria la pregunta—; al seu torn, PP i C’s propugnen una recentralització
que laminaria encara més
les malferides competències

autonòmiques, mentre el
PSOE s’aferra a una reforma
constitucional que en diuen
federalista però que, per
l’experiència, podem sospitar que serà pura cosmètica. Sigui com sigui, el CCB,
que portem gairebé 40 anys
preconitzant la importància
d’exercir sempre el dret de
vot, continuem exhortant els
nostres lectors a participarhi: ajudant a decidir, des de
les urnes, el nostre futur polític. Quedar-se a casa el dia
de votar és una opció legítima, però mai no ens ha semblat que fos la millor idea.
Mentrestant, Balsareny ja ha
començat la programació de
Nadal: recollida d’aliments i
de joguines; actes
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diversos per la Marató de
TV3; cursa ciclista; futbol
base, benjamins i veterans;
exposició de pessebres; nadales i torrons al casal de
la Gent Gran; audicions de
l’Escola de Música i concert
de les corals; els Pastorets;
Cagatió i Parc de Nadal infantil; concert de Sant Esteve; el Quinto del Traginer;
el concert de Cap d’Any;
la cavalcada dels Reis de
l’Orient... Des del Cercle Cultural de Balsareny us desitgem molt bones festes i que
el 2016 ens sigui pròsper, o
almenys raonablement feliç,
i sempre ple d’esperança.
Confiant que, com deia una
antiga cançó, «el demà serà
millor».
Bon Nadal
i bon any nou!

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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20 anys del CAP
ROBA I PERFUMERIA
SARMENT

Carme Galera

El passat dia 1 de desembre de
2015, el Centre d’Atenció Primària (CAP) Balsareny-Navàs
Carretera
Berga,
3 - aniTelèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
va celebrar
el de
seu
vintè
versari. I ho va fer organitzant
una caminada popular que va
aplegar metges, infermeres i
personal del CAP i usuaris; en
total, més de 50 persones que,
des de Navàs iAldeservei
Balsareny,
de la construcció
van confluir al castell de Balsareny, on van poder degustar
un excel·lent esmorzar saludade Manresa,
35ha
- Tel.
i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
ble. AlsCra.
locals
del CAP hi
una
exposició de dibuixos infantils
dels escolars de Navàs i Balsareny sobre activitats saludables, i es van fer unes xerrades
sobre activitats saludables i
sobre la diabetis i l’obesitat.
Montajes
y reparaciones
Felicitats als organitzadors
i assistents, i perFontanería
molts anys!
- Calefacción - Gas - Electricidad

MORROS

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
www.funerariafontal.com

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

PORTES

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general
A. SELGAS

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

Mèdic

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

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

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

PLANTES I FLORS

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa
Cra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

Nova

isió

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

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY
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Balsareny amb la Marató de TV3

PASTORETS BALSARENY

ELS PASTORETS DE BALSARENY / SARMENT

per internet (pastoretsbalsareny.cat) i al Dolç Capritxet.

El dia 13 de desembre, els
Pastorets de Balsareny van Aquesta activitat solidària no
celebrar el primer assaig ge- va ser única a Balsareny, on
neral d’aquesta temporada. també van fer accions per a la
Com ja és tradició, va ser un Marató l’Associació Els Ametassaig obert al públic. Així, llers del Casal de la Gent Gran,
tothom qui va voler el va pre- amb el grup La Il·lusió, la Coral
senciar lliurement i va poder Ametllers, balls en línia i rifa,
col·laborar en la recaptació que van recaptar 434,50 euper a la Marató de TV3, en- ros; el Gimnàs O2, amb taitxí,
guany en favor de la lluita zumba i altres activitats, amb
benèfica del
contra la diabetis i l’obesitat. A 80 euros; i la Roda
Juan Herrera - 670 23 07 75
la mitja part, hi va haver coca, Traginer, amb 160 euros.
xocolata, refrescos i cafè per
als participants. La recaptació
finalVENTA
va Iascendir
a 300 euros,
REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
que van ser lliurats íntegraPlaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
ment a la Marató.BALSARENY
L’entitat vol- infordos2@gmail.com
donar les gràcies a tothom qui
hi ha col·laborat.
Amb aquest assaig general,
més el del dia 20, els Pastorets
ja són a punt d’obrir el teló de
la temporada. Actuaran els
dies 25 i 27 de desembre de
2015 i 3 i 10 de gener de 2016.
Els que hi vulguin anar poden
adquirir entrades anticipades
Onzemés
de Setembre,
1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY
—aPlaça
un preu
avantatjós—

