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CCB

vegi la llum abans de la Fes-
ta Major, ja que l’article de 
l’Ajuntament informa dels 
actes principals que la con-
formen. Tal com dèiem més 
amunt, ja informarem a pos-
teriori, el mes que ve, de com 
ha anat, que no cal dir que 
esperem que molt bé. Una no-
vetat interessant és la implan-
tació del “Cercatapes de Festa 
Major”, una ronda pels bars i 
restaurants del poble degus-
tant tastets diversos. És una 
activitat simpàtica, popular 
i que un cop més demana la 
implicació dels establiments 
locals, que no cal dir que sem-
pre col·laboren en tot el que 
se’ls requereix. I l’altra novetat, 
que ha generat expectació i 
potser alguna reserva, és el fet 
d’ubicar a l’aire lliure el con-
cert i ball de l’Orquestra Ma-
ravella. Així s’evita, tractant-se 
d’un acte gratuït i de qualitat, 
l’atapeïment de la sala Sindi-
cat, que en alguna altra ocasió 
s’havia mostrat insuficient i 
havia generat queixes de les 
persones que no hi havien 
pogut tenir accés. Esperem 
que el temps hi acompanyi,  si 
bé és cert que lògicament hi 

ha un “pla B” al pavelló. La res-
ta de la programació s’adequa 
molt bé amb la cooperació 
de les entitat locals, cosa que 
escau a una celebració popu-
lar, de tothom per a tothom, i 
tindrà la cirereta el dia de Sant 
Marc, dilluns, amb els balls tra-
dicionals a la plaça. 

El CCB encarem l’assemblea 
general per al mes de juny. 
Encara no té data: el mes que 
ve en farem la convocatòria, 
però ja volem començar a 
animar-vos a assistir-hi, per-
què necessitem més que mai 
la col·laboració dels nostres 
socis i lectors. Ara que hem 
superat les quatre dècades 
de continuïtat, va sent hora 
d’emprendre una renovació 
de cares, d’idees i de capacitats 
que creiem imprescindible. 
Penseu-hi. I mentrestant, gau-
diu d’una bona Festa Major!

       - - - -

Per raons d’espai no hem po-
gut publicar el veredicte del 
Concurs de Fotografia Festa 
dels Traginers 2016. Vegeu-lo 
a: sarment.blogspot.com
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Presentació dels
Amics del Casal

L’Ajuntament informa

Escola Municipal de Música
de Balsareny

ERC-Balsareny no es 
responsabilitza de la 
lentitud d’aprovació del 
Pressupost Municipal 

Entrevista a Jorge Aguilera, 
politòleg amb 
responsabilitats d’Urbanisme 
i Medi Ambient a 
l’Ajuntament

Balsareny Avui

Meteorologia

Repte

Ha arribat la primavera 
i les entitats de Balsareny,
les poques o moltes que 
tenim, continuen esfor-
çant-se a tenir el poble en-
tretingut amb activitats cultu-
rals, esportives o d’esplai. 

En aquest número en fem una 
mica d’inventari, per força 
breu i per força tardà, ja que 
entre que escrivim i que el 
butlletí apareix publicat trans-
corren necessàriament uns 
dies, els que necessitem per a 
la maquetació i edició. El Sar-
ment no és una eina per anun-
ciar esdeveniments propers 
—avui dia ja tenim les xarxes 
socials per a això: hem millo-
rat, en aquests 40 anys—, sinó 
per reflectir les coses que han 
passat, i comentar-les perquè 
en quedi constància. I per fer 
això necessitem també que 
les entitats ens enviïn infor-
mació de les coses que fan; si 
hi ha espai, intentem encabir-
les en l’edició impresa i, en tot 
cas, el blog digital les pot aco-
llir sempre.

Saludem la nova Associació 
de Residents, Familiars i Amics 
del Casal Verge de Montse-
rrat, que ens ha manifestat 
que s’adhereix a la relació 
d’entitats locals que donen 
suport al Cercle, i que faran 
servir el nostre butlletí per in-
formar de les seves iniciatives. 
Per això estem: benvinguts a 
casa vostra.
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El 20 de març es va celebrar la 
Fira de la Ganga de Primavera, 
organitzada per l’Associació 
de Botiguers i Comerciants 
de Balsareny. La mostra va te-
nir lloc a la plaça de l’Església, 
on es va habilitar un espai per 
a la quitxalla i un escenari on 
hi va haver balls i exercicis a 
càrrec del Gimnàs O2, mentre 
que en diferents parades els 
comerciants locals exposaven 
els seus productes. Una bona 
festa.

El 26 i 27 de març va tenir lloc 
el Torneig Solidari de Vòlei-
Indoor, que continuava la idea 
del torneig de Bàsquet Solida-
ri que es va fer el passat des-
embre. 

Per Pasqua, membres de les 
Corals Sant Esteve, Infantil Ro-
maní i Els Ametllers van fer la 
tradicional cantada de Cara-
melles.

Entre el 29 de març i el 7 
d’abril, es va organitzar un ta-
ller de percussió (“Tokatú”), 
dirigit per Dan Arisa. Els nom-
brosos i joves participants en 
el taller van actuar al Sindicat 
el diumenge 10 d’abril, com a 
teloners del concert de la Bum 
Band Percussion de Santi Arisa, 
Dan Arisa i Víctor Nieto, en el 
marc de la programació de So-
naB. L’espectacle va estar molt 
bé, i feia goig veure la bona as-

sistència de públic al Sindicat: 
una iniciativa excel·lent.

El 2 d’abril es va presentar 
l’Associació de Residents, Fa-
miliars i Amics del casal Verge 
de Montserrat, en un acte molt 
concorregut del qual esperem 
informar en breu. L’ARFAC és 
una nova entitat que dóna 
suport al CCB, i el Sarment aco-
llirà les publicacions que ens 
vagin enviant.

Del 8 al 30 d’abril, a la Biblio-
teca hi ha una magnífica ex-
posició de pintors locals: José 
Antonio cabrera, Jaume Catllà, 
Francisco Egea, Mercè Fernán-
dez, Carmen González, Fran-
cesc Haro, José Manuel Oliva 
i Laia Rodríguez. Val molt la 
pena: tenim uns artistes molts 
bons!

El 10 d’abril va tenir lloc el ve-

redicte del premi de Fotogra-
fia de la Festa dels Traginers, 
l’acta del qual reproduïm en 
aquestes pàgines. També es 
va córrer la Cursa Ciclista 70 
km, 3r Open 17+, organitzada 
pel Club Ciclista Alt Llobregat 
Pla i Baixada. I el centre Excur-
sionista Balsareny va fer una 
interessant caminada pel ter-
me.