PASTORETS BALSARENY

BAR - RESTAURA

BARRETIN

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

PEIXATERIA

MARIA
LA PAROCKIA

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

PASTORETS BALSARENY
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L’Ajuntament Informa – desembre 2015
Esteve, els mítics quintos del
Traginer, la festa de cap d’any
Arriba el fred, arriba el mes de al Sindicat, les magnífiques redesembre, i Balsareny es ves- presentacions dels Pastorets,
teix de Nadal, tal com mana la tradicional arribada dels Reis
la tradició nadalenca. Entre- Mags de l’Orient... Aquest any
mig del Nadal, exhaurim el també presentem una nove2015, deixant enrere un any tat amb l’exposició de pessede canvis, per donar pas a un bres d’arreu del món que s’ha
nou any, sempre mirant en- habilitat a la llar parroquial,
davant, sense oblidar que, un que s’inaugurarà el dia 18 de
cop arribem al 2016, aquest desembre i que estarà oberta
any vinent tenim la Festa dels durant les festes del Nadal. No
Traginers ben a la vora, els dies us oblideu de visitar-la i gaudir
29, 30 i 31 de gener. Però, de de la resta de festivitats i celemoment, centrem-nos en les bracions que es duran a terme
dates i festes que ens ocupen, en aquestes dates a Balsareny,
és a dir el desembre i Nadal, especialment les més importotes, aquelles
ÍNTIMAque
amb tota la tradició nadalenca tants deMODA
tenen
a
veure
amb
els retrobaque per aquestes dates es cements
amb
familiars
o amics i
lebra, any rere any, no només aPlaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
éssers
estimats,
o
simplement
Tel.
comercio
93
839
63 55
Balsareny sinó arreu del terriTel.
contestador
93 seva
839 63com35
amb
gaudir
de
la
tori, on podem gaudir d’unes
panyia.
festes ben alegres i variades,
i on en l’àmbit local de Balsareny tenim algunes tradicions A banda de l’organització de
particulars que cal mantenir i totes les festes i tradicions que,
recordar: l’original arribada del com marca el calendari, arriPríncep Assuan, el caga-tió po- ben un any més al nostre poble, actualment l’Ajuntament
pular, l’esperat concert de Sant
TAVERNA
EL BOTER
ALBERT OTERO BONET

es troba, tal com ja vam dir
en la columna del mes passat,
immers en la important elaboració dels pressupostos 2016,
factor clau i determinant per
a la gestió del municipi durant
l’any vinent. Com vam explicar,
per aquest motiu i pensant
en la participació que creiem
indispensable que la gent
tingui en els aspectes més rellevants del dia a dia del municipi, hem elaborat i repartit
per casa vostra unes enquestes que hem realitzat des de
l’equip de govern amb diverses opcions de treball amb
l’objectiu de demanar-vos la
vostra opinió sobre quins aspectes s’haurien de prioritzar
per l’any 2016 des de cada
regidoria, preguntar-vos quines línies de treball són per
a vosaltres més importants i,
per tant, a quina hauríem de
destinar més diners del pressupost pel 2016, un any que
volem gestionar de la forma
més propera a la gent atenent
les necessitats que se’ns mar-

quin des de la ciutadania, fruit
d’aquesta consulta.
En el moment que es redactava el present escrit, aquest
procés participatiu en forma
d’enquesta es trobava en plena execució a Balsareny. Des de
finals de novembre i fins a mitjans de desembre, la gent de
Balsareny que, lliurement i anònimament, ha volgut fer-ho, ha
pogut dipositar la seva opinió a
les oficines de l’Ajuntament. Un
cop exhaurit el termini, estudiarem els resultats d’aquesta enquesta, els exposarem al públic
i, en base d’això, disposarem
d’unes línies d’estructuració
definitives per al pressupost
segons la voluntat popular,
reservant també una partida
d’inversió per a la segona fase
d’aquests procés participatiu.
El proper mes parlarem de
resultats i de la fase final de
l’elaboració dels pressupostos.
Que tingueu unes bones festes
i una alegre entrada d’any! Fins
l’any vinent!