El 12 d’abril, el Dr. Toni Sán-
chez Laplaza parlava a la Bi-
blioteca sobre “primers auxilis 
per a nens i nenes: com hem 
d’actuar”.

Ja després d’haver tancat 
aquesta crònica, el dia 16 
d’abril s’haurà celebrat, com 
ja anunciàvem el mes pas-
sat, la IX Trobada de Dones 
del Bages, amb diferents ac-
tivitats; i el 37è Concurs de 
Pintura a l’aire lliure, a càrrec 
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de l’Agrupació d’Artistes Lo-
cals. L’endemà, dia 17, el Club 
d’Escacs Balsareny haurà or-
ganitzat el torneig de Partides 
Ràpides de la Catalunya cen-
tral. També el 17 d’abril haurà 
tingut lloc la Primera Gimcana 
Gegantera Infantil, a càrrec 
dels Geganters i Grallers de 
Balsareny, on la quitxalla po-
dran fer-se els seus propis ca-
pgrossos; i el CEB haurà mun-
tat un Itinerari Saludable per 
la Diabetis.

Com ja anunciava la Biblioteca 
Pere Casaldàliga en el butlletí 
passat, el 22 d’abril es presen-
tarà el Club de Lectura per a 
Adults: esperem que sigui un 
èxit, perquè els que els agrada 
llegir puguin compartir les se-
ves experiències lectores amb 
altres persones interessades.

A part d’això, les habituals 
activitats dels equips de Ve-
terans de la UE Balsareny, del 
Futbol Base i de Futbol 7;  ; i, 
no cal dir-ho, la programació 
de la Festa Major, de la qual 
ens n’ofereix un tast l’article 
de ‘L’Ajuntament informa’ en 
aquest mateix butlletí

Balsareny no vol rovellar-se, 
i les entitats van fent la seva 
via, amb les dificultats lògi-
ques però amb les ganes de 
tirar endavant que fan que la 
programació sigui lluïda. Fe-
licitem-nos-en, i felicitem-les 
per l’esforç que hi posen.

M. MINGO FACEBOOK AJUNTAMENT
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En primer lloc, donar-vos les 
gràcies a tots per ser aquí: resi-
dents, familiars, amics, veïns de 
Balsareny. I gràcies a cuidado-
res, auxiliars i infermeres, que 
amb el vostre treball i amb el 
vostre afecte teniu cura dels 
nostres éssers estimats. Sense 
vosaltres, que sou aquí cada dia 
fent aquesta feina, res no tin-
dria sentit.

Volem agrair també a l’equip 
directiu, amb la nova direcció: 
benvinguda, Montserrat Figue-
res, gràcies per la tasca que es-
tàs realitzant, pel teu bon fer i 
per aconseguir que amb la teva 
feina ens hagis transmès voca-
ció, professionalitat i confiança. 
Estem molt contents de poder 
tirar endavant aquest projecte 
amb la teva col·laboració.

Gràcies, Patronat, per permetre 
que el casal sigui de tots, obert 
a tots i sobretot, per permetre 
que a les persones que tenim 
aquí els nostres familiars se’ns 
pugui escoltar. Estem molt con-
tents que tingueu en compte 
les nostres opinions i esperem 
que valoreu com a positiva 
l’ajuda que us oferim.

Dels orígens del Casal Verge 
de Montserrat de Balsareny en 
parla Francesc Soler Castella al 
seu llibre ‘Pàgines viscudes’, que 
podeu trobar a la Biblioteca. 
Explica que l’industrial Ricard 
Viñas Coma va deixar en testa-
ment una “forta quantitat” (no 
determinada) “en bé del poble 
de Balsareny”, sense especificar 
més. El seu fill i successor a cal 

MONTSERRAT SOLER

Presentació dels Amics del Casal
Viñas, Ricard Viñas Geis, va par-
lar amb el rector Mn. Esteve Ver-
daguer i aquest va tenir la idea. 
Va dir que en el pati de l’antiga 
rectoria (enderrocada durant 
la guerra) ell pensava fer-hi un 
hospital “perquè el poble n’està 
mancat”. Es va posar fil a l’agulla, 
es va buscar un arquitecte i es 
va construir l’hospital, amb una 
sala d’operacions equipada 
amb instrumental de primera 
qualitat. Així va començar tot.

Dues persones: un industrial i 
un rector, van tirar endavant un 
projecte, que primer va ser un 
hospital i avui dia és la nostra 
residència d’avis. Dues perso-
nes i un sol objectiu, pel bé del 
poble de Balsareny.

Amb aquesta premissa partim 
nosaltres: pel bé del poble de 
Balsareny.  Aquest  és el pri-
mer motiu pel qual hem creat 
aquesta associació, perquè vo-
lem el millor per als nostres fa-
miliars i pel  poble de Balsareny.

I ens presentem avui per do-
nar-nos a conèixer. Després 
de moltes converses, reunions 
i debats, i amb el vistiplau de 
tots els interessats, hem vist ne-
cessari que els familiars puguin 
tenir una representació dins el 
Patronat que gestiona aquest 
centre, que dóna uns serveis 
d’atenció tan necessaris. La 
nostra finalitat és aquesta, i així 
ho contemplen els nostres es-
tatuts. Volem conèixer la gestió 
del casal i participar-hi, i que 
aquesta estigui a l’abast dels 
balsarenyencs que ho vulguin. 

En aquest centre hi ha les nos-

tres persones estimades, que 
un dia van haver de deixar en-
rere la seva llar, amb tot el que 
això comporta, i van haver de 
ser atesos segons les seves ne-
cessitats per un equip humà de 
professionals que els ajuden 
a mantenir una bona qualitat 
de vida. Creiem que aquests 
professionals han d’estar ben 
reconeguts per la seva tasca i el 
seu esforç.

Malauradament, però, mol-
tes, moltíssimes persones que 
ho necessiten no s’ho poden 
permetre econòmicament, i 
aquest és un tema que ens pre-
ocupa molt i pel qual també 
voldríem treballar a fons.

Penseu que aquí dins compar-
tim el mateix sostre, la mateixa 
taula, alguns el mateix dor-
mitori, els mateixos esforços 
per poder assumir els costos 
que comporta viure al Casal, 
i tot plegat fa que vulguem 
treballar plegats per ajudar a 
fer d’aquesta casa, la casa de 
tothom, un bé per al poble de 
Balsareny.