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

Exposició de pessebres
SARMENT

voluntaris. També es pot visitar el pessebre de Balsareny,
Durant aquestes festes de Na- situat a les escales entre la
dal, Balsareny podrà gaudir Rectoria i la Casa Torrents en
d’una exposició de pessebres direcció a l’Era del Mas Mard’arreu del món. L’exposició tí, construït amb l’esforç i
és a la Llar Parroquial, organit- col·laboració desinteressada
Mar Pulido
zada per laM.
Regidoria
de Cañellas
Cul- de persones voluntàries de
DELEGADA
tura de l’Ajuntament de Bal- Àngel
Balsareny,
amb
la inestimable
Guimerà,
6 - BALSARENY
839
62 88 - fornserra@gmail.com
sareny
amb99la
col·laboració
contribució
de mossèn Joan
TANATORI:
Carrilet,
- Tel.
650 47 97Tel.
4293
- BALSARENY
ruc, 19-21
- Tel. 93 875 16la44Parròquia
- Fax 93 872 i63 22
- MANRESA
d’Expokultur,
Bajona.

FORN

FUNERÀRIA FONTAL,
Pa iSAPastisseria
www.funerariafontal.com

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

OLGA
estètica
home-dona

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35
BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Pl
Te

Premsa Comarcal

Infraestructures

Al pont de Sant Quirze de Besora, sobre el riu Ter, s’ha eixamplat el tauler, s’han millorat dels accessos, i s’ha dotat de nou equipament i contencions al pont.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Ponts que uneixen pobles i persones
ha suposat una obra
en què s’ha eixamplat
el tauler -l’espai per
on circulen vehicles i
vianants-, s’han millorat dels accessos, s’ha
dotat de nou equipament i contencions
al pont però s’han
respectat els pilars
existents.

Redacció / Barcelona

Centenars de ponts
farceixen el territori.
Alguns tenen una llarga història, ja que foren
construïts en època medieval i fins i tot, romana. Tots aquests ponts,
que desafien vessants
esquerps de muntanyes
i rius, uneixen pobles i
persones. La Diputació de Barcelona n’és
la responsable de 433
dedicant-hi un acurat
manteniment perquè
segueixin donant servei durant molts anys.
Els ponts són peces
tant claus en les carreteres. Des del 2002 la
Diputació de Barcelona
té un programa específic per a la conservació
i rehabilitació d’aquestes construccions que
s’insereixen tant en el
paisatge urbà –on els
ponts són un element
principalment d’ús per
a vianants- com fora
dels municipis.
A través d’aquest
programa s’avalua el

Al pont de la Gleva, entre Manlleu i les Masies de Voltregà, s’hi va haver de fer una actuació
d’urgència perquè un accident de trànsit va desplaçar el tauler. Finalment, es va canviar
aquesta peça per garantir la màxima seguretat i es va aprofitar per fer voreres protegides per
a vianants. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

seu estat general, l’específic dels materials
en què està construït,
aspectes com les cimentacions, els elements estructurals, el drenatge,
les juntes de dilatació i
les voreres. S’estudien
les seves mancances,
es comptabilitzen la
quantitat de vehicles
que hi circulen diàriament i es prioritzen les
intervencions.
Cal destacar que
molts d’aquests ponts
no són només un element d’enginyeria sinó

que moltes vegades tenen un valor patrimonial, històric i estètic.
És per això que les
intervencions que s’hi
planifiquen sempre
lliguen els principis
de màxima seguretat i
compliment de la normativa actual en matèria d’infraestructures
viàries amb la rehabilitació que es necessita i
la preservació d’aquells
elements arquitectònics conservables.
En els darrers anys,
la Diputació de Barce-

lona, a través de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, ha destinat 9,3
MEUR a la rehabilitació i reforma de ponts,
i a la construcció de
nous, com el recentment construït a Sant
Pere Sacarrera. També
s’han fet 108 rehabilitacions, algunes
realment complexes
des del punt de vista
arquitectònic i patrimonial. Aquest seria
el cas del pont de Sant
Quirze de Besora, sobre
el riu Ter, que amb una
inversió d’1,3 MEUR,