I ho fem amb el vicepresident 
Alfred Selgas, la tresorera Fina 
Sant, el secretari Jordi Vilanova, 
i els vocals: Fina Badia, Isidre 
Viu, Roser Ribera, Teresa Pijoan, 
Rafael Jurado, Francisco Molina 
i Lluís Mas, i jo mateixa, Montse 
Soler, com a presidenta. Jo sóc 
aquí només per una persona, 
la Carme Escudé Manubens, 
la meva mare, resident al Ca-
sal des de fa quasi cinc anys, 
primer en centre de dia i des 
de la mort del meu pare com 
a resident.

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

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

FORN
Pa i Pastisseria

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

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

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

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

TAVERNA EL BOTER

La meva mare era una dona 
activa i força coneguda a Balsa-
reny, presidenta de la Llar dels 
Jubilats durant gairebé deu 
anys, col·laboradora amb la pa-
rròquia, amb Càritas, membre 
de la coral... I la persona que 
em va ensenyar que s’havia de 
treballar amb el poble i per al 
poble, per aconseguir que les 
coses anessin millor. Es única i 
exclusivament per ella, que jo 
avui sóc aquí.

I si com jo, com nosaltres, vo-
saltres creieu que ens podeu 
ajudar a millorar, us convidem 
a formar part d’aquesta nova 
associació, fent-vos-en socis, 
ja que hem pensat una quota 
assequible a tothom de tres 
euros l’any, per tal que siguem 
el màxim possible d’afiliats, ja 
que l’únic interès que ens mou 
és millorar els serveis, poder 
treballar, i no guanyar diners. 
Els que sobrin, un cop pagada 
la burocràcia que representa 
crear una associació, es rein-
vertiran en el Casal. En acabar 
aquest acte us podeu associar 
sense cap problema. 

Posarem una bústia al mateix 
Casal on podeu deixar les vos-
tres dades en cas que us vul-
gueu associar més endavant.

I ja per finalitzar, només esten-
dre la mà a la nova direcció, 
com hem dit a l’inici, Montse-
rrat Figueres, perquè aquesta 
ens acompanyi en el trajecte 
de dur a terme el que avui co-
mencem. Gràcies a tots.

Paraules de presentació de l’ARFAC 
el dia 2 d’abril de 2016
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Arriba el mes d’abril, un mes as-
senyalat i esperat en el calendari 
de tots els balsarenyencs i balsa-
renyenques, ja que el 25 d’abril 
celebrem Sant Marc, el patró del 
nostre poble, amb tot un seguit 
d’actes que s’engloben i confor-
men la Festa Major de Balsareny. 
Aquest és el primer any que or-
ganitzem una Festa Major des 
del nou equip de govern local i, 
des de la complexitat i dificultat 
que suposa organitzar quatre 
dies de festivitats, mentre ens la 
imaginàvem quan la creàvem 
teníem com a idea principal 
muntar una festa major on, en 
els seus actes, es respectés la tra-
dició local, la qual any rere any 
ha anat conformant l’imaginari 
tradicional popular de Balsareny, 
però incloent-hi un toc personal 
de novetat, amb tot un seguit 
d’actes amb el carrer i les places 
del poble com a principals pro-
tagonistes. Algunes de les pro-
postes que posarem en pràctica 
en aquesta primera festa major 
per part nostra ja porten alguns 
mesos coent-se als nostres caps, 
i suposen un gran treball i es-
forç a l’hora d’organitzar-les i 
posar-les en pràctica. Esperem, 
doncs, que de bon grat hi par-
ticipeu i en gaudiu tant o més 
com ho hem fet nosaltres men-
tre les hem pensat, organitzat i 

ALBERT OTERO BONET

L’Ajuntament informa
rrers de Balsareny direcció a la 
plaça de l’Ajuntament, on tindrà 
lloc el pregó d’inici de la Festa 
Major, seguit del repic de cam-
panes i un espectacle de focs 
d’artifici des del campanar de la 
nostra parròquia. Finalment, hi 
haurà una botifarrada popular 
a la plaça de l’Església, on tindrà 
lloc un concert seguit d’un ball a 
l’aire lliure amb la gran Orquestra 
Maravella. Aquest any s’apostarà 
fermament per fer el concert i el 
ball amb aquesta magnífica or-
questra a l’aire lliure i de forma 
gratuïta, però no patiu perquè, 
en cas de pluja o mal temps, 
aquest acte l’emplaçaríem al 
Pavelló Poliesportiu municipal. 
Simultàniament, els joves de 
Balsareny podran gaudir d’un 
concert jove gratuït a la Sala Sin-
dicat, organitzat pel Consell de 
Joventut de Balsareny, amb La 
Banda del Panda i Dj Arzzett. 

Dissabte 23 d’abril, Diada de 
Sant Jordi, des de les deu del 
matí tindrem a la Biblioteca 
al carrer emplaçada a la plaça 
Onze de Setembre, conjunta-
ment amb parades de roses i 
llibres i on també hi haurà plan-
tats els gegants que, pels volts 
del migdia, iniciaran una cerca-
vila amb la Colla de Geganters 
i Grallers ElsK+sonen de Balsa-
reny, que ens portarà a la plaça 
de l’Ajuntament, on tindrem 

un espectacle de teatre infantil 
al carrer anomenat “La Banda 
Forània” de la companyia Forani 
Teatre, espectacle que, és clar, 
us recomanem que vingueu a 
veure, ja que passareu una bona 
estona i compartirem moltes ria-
lles. Durant el dissabte hi haurà 
altres actes; per exemple, a partir 
de les nou del matí tindrà lloc el 
1r Torneig de Petanca Memorial 
Francisco Macías al camp de fut-
bol 7, a càrrec del Club Petanca 
de Balsareny, o a les quatre de la 
tarda el Concurs de Pesca Infan-
til a la Soca, a càrrec de la Socie-
tat de Pescadors de Balsareny. A 
dos quarts de cinc de la tarda, al 
carrer del Trull, es celebrarà la ja 
tradicional Cagada de la Mula a 
càrrec de la Comissió de la Festa 
dels Traginers, acte que enguany 
celebra la seva quarta edició. Tot 
seguit, s’iniciarà el recorregut 
d’una de les principals nove-
tats de la Festa Major d’aquest 
any, la primera edició d’una 
ruta gastronòmica anomenada 
Cercatapes de Festa Major, que 
s’ha pensat i organitzat amb la 
participació i col·laboració dels 
bars i restaurants de Balsareny i 
que vol repetir-se any rere any i 
integrar-se dins la tradició dins el 
nostre poble. Aquesta ruta, que 
estarà animada per la música 
de dues xarangues, començarà, 
un cop acabada la Cagada de la 
Mula, al carrer del Trull i fi-

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
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elaborat, i el que ara ens toca és 
posar-les en pràctica. Tot seguit, 
us explicarem com serà la nostra 
Festa Major.