El resultat és un
pont perfectament
segur i còmode tant
per als vehicles –camions de gran tonatge
inclosos- com per a les
persones –que ara disposen d’unes voreres
pròpies al llarg de tot
el pont-.
El de Sant Quirze
de Besora és un exemple de les constants
actuacions a aquests
ponts de la Diputació, on es treballa de
forma continuada i
ordinària en el manteniment d’aquest patrimoni que forma part
de la seva xarxa de
carreteres locals amb
1.585 quilòmetres de
vies i 433 ponts.
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Canvi de fesomia de la plaça Llobregat
JOSEP GUDAYOL i PUIG

El petit estany d’aigua que
fa de peu al monument a la
turbina situat a la plaça Llobregat fa uns dies que es
pot veure omplert de terra.
L’aigua, que durant molts
anys ha honorat i recordat
aquesta eina, que va fer un
servei imprescindible a la indústria de teixits i filats —que
va ser part de l’economia familiar de molts pobles de la
riba del riu Llobregat—, avui
ha estat substituida per terra.
Des de l’Ajuntament de Balsareny s’ha considerat prioritari

fer aquesta intervenció per
millorar la seguretat d’aquest
indret. Objectivament, feia
molt temps que aquest petit
estany d’aigua es podia veure
ple de restes, trossos de vidre, pedres, llaunes i restes de
brutícia, cosa que donava una
mala imatge i era un perill per
a la quitxalla; tot i això, aquest
canvi de fesomia podria restar eficàcia a l’explicació de
la funció tècnica i històrica de
la màquina. Per aquest motiu,
llenço el següent interrogant:
pot ser que aquest canvi dificulti la comprensió del significat de la turbina als escolars
que la visiten?

SARMENT

Creu Roja: ens agrada
la gent com tu!

Josep Cañellas parla sobre
la Marató de TV3
JOSEP GUDAYOL i PUIG

JOSEP GUDAYOL i PUIG

Enguany la Marató de TV3 ha
estat dedicada a la investigació sobre les malalties de la
diabetis i l’obesitat.

L’objectiu d’aquest àmbit és
donar-nos a conèixer i informar la població de la nostra
tasca humanitària. El voluntariat dinamitza les xarxes socials de l’Assemblea i difon els
productes de marxandatge.

Per aquest motiu, el nostre
metge i amic Josep Cañellas
va dur a terme una xerrada a
la sala d’espectacles del Club
de la Gent Gran, que estava
plena de gom a gom. Cañellas
va tornar a mostrar els seus
valors, desinteressadament,
amb un acte que va obrir amb
un passi d’un video corresponent a la temàtica d’aquest
any.

En aquests darrers dies la delegació a Balsareny de Creu
Roja Sallent ens ha fet arribar el tríptic corresponent a
les diferents activitats socials
que l’entitat porta a terme i
també el crit: «Ens agrada la
gent com tu! Fes-te’n voluntari o voluntària!»
ARXIU

Després de la il·lustració del
vídeo, va exposar la informació pertinent sobre cada
una d’aquestes malalties. Finalment va arribar l’espai de
consulta oberta a tothom,
per resoldre qualsevol dubte
dels assistents. «La diabetis és

una malaltia metabòlica molt
estesa i pot afectar a tothom:
homes i dones, joves i grans».
Com sempre, van resultar
gratificants les pinzellades
d’humor amb què el Pep amenitza les seves xerrades.

Les activitats que desenvolupa Creu Roja Sallent són
les següents: campanya de
joguines i lluita contra la pobresa i exclusió social.
La recollida de joguines es
realitza per tal de lliurar-les

a famílies en situació de necessitat. Es porta a terme generalment entre novembre
i gener, amb l’objectiu de
garantir que tots els infants
tinguin joguines per Nadal.
El volutnariat s’encarrega
també de la seva distribució
posterior.
La lluita contra la pobresa i
exclusió social es duu a terme per pal·liar situacions
d’exclusió social que es donen al nostre territori. El voluntariat pot donar aquesta
resposta ràpida i efectiva
a situacions d’urgència social que es puguin presentar: realització de productes
d’higiene per a la llar i ús personal, i campanya d’hivern
amb recollida de mantes,
jaquetes, abrics i mitjons
gruixuts per a ser repartits
entre la població en situació
extrema de necessitat per tal
que puguin fer front al fred.
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Festes de Nadal: gran temptació per al malalt alcohòlic
G.A.D.A.

poc a poc. Ser prudents en les
quantitats i alternar-ho amb
begudes no alcohòliques perquè es faciliti l’eliminació de
l’alcohol que va passant per la
sang. Beure, en cas de fer-ho
amb l’estómac ple, acompanyant el menjar, i no barrejar diferents begudes moderarà el
nivell d’alcoholèmia en sang.
Evidentment si algú ha de desplaçar-se amb cotxe o moto,
abstenir-se de beure.