Aquest any el dia del nostre pa-
tró, Sant Marc, cau en dilluns, per 
la qual cosa la Festa Major de 
Balsareny es celebrarà durant 
aquell dia i el cap de setmana 
previ, és a dir durant els dies 22, 
23, 24i 25 d’abril. Començarem 
els actes divendres 22 d’abril, 
dia previ a la Diada de Sant Jordi, 
quan tindrem una gran novetat 
a la Biblioteca Municipal Pere 
Casaldàliga —on s’haurà cele-
brat el dia anterior l’entrega de 
premis del Concurs Literari de 
Sant Marc—, amb la presenta-
ció, a dos quarts de sis, del Club 
de Lectura per a Adults, inicia-
tiva que ja es va intentar posar 
en pràctica fa tres anys i que, 
esperem, que aquest cop qua-
lli entre els usuaris de la nostra 
biblioteca. Al mateix temps, els 
coneguts i estimats Pep i Maria 
Josep oferiran un ball al Casal 
de la Gent Gran. Seguidament, 
a dos quarts de vuit, hi haurà 
l’espectacle itinerant “Óssos del 
Pirineu” de la Companyia Tutatis, 
un reconegut espectacle per a 
tota la família, molt atractiu vi-
sualment, que us recomanem 
que vingueu a veure i a seguir, 
ja que començarà a la plaça Ri-
card Viñas i ens portarà pels ca-
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nalitzarà a la Sala Sindicat quan 
tot just comenci el Concert de 
Festa Major, aquest any amb els 
Bullit, Autoput i el Dj Puxi. Us 
animem, doncs, a fullejar el pro-
grama que hem preparat per 
aquest Cercatapes per a més in-
formació, com ara conèixer qui-
na tapa es dispensarà a cada bar 
o restaurant o quin serà el seu re-
corregut, i també a comprar-ne 
els tiquets, que es vendran per 
15 euros als bars i restaurants 
participants i a les oficines de 
l’Ajuntament. Esperem que us 
animeu a participar i que hi hagi 
una gran assistència a tots els ac-
tes, tant a aquesta ruta gastronò-
mica com al Concert, que tindrà 
un preu de 5 euros, ja inclòs en 
els tiquets del Cercatapes.

Diumenge 24 d’abril començarà, 
ben d’hora, a les set del matí, 
amb el Concurs de Pesca Sènior, 
a càrrec de la Societat de Pesca-
dors de Balsareny i seguidament, 
a dos quarts de deu, amb la quin-
zena edició de la Trobada de Ge-
gants de la Colla de Geganters i 
Grallers de Balsareny, que comp-
tarà amb una cercavila pels ca-

CULTURA

rrers de Balsareny per acabar, 
finalment, amb una mostra de 
balls a la plaça de l’Ajuntament. 
A les deu, el C.I.R. “El Casino” 
albergarà la Gran Simultània 
d’Escacs del Club d’Escacs de 
Balsareny, i al polígon industrial 
tindrà lloc la novena edició de 
la Trobada de Cotxes Clàssics, 
a càrrec del Club Auto Cross de 
Balsareny, que comptarà amb un 
recorregut pel poble i, finalment, 
amb una exposició dels vehicles 
a la plaça de la Mel. A les onze del 
matí, la Comissió de la Festa dels 
Traginers lliurarà, a la Sala petita 
del Sindicat, els premis del XLVI 
Concurs de Fotografia de la Fes-
ta dels Traginers, i a dos quarts 
de cinc de la tarda, represen-
tants del pubillatge d’arreu de 
Catalunya, conjuntament amb la 
Colla de Geganters i Grallers de 
Balsareny, enfilaran el seu camí 
des de la plaça de l’Ajuntament 
fins a la Sala Sindicat per assistir 
al comiat de l’Hereu i la Pubilla 
de Balsareny des de l’any 2014, 
el Gerard Capdevila i l’Anna Ro-
vira, i a la proclamació dels nous 
Hereu i Pubilla de Balsareny, un 
acte emotiu que comptarà tam-

bé amb alguna sorpresa musical.

Finalment, el dia més esperat i 
especial de la nostra Festa Major, 
dilluns 25 d’abril, Diada de Sant 
Marc, els actes començaran a 
les nou del matí amb els ja tra-
dicionals bonjorn al veïnat amb 
els Bastoners de Balsareny i la 
Missa del Panellet; la Benedicció 
i Repartiment del Panet de Sant 
Marc tindrà lloc a dos quarts de 
deu a la plaça de l’Ajuntament, 
on, a les dotze del migdia, hi 
haurà els actes més solemnes 
de la nostra Festa Major, els tra-
dicionals Balls de Sant Marc, 
amb la Cobla Principal de Berga 
i la participació dels Gegants 
de Balsareny, el Ball de la Faixa, 
els Bastoners de Balsareny, els 
Dansaires dels Pastorets de Bal-
sareny i els alumnes de l’Escola 
Guillem de Balsareny. A dos 
quarts de cinc de la tarda, el C.I.R. 
“El Casino” albergarà el tradicio-
nal Cafè-Concert, aquest any 
amb la Cobla Principal de Ber-
ga; a les sis tindrà lloc al local de 
la plaça de la Mel el lliurament 
de premis del 37è Concurs de 
Pintura a l’Aire Lliure de Bal-
sareny, celebrat el 16 d’abril, i 
per finalitzar aquesta diada, la 
Sala Sindicat oferirà a les set de 
la tarda l’espectacle de teatre 
“Tribut a Pepe Rubianes: Lo me-
jor de Pepe Rubianes”, set anys 
després de la seva mort. El preu 
de l’entrada serà de 10 euros 
anticipada i 12 euros a taquilla, 
amb possibilitat de comprar-les 
anticipadament a les oficines 
de l’Ajuntament de Balsareny o 
a la web www.primeracte.es o 
el mateix dia de l’actuació a la 
Sala Sindicat.