El Nadal suposa «un moment
molt delicat per aquelles persones que acaben de deixar
l’alcohol», afirma Josep Rovira, vocal de la Federació Catalana de Drogodependències
i Cap de l’àrea de drogues de
l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD).
En aquesta entrevista a Josep
Rovira s’intenta desgranar
com afecta la presència de
l’alcohol en aquestes dates
a les persones propenses a
l’addicció i com es podria millorar aquest vincle mitjançant
una reestructuració del consens social entorn les begudes
alcohòliques a les celebracions.

ARXIU

—Es diu que beure alcohol és
part de l’acte social. Com es pot
combatre aquesta idea?

—Per què es pot dir que el Nadal és una època de recaigudes?
—Per Nadal, amb les festes i
sopars amb familiars i amics,
amb llargues sobretaules i
sortides de nit, el consum
d’alcohol és molt present com
a part de la celebració, fet
que fa que les festes suposin
un moment molt delicat per
aquelles persones que acaben
de deixar l’alcohol. Els estímuls
i pressió que es poden generar al voltant de la persona
que ha abandonat el consum a resulta d’una addicció
configuren un perill de recaiguda. La persona addicta ha
d’identificar de manera molt
clara les situacions de risc a les
què s’exposa. L’alcohol pot ser
present durant moltes hores,
ja sigui acompanyant el dinar
o sopar, en el moment de brindar, a la sobretaula, a la sortida
amb els amics a la nit... És important, en cas de participar
d’aquestes celebracions, comunicar la teva voluntat i necessitat de no beure. Sempre
que al teu voltant es conegui
la motivació que justifica la
necessitat de no exposar-se a

l’alcohol, és reduirà la pressió
de l’oferiment.
—També és una època de creació de nous addictes?
—L’addicció és el resultat d’un
consum abusiu de llarg termini. En èpoques de celebracions on el consum d’alcohol
pot ser més intensiu, el que es
pot donar és un increment del
consum de risc. Riscos referits
a situacions d’embriaguesa
per excés de consum o pel fet
d’agafar vehicles sota els efectes de l’alcohol.

cia molt important referida a
l’excés de consum i un context
social procliu al consum. És
un treball que s’ha de realitzar a les mateixes famílies i a
l’escola. Posteriorment, reduir
els incentius socials de consum serà també important.
—Què es podria fer per reduir el
risc en aquestes dates?
—Seria bo recomanar beure a

—L’alcohol no hauria de figurar com a ingredient indispensable per a cap celebració
o festa. Caldria reduir accessibilitat ja en punts de venda o
cost segons volum d’alcohol
present per afavorir begudes
de menys graduació. El consum en excés hauria de ser socialment desaprovat, ja que en
observar-lo lluny d’una norma
de moderació aquestes conductes es reduirien. A la llarga,
la salut, les celebracions i la
festa en sortirien beneficiats.
[Entrevista publicada a www.
social.cat el 25-XII-2014]
L’associació G.A.D.A., Grup
d’Ajuda per Deixar l’Alcohol, té
la seva seu al Casal d’Entitats de
Balsareny, plaça Ricard Viñas,
3 (antic col·legi de les Monges).
Telèfon 650 87 22 39.

—Es fan campanyes de prevenció sobre aquesta problemàtica?
—Es realitzen campanyes,
però el més important i que
tal vegada n’estem mancats,
és un treball educatiu sobre
el consum d’alcohol i els seus
riscos. Existeix una toleràn-

ARXIU
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Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38
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Tel. 93 839 60 47

Aquests són exemples reals
de les pràctiques abusives detectades en els últims temps
entre parelles adolescents. «A
diferència del masclisme que
s’estilava abans, amb les noves
mina, c/ Indústria, s/n
tecnologies la pressió és cons64 71 - BALSARENY

DE

Us recordem que hi ha matrícula oberta per a dos tallers de
tant, 24 hores al dia, 365 dies a Us volem convidar a les pro- curta durada (1 sessió setmal’any», explica Alba Alfageme, peres actuacions organitzades nal durant dos mesos. 11,22 €
quota mensual). Un de Guitacoordinadora de la unitat de des de l’Escola de Música:
ELECTRICITAT rra Folk, que es farà els dilluns
suport a l’atenció de víctimes
FONTANERIA
de la Conselleria d’Interior.
Concert de Nadal: 17 de de- de 20 a 21h a l’Escola de Músembre a les 19:00 al Sindicat. sica; i l’altre de Percussió CorC/ de la Creu, 22
Amb la informació necessària,
Actuaran les corals, els grans poral, que es farà al Sindicat els
Tel. 93 820 08 68
BALSARENY
home-dona
de 18:30 a 19:30 per a
Àngel Guimerà, 21i - presenTelèfon 93 839 61 dimarts
61 - BALSARENY
l’ajuda i la
confiança de qui
grups instrumentals
les envolta es podrien evitar tarem una mostra del Taller nens i nenes de 6 a 14 anys i
Capacitació
transportistesde 20 a 21h per
Sant Domènec,de
44 Percussió que hem fet amb
els divendres
molts d’aquests casos. Alguns
Matèries perilloses
Telèfon 93 839 65 08
experts creuen que també és
alumnes de 5è de l’Escola Gui- a persones de més de 14 anys.
BALSARENY
important l’educació afectiva llem.
CENTRE DE FORMACIÓ Tots dos comencen la setmana
de l’11 de gener. Cal inscriure’s
i d’igualtat a les escoles i una
FEM TOTS ELS CARNETS
Antiga Casa Rosendo
a les oficines de l’Ajuntament
major implicació social
de
les
El
dimarts
22
de
desembre
fades de 1926
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
abansTel.del
2260de
93 874 38 57
93 839
88 desembre.
famílies. En definitiva, conei- rem duesTel.audicions:
xements per a enderrocar els 1ª ) A les 18:30: tocaran pianos,
Una altra novetat és que ja tecomportaments i les actituds guitarres, bateria i combo.
sexistes que continuen al se- 2ª) A les 19:30: Nadales. Sen- nim Facebook de l’Escola. Us
gle XXI, per a rebutjar la idea tirem més pianos,
la flauta convidem a tafanejar-hi.
JOIERIA
que la gelosia és la pera llimo- travessera i comptarem
amb Aprofitem per a desitjar-vos
RELLOTGERIA
nera de l’amor. Per a aprendre la participació especial dels bones festes i un any 2016 ple
música.
Creu,de
20 - Teatre.
Telèfon 93 839 60 76 -. de
BALSARENY
a identificar aquestes primers alumnes l’Escola
Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ
signes que deriven a l’espiral
de la violència masclista.
EMM

OLGA

De cop sona el mòbil. Es repeteix el drama. Amb molta
RIA FONTAL, SA
pressa, desbloqueja la pantalla
ar Pulido Cañellas
mentre l’angoixa es desborda
l. 650 47 97una
42 - BALSARENY
vegada més. No sol rebre
4 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
ariafontal.com
trucades, sinó missatges, aprofitant el «whatsapp» i les xarxes socials. El repertori és molt
ampli, però ella el coneix de
RERIA
sobra: cada dia pot rebre cenOLORS»
tenars de senyals acústics com
Margarida Noguera
aquest. La immensa majoria
39 65 50 - BALSARENY
provenen del mateix emissor.
Un noi que li envia missatges
per dir-li, exigir-li, ordenar-li
com ha de relacionar-se amb
· Automatismes
· Fabricació
i reparació És la seva pareel seu entorn.
· Ferreteria
generalcreu que té tot el
lla i, perenaixò,
dret de demanar-li que es faci
foto i la hi enviï per saber
839 65 87 -una
BALSARENY
com anirà vestida avui. I convèncer-la que aquesta faldilla
se la posi el cap de setmana,
quan estiguin junts. I preguntar-li qui és el xaval a qui ha
afegit com a amic a Facebook.
Sant Domènec, 41 - BALSARENY
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PRODUCTES ARTESANALS
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

Bar - Restaurant

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77
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banquets,
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EL JARDINET
Jaume i Emília
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Carrilet, 65 - BALSARENY