Aquests seran, doncs, els actes 
que hem preparat amb molta 
cura i il·lusió per la Festa Major 
de Balsareny d’aquest any 2016. 
Esperem de tot cor que en 
gaudiu en la seva totalitat, que 
participeu en tots els actes que 
us semblin més atraients i, sens 
dubte, demanem al sol que ens 
acompanyi fins que acabin tots 
els actes! No ens queda res més 
que acomiadar-nos fins al més 
que ve i desitjar-vos una molt 
bona Festa Major, Balsareny!

Us fem una ressenya de di-
verses activitats que hem fet 
recentment.
 
El diumenge 6 de març, 
dues pianistes de la nostra 
escola van participar a la si-
sena edició del Concert Sala 
Piano a la Garriga de Cas-
telladral. Una gran masia, 
unes vistes privilegiades, un 
piano de gran qualitat, una 
audiència expectant i... una 
orquestra de corda. Tot això 
va acompanyar els pianistes 
de les 13 escoles de la Cata-
lunya Central que s’havien 
preparat el repertori que es 
demanava per a l’ocasió. Al 
Facebook podeu veure fotos 
de les nostres dues alumnes 
amb la seva mestra i la nos-
tra directora mentre feien les 
darreres proves abans d’un 
concert que ben segur que 
recordaran. 

La nostra coral d’adults man-
té el nivell d’activitat alt. El 
dissabte 16 d’abril al matí-
migdia van actuar com a 
cloenda de la 9a edició de 
la Trobada de Dones que es 
va fer al Sindicat. Va ser una 
bona ocasió per fruir nova-
ment del seu repertori sem-
pre canviant i integrat per 
peces de diversos estils amb 
una interpretació acurada i 
vivaç. 

El dijous abans de Sant Jor-
di, el 21, a la Biblioteca Pere 
Casaldàliga, va tenir lloc el 
lliurament de premis del 
Concurs Literari Sant Marc. 
La cloenda musical va anar a 
càrrec de les corals de petits 
i mitjans i del Cor Jove. Va ser 
una bona mostra del progrés 
dels nostres alumnes gràcies 
al treball regular fet a l’escola.

Escola Municipal
de Música
de Balsareny

EMMB

Centre instructiu i recreatiu
Tapes i entrepans



Premsa Comarcal

Redacció / Barcelona

A mb la voluntat 
de fomentar 
l’ocupació a tota 

la demarcació de Barce-
lona atenent, de manera 
específica, les necessitats 
dels col·lectius més vul-
nerables i en risc d’ex-
clusió, la Diputació de 
Barcelona impulsa el 
nou programa comple-
mentari de foment de 
l’ocupació i de suport a la 
integració social, valorat 
en 30 milions d’euros.

El programa es posa en 
marxa «no com una acció 
d’urgència, sinó com un des-
plegament del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019, 
l’eina principal que la Dipu-
tació posa a l’abast del terri-
tori», segons la presidenta de 
la Diputació, Mercè Conesa. 

Destinat a prop de 5.000 
persones, el projecte no només 
proposa l’opció clàssica de ge-
nerar llocs de treball sinó que 
també, segons Conesa, incor-

30 milions d’euros 
per al foment de l’ocupació

El Programa està destinat als municipis de la demarcació i inclou dues línies de suport. Crèdit: Gonzalo Sanguinetti / Diputació de Barcelona

pora  «una línia de formació» 
i «una altra de suport a em-
preses d’inserció sociolaboral, 
centres d’inserció i entitats del 
tercer sector perquè contrac-
tin persones de col·lectius es-
pecialment vulnerables».

Pel vicepresident primer 
de la corporació, Dionís Gui-
teras, aquest nou pla d’ocupa-
ció «és una rebolcada a la LR-
SAL», ja que «s’avança a una 
resolució del Tribunal Consti-
tucional», donant «suport a les 
necessitats que tenen els mu-
nicipis», independentment de 
les atribucions que els atorgui 
aquesta llei estatal.

Línies de suport
El programa està destinat 

als municipis de la demar-
cació i a les quatre entitats 
municipals descentralitzades 
i compta amb dues línies de 
suport. La primera, amb una 
dotació de 7,5 milions d’eu-
ros, incorpora els clàssics plans 
d’ocupació adreçats a aquelles 
persones inscrites als serveis 
d’ocupació i que estan en situ-
ació de vulnerabilitat. També 

aposta per poder donar ocupa-
bilitat i formar a les persones, 
i fer possible que els municipis 
col·laborin amb les empreses 
del territori facilitant els pro-
cediments de contractació.

La segona línia de su-
port té una dotació de 22,5 
milions d’euros. Concebuda, 
principalment, per a les per-
sones en risc d’exclusió social, 
aposta per la seva contractació 
per empreses d’inserció soci-
olaboral, centres d’inserció i 
entitats del tercer sector. En 
aquest sentit, també es treba-
lla per a la contractació pròpia 
per part dels ajuntaments, a 
través dels equips de serveis 
socials municipals.

Distribució
Per distribuir aquests 

30 milions d’euros entre els 
governs locals, la corporació 
ha tingut com a referència 
el nombre d’habitants (a ge-
ner del 2015) i la mitjana de 
persones aturades durant un 
període de sis mesos, per evi-
tar l’estacionalitat de les dades 
de l’atur (d’agost del 2015 a 

gener del 2016).
Segons la presidenta de 

la Diputació, Mercè Cone-
sa, el programa ofereix lli-
bertat  als contractadors i 
defensa l’autonomia local 
de cada ajuntament, ja que 
tindran «llibertat per fixar 
quantes persones vol con-
tractar» i «autonomia per 
fixar quin és el salari», tot 
i que des de la Diputació 
es recomana un salari de 
1.000 euros i un contracte 
mínim de sis mesos.

Aprovat en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Lo-
cals 2016-2019”, aquest nou 
programa també preveu una 
línia de suport específic als 
municipis de fins a 1.000 
habitants, que comptaran 
amb l’assignació d’un import 
fix en el moment de calcu-
lar la distribució dels ajuts 
i tindran la possibilitat de 
demanar assistència tècnica 
i jurídica reforçada.

@economieslocals
@benestardiba
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El grup municipal ERC-Balsa-
reny es va reunir el passat 16 
de març amb l’equip de govern 
per presentar les seves esme-
nes a la proposta de pressupost 
2016 que va presentar GdB el 2 
de març de 2016. 

Segons la Llei d’Hisendes 
Locals el pressupost munici-
pal haurà de ser remès al Ple, 
abans del 15 d’octubre, per 
la seva aprovació, esmena o 
devolució. Tot i comprendre la 
minoria en què es troba l’equip 
de govern i, que a la pràctica, 
molts municipis no aproven el 
pressupost amb anterioritat a 
aquesta data, ERC-Balsareny no 
entén l’atribució d’aquesta res-
ponsabilitat a l’oposició.

En nombroses ocasions el grup 
municipal ERC-Balsareny ha 
reclamat la proposta de pres-
supost municipal 2016, sent co-
neixedors que, a finals de des-
embre – principis de gener, el 
pressupost ja es trobava redac-
tat per buscar els acords i con-
sensos necessaris per la seva 
aprovació en sessió plenària. 
 
Tal vegada aquesta demora po-
dria venir donada pel “procés 
participatiu”. Un procés partici-
patiu que sembla que estaria 
format per dues fases, segons 
les publicacions efectuades al 
Sarment, no pas per la informa-
ció que té i coneix aquest grup 
municipal.

La primera fase del procés par-

ERC BALSARENY

ERC-Balsareny no es responsabilitza de la lentitud d’aprovació 
del Pressupost Municipal

ticipatiu va tenir lloc durant el 
mes de gener amb el pressu-
post ja prorrogat, ja que el dia 1 
de gener es prorroga automàti-
cament l’anterior. Aquesta pri-
mera fase va ser elaborada sen-
se la participació de l’oposició.

Un cop fet el recompte, i vist el 
resultat i la poca participació, 
desconeixem, a dia d’avui, si el 
resultat és vinculant o no. En el 
cas que existís la segona fase 
del procés participatiu, agrai-
ríem ser informats de com es 
realitzarà, i poder-hi participar.  

Així, les esmenes a la proposta 
del pressupost municipal 2016 
que es van presentar són les 
següents: 

En la partida Pavimentació de 
vies públiques ERC-Balsareny 
aposta, en primera instància, 
per arranjar i mantenir en bon 
estat tots els passos de vianants 
del poble, així com també les 
diferents voreres. 
Tant el carrer del Nord i el carrer 
de la Riera tenen mancances a 
nivell de pavimentat de la via 
pública. Hi ha molts sots fruit 
de connexions de clavegue-
ram, pedaços que s’han anat 
fent i altres, però creiem que 
la solució que es planteja no 
és l’adequada, bàsicament per 
dos motius:

1r.- Aquest grup té entès que 
es tracta tan sols d’una capeta 
d’asfalt sobre l’existent, anive-
llant el ferm actual. Això com-
portarà que amb la poca alçada 
actual entre la vorada i la calça-

da, per poc gruix de quitrà que 
s’hi posi, quedarà quasi a nivell 
de la vorera, gens pràctic per al 
vianant i menys per al desguàs 
de l’aigua de la pluja.

2n.- Aquest paviment asfàltic 
es posaria sobre un carrer on 
fa molt anys que no s’ha tocat 
el subsòl. Desconeixem si les 
xarxes de clavegueram i la xar-
xa de subministrament d’aigua 
potable estant bé i, creiem que 
seria més adequat fer el que és 
conegut com a segona urba-
nització. D’aquesta manera,  as-
segurem que el paviment tin-
gui llarga continuïtat i que no 
s’hagi de tornar aixecar d’aquí 
a quatre dies. Òbviament el 
pressupost d’una i altra obra és 
diferent, però potser val la pena 
esperar una mica i fer-ho bé.

Respecte a la proposta de 
creació d’una vorera a la carre-
tera d’Avinyó entre la plaça de 
Catalunya, confluència carrer 
Coromina amb carrer Sèquia 
fins arribar al pont del Riu o a 
la capelleta de Sant Roc: ac-
tualment només hi ha el rec de 
desguàs d’aigües de la pluja a 
banda i banda de la carretera. O 
bé es tapa aquest, deixant una 
vorera extremadament estreta, 
o bé cal rebaixar els talussos 
actuals, amb la dificultat del 
moviment de terres, afegint el 
cost de les expropiacions de 
terrenys als corresponents pro-
pietaris. A més, és un lloc sense 
cap il·luminació. Si volem fer-ho 
correctament, també caldrà 
posar-hi enllumenat públic; és 
a dir, un altre cost afegit. Per 
tot això creiem que el cost que 
representaria fer una zona de 
passeig amb totes les garanties 
per als seus usuaris no s’ajusta 
a la necessitat de fer aquesta 
obra.

A la partida de Parcs i Jardins, 
ERC-Balsareny prioritza les per-
sones, en especial els nostres 

petits. Creiem que els esforços 
han d’anar dirigits a millorar la 
qualitat i seguretat dels espais 
d’esbarjo, en especial els parcs 
infantils; en aquest sentit, re-
ferint-nos als animals de com-
panyia, proposaríem campan-
yes de Tinença, Responsabilitat 
i Civisme. 

Respecte a la proposta econò-
mica que es destinaria a la figu-
ra d’un insertor laboral, aquest 
grup municipal opta, per una 
banda, per incrementar la par-
tida en formació d’aturats. I, 
per altra banda, s’aposta per 
fer possible el servei de men-
jador a la llar d’infants. Aquesta 
és una qüestió que ja ha estat 
plantejada en les últimes le-
gislatures. Continuem creient 
que cal fer un esforç intern per 
tal de donar una oportunitat 
a aquest servei i assegurar-ne 
una continuïtat en els pròxims 
cursos. La llar d’infants ja dis-
posa de cuina pròpia; per tant, 
caldria contractar una cuinera. 
Atorgant aquest servei, que 
podria iniciar-se el proper curs 
2016-2017, evitarem perdre 
matriculacions que s’acaben 
efectuant als pobles veïns. 

Sobre la partida de fires i pro-
moció del comerç es creu, com 
a mínim, que s’hauria de garan-
tir la promoció del comerç del 
poble, buscant fires i/o activi-
tats alternatives innovadores. 

Finalment, es proposa 
l’ampliació a jornada com-
plerta de la treballadora social, 
l’augment d’hores del Servei 
d’Atenció Domiciliària munici-
pal, i donar cobertura de servei 
de teleassistència a tothom qui 
ho necessiti.  

Un cop presentades les propos-
tes, ERC-Balsareny espera respos-
ta de l’equip de govern i proposa 
l’emplaçament de tots els grups polí-
tics per tal d’arribar a un acord sense 
més dilacions. 