ROBA I PERFUMERIA

Carme Galera
FEM TOTS ELS CARNETS

ista - N. Col. 7479

èfon 93 820 00 67 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA

Josep Soler

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

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
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93 78
874
Travessera,
Tel. 93 3820
03 55 93
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32
- BALSARENY
Carretera77
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- Telèfon
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4638
- 57
BALSARENY
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
AUTOESCOLA instalnou@gmail.com
Tel. 93 839 60 88

MORROS
Al servei de la construcció

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

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

ENY

METEOROLOGIA

Repte número 9

Novembre calent, maig gelat

OLGA

Vent (km/h)
Ventada més alta 33,1; dia 21
Velocitat mitjana
0,2
Recorregut delC/vent
9,6 22
km
de la Creu,

FRANCESC CAMPRUBÍ

FUNERÀRIA FONTAL, SA
estètica

Temperatura (ºC)
Tel. 93 820 08 68
Mitjana (1 minut)
9,7
M. Mar Pulido Cañellas BALSARENY
home-dona
Mitjana(min.+màx.)
11,7 DELEGADA
Pressió
(hPa)
Mitjana de mínimes
3,0 Màxima
1.031,2; dia 30
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Mitjana
de màximes
20,4
Mínima
997,7; dia 21
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax
93 872 63 22
- MANRESA
Sant
Domènec, 44
Mínima 		
-7,8;
dia
24
www.funerariafontal.com Telèfon 93 839 65 08
Màxima 		
27,8; dia 11 La pluja (litres) BALSARENY
Mín. més alta
12,5; dia 3 Dia 2		
15,2
Màx. més baixa 12,0; dia 22 Dia 3		
0,7
Dia 13		
0,9
Total Antiga Casa Rosendo 16,8

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
des de 1926

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

PORTES

· Automatismes
· Fabricació i reparació
en general
Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63·58Ferreteria
- BALSARENY

PUIG

ELECTRICITAT
FONTANERIA
ROC CARULLA

OLGA

Solució al repte número 8:
la proporció d’aigua en el formatge Àngel
fresc Guimerà,
és del 62,5%.
21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY
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Riu
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Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
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Josep Soler

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
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BALSARE
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Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
temporada.
té una
Tel. 93 874En
38 Tomàs
57
Tel. 93 839 60 88
mànega d’una polzada de
Antiga Casa Rosendo
diàmetre per a la conducció
des de 1926
d’aigua des d’una captació
fins la bassa del seu hort. Enguany l’ha de canviar, però el
magatzemJOIERIA
li diu que només
li’n pot servir de mitja polRELLOTGERIA
zada. Quantes
mànegues de
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de polCreu,
20 - Telèfon
93 839 60 76 -. BALSARENY
zada?
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

MODA ÍNTIMA

home - dona

estètica
home-dona

C/ de la Creu,
Tel.
93 820 08
Capacitació transportistes
Matèries perilloses BALSARE

Salu i lògica!

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38
BALSARENY
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Sant Domènec, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 47

CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA Plaça R. Viñes, 1
PRODUCTES ARTESANALS Tel. 93 839 60 3

BALSAREN

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

O2 Balsareny Wellness Centre

Josep Sole

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

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bar - Restaurant

TAVERNA EL BOTER

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

Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36
Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet,
65 - BALSARENY
Sant Domènec,
54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77
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Platos combinados - Carne a la brasa

Nova
FORN isió
Juan Enrique Chavez - M. Angeles Piedra

de Berga,
Tel.820
i fax02
9322
839
61 60
BALSARENY
Angel Cra
Guimerà,
64 - 20
Tel.- 93
- 639
93 -76
61- BALSARENY
Cra. de Berga,
21-23R-UIZ
Tel.DEi fax
93 820M40
13 - NAVÀS
M. ÀNGELS
VALDIVIA
ORALES

Pa i Pastisseria

Òptic optometrista - N. Col. 7479

sangüesa

FEM TOTS ELS CARNETS
MODA HOME/DONA
Capacitació transportistes

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

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

Combustibles BALSARENY
Avinguda Indústria, 13

US PODEN OFERIR:
Gasoil per a l’automoció
Gasoil per a l’agricultura
Gasoil per la calefacció
Benzina sense plom 95
AdBlue
Butà domèstic
Propà

I ARA TAMBÉ:

Líquid refrigerant
Líquid neteja vidres

A la nostra benzinera d’autoservei 24H

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)