Jorge Aguilera Ruiz va néixer 
a Balsareny el 29 d’octubre de 
1992. En arribar a l’edat uni-
versitària va cursar Política, 
ciència i gestió pública a la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona. Actualment no segueix 
cap més tipus d’estudis però, 
tal com diu ell, «ara estic estal-
viant per poder pagar-me un 
màster més endavant».

Aguilera és l’actual regidor 
d’Urbanisme, Obres Públiques 
i Medi Ambient del nou equip 
de govern Gent de Balsareny 
de l’Ajuntament, després que 
els quatre components de 
l’equip de govern es repartissin 
les carteres a judici personal i 
amb les àrees que cadascú es-
tigués més familiaritzat.

Li agrada llegir, i darrerament 
està acabant un llibre d’Arturo 
Pérez Reverte titulat «Los 
hombres buenos». Aquest, 
ambientat al segle XVIII, tracta 
sobre el viatge a París de dos 
acadèmics de la Real Acade-
mia Española. És una persona 
d’estar molt per casa amb la 
família; per això no es conside-
ra molt viatger. Tot i així, recen-
tment va anar al sud de França 
amb la seva parella a visitar els 
camps de refugiats de la retira-
da de la Guerra Civil, a pobles 
com Argelers, Elna i Ribesaltes.

A nivell esportiu, és afeccionat 
a la bicicleta, i si tot va bé, tal 
i com ens diu, la propera tem-
porada espera tornar a ser un 
dels extrems del Club Hand-
bol Balsareny sènior masculí. 
«Personalment, dono les grà-
cies al Sergi Montagut, qui 
està tibant del carro perquè 
Balsareny torni a tenir un dels 
seus clubs esportius amb 
més d’història i reputació». 
El cinema i l’òpera, la poesia i 
el dibuix formen part del seu 

temps cultural i de lleure.

—Expliqueu-nos, com va néi-
xer la proposta política de 
Gent de Balsareny?

—Doncs va néixer de la in-
quietud d’unes generacions 
que observaven des de fora 
com els poderosos tiraven 
per terra totes les nostres 
expectatives per al futur. És 
per això que vam decidir or-
ganitzar-nos per tal que fos la 
gent de peu qui prengués les 
decisions, en vista del camí 
pel qual ens estan portant les 
elits. 

—Per què «Gent de Balsa-
reny»?

—Des de bon principi vam 
considerar que les decisions 
importants les hem de pren-
dre en conjunt i no de for-
ma unilateral i per això, per 
la Fira d’Entitats del passat 
2014 vam realitzar un re-
ferèndum obert a tothom on 
es va votar el nom i el logo-
tip de l’Assemblea Gent de 
Balsareny. Aquest és fruit de 
la idea col·lectiva del poble. 
Recordo aquell dia a la plaça 
i amb l’alcalde amb una caixa 
de cartró demanant a la gent 
el seu vot: totes les persones 
al·lucinaven.

—Quin compromís té la regi-
doria de Medi Ambient?

—L’àrea de medi ambient és 
la que té més feina a fer. A 
mesura que passa el temps, 
les exigències mediambien-
tals són més profundes i so-
fisticades. Per sort, en aquest 
sentit el poble de Balsareny 
és un llenç en blanc. Actual-
ment estem a l’espera que la 
Diputació ens realitzi una au-
ditoria energètica en tots els 
equipaments municipals, per 
tal d’analitzar quin n’és l’estat 

i determinar les actuacions a 
realitzar per fer-los sosteni-
bles i eficients energètica-
ment. Cal analitzar el consum 
de l’enllumenat públic, bus-
car fórmules perquè la gent 
es mogui més pel poble a 
peu o en bicicleta i no tant 
en cotxe. També, junts amb 
el Consorci de Residus del 
Bages, cal mirar l’estalvi en la 
gestió de les deixalles.

—Actualment i a nivell 
d’infraestructures, què manca 
al poble?

—Balsareny, dins les seves 
mancances, és un munici-
pi que està molt ben dotat 
a nivell d’infraestructures. 
Geogràficament estem a una 
hora de cotxe de la resta de 
Catalunya, disposem d’un 
gran ventall d’equipaments 
de tota classe: culturals (sala 
el Sindicat), esportives (pa-
velló municipal) on es poden 
practicar fins a nou esports 
diferents, etc. Durant aquests 
darrers dies tenim en obser-
vació la urbanització del tram 
des de la plaça de Catalunya 
fins al pont del Riu. Aquest 
tram és molt concorregut, ja 
que hi ha persones que hi te-
nen horts, i també per la pràc-
tica saludable de caminar. 
Per aquest motiu estem fent 
un estudi per tal que hi hagi 
la possibilitat de construir-
hi una vorera que porti més 
seguretat a tothom. També 
hem observat una despe-
sa molt elevada en la xarxa 
d’enllumenat públic, deguda 
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JOSEP GUDAYOL I PUIG

Jorge Aguilera, politòleg amb responsabilitats 
d’Urbanisme i Medi Ambient a l’Ajuntament

ARXIU

a l’envelliment d’aquesta. Per 
això s’està estudiant també 
substituir els punts de llum 
de la xarxa amb lluminàries 
LED, i estalviar i destinar di-
ners a altres coses més im-
portants contribuint a la sos-
tenibilitat del planeta.

—Quins són els avantatges i 
desavantatges de la biomas-
sa?

—La biomassa és un siste-
ma de font renovable i neta, 
ja que no produeix gasos 
d’efecte hivernacle. La cal-
dera abasteix els espais pú-
blics: Escola, Ajuntament, 
Residència Casal Verge de 
Montserrat, CAP mèdic i Club 
d’Avis. A més, contribueix al 
manteniment dels boscos, ja 
que s’utilitza estella (desbros-
sament de la massa forestal), 
consumint sempre un pro-
ducte de proximitat.

—Ja per últim, quantes hores 
us ocupa el vostre càrrec a 
l’Ajuntament?

—La veritat és que mai m’he 
parat a comptar les hores que 
hi dedico, ja que ho faig amb 
molta il·lusió per Balsareny.
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Actualment estem vivint, tot 
i que uns de més a prop i al-
tres de punts més llunyans, la 
necessitat de treball, educació, 
amor: factors i valors essen-
cials per a la nostra condició 
humana.

Avui, per sort, ja que en temps 
anteriors no es podia estar tan 
al dia, la informació ens du a 
reflexionar i a solidaritzar-nos 
amb els fets que fa uns dies 
un grup de persones de Balsa-
reny van dur a terme.

Junts i com més mans millor
JOSEP GUDAYOL I PUIG

«La iniciativa de realitzar 
aquestes obres ha estat de 
l’Ajuntament, tot i que cal 
dir que per poder-les por-
tar a terme s’ha necessitat 
l’autorització de la Generalitat, 
que és titular de la via. Puc dir-
vos que la història d’aquest 
projecte és molt curiosa. 
L’aprovació incial del mateix 
va tenir lloc el passat 25 de 
setembre de 2003 amb la sig-
natura de l’alcalde Francesc 
Soldevila. Més tard, el 2015, 
l’equip de govern de l’alcalde 
Jaume Rabeya va reobrir el 
concurs per tal que les empre-
ses que estiguessin interes-
sades a fer les obres s’hi pre-
sentessin. I finalment va ser el 
passat 25 de setembre de 2015 
(12 anys exactes des de la seva 
aprovació inicial) quan l’equip 
de govern del canvi va apro-
var l’adjudicació del projecte 
a l’empresa guanyadora del 
concurs “Construccions, àrids i 
formigons, SA”, coneguda com 
Viscola» (Jorge Aguilera Ruiz, 
regidor d’Urbanisme i Medi 
Ambient).

El projecte d’aquestes obres 
inclou la urbanització de la ca-
rretera de Súria, en el tram que 
arriba fins al cementiri munici-
pal.

L’equip de govern de Jaume 
Rabeya havia licitat el projecte 
per un valor de 112.000 eu-
ros (IVA inclòs). Avui aquestes 

obres s’han adjudicat per uns 
90.000 euros (IVA inclòs). El fi-
nançament de l’obra corre a 
càrrec de l’Ajuntament. Per po-
der cobrir la despesa, l’anterior 
equip de govern havia dema-
nar un préstec a la Diputació 
de Barcelona al 0% d’interès, 
el qual quedarà amortitzat en 
uns 10 anys.

Les obres han consistit a fer 
una vorera a banda i banda 
del tram que arrenca a partir 
del començament de l’entrada 
nord del carrer Travessera fins 
al cementiri municipal i fins al 
pont de sota la variant.

Segons Jorge Aguilera, hi ha 
unes altres obres similars pro-
jectades a l’àrea que arrenca 
des de la plaça de Catalunya 
(on hi havia la casa de cal Pia-
no) fins al pont del Riu, a la ca-
rretera d’Avinyó.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Després de 12 anys, l’equip de
govern fa les obres a la carretera 
de Súria fins al cementiri

Mans Unides, a través d’una 
unitat solidària, és una viva 
manifestació organitzati-
va a favor de les necessitats 
esmentades, d’aquí i d’altres 
punts geogràfics, d’acord amb 
totes les reflexions fetes ante-
riorment.

A la fotografia, en el marc del 
menjador de la Rectoria, po-
dem observar un acte solidari 
per ajudar a combatre la fam 
al món. Va ser un petit gest fet 
al voltant d’una taula, identi-
ficant el lema de “Junts i com 
més mans millor”. 

ARXIU

ARXIU

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

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

FORN
Pa i Pastisseria

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

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

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

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

TAVERNA EL BOTER

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

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

FORN
Pa i Pastisseria

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

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

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

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

TAVERNA EL BOTER

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



11
METEOROLOGIA

«Les tendències de la renda 
i la riquesa deixen quelcom 
molt clar: la distància entre 
rics i pobres és més gran que 
no ho ha estat mai abans, i 
continua augmentant, mentre 
que el poder està, cada vega-
da més, en mans d’una petita 
elit» (Oxfam-Intermón, Iguals, 
pàg. 33).

Caldria bufetejar-se la cara o 
pessigar-se el braç per com-
provar que no hem perdut 
la sensibilitat, o la vergonya 
pròpia o aliena si ho llegim 
o escoltem sense reaccionar 
enèrgicament al moment. 

El creixement de la desigual-
tat ve de lluny, des d’aquelles 
fatídiques dècades dels anys 
setanta i vuitanta del segle 
passat, quan les potències 
mundials van imposar la re-
volució conservadora de That-
cher i Reagan, escanyant les 
economies dels països en vies 
de desenvolupament amb 
alça dels tipus d’interès sobre 
el seu deute extern, exigint-
los la reducció de les despeses 
socials de sanitat i educació, la 
reducció de l’estat, el desman-
tellament de l’estat del benes-

tar a Europa, la precarització 
de la feina i la marginació de 
la lluita obrera arreu del món, 
l’ofegament de les revolu-
cions populars a Amèrica Lla-
tina... Fins i tot amb benedic-
ció de la central vaticana de 
torn en aquelles dècades i la 
desqualificació de la Teologia 
de l’Alliberament, dels seus 
teòlegs, dels seus bisbes, de 
l’Església dels pobres.

Quatre dècades més tard te-
nim aquest resultat: una hu-
manitat submisa en la major 
desigualtat de la seva història. 
85 persones tenen una rique-
sa equivalent al patrimoni de 
la meitat pobra de la humani-
tat. I l’1% més ric de la pobla-
ció, aquest any 2016, superarà 
el seu propi rècord patrimo-
nial traspassant la barrera psi-
cològica del 50% de la rique-
sa del món: ha aconseguit la 
meitat dels béns del món (i 
continua creixent); l’altra mei-
tat queda a repartir per a tota 
la resta dels humans, el 99% 
de la població mundial. Viure 
per veure.

Ha estat tot una revolució, sen-
se armes, des del poder polí-
tic, des d’unes estructures po-
sades al servei del mercat –el 
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Araguaia amb el Bisbe Pere Casaldàliga. 
Carta núm. 82. És hora de despertar!

suposat lliure comenrç per tal 
que ovelles i llops comerciïn 
en llibertat– i amb un sistema 
financer concebut i sotmès al 
servei mateix de l’acumulació 
de diner. I hem arribat a quí en 
temps de règims que es diuen 
democràtics...

Això evidenciaria el «segrest 
democràtic» d’una societat en 
la qual el poble escull els plu-
tòcrates i els confia el poder, 
i els pobres voten els partits 
dels rics... És l’hegemonia del 
capital: la manca de cons-
ciència dels pobres, la inhibi-
ció de la majoria, el triomf de 
l’individualisme, l’anestèsia 
del consumisme... No es man-
tindria un sistema tan injust si 
no fos per la inhibició d’una 
gran part de la població, que 
té la consciència captiva sota 
l’hegemonia que el sistema 
exerceix sobre les ments i els 
cors. Aquí també, com en el 
tema de la crisi climàtica, ens 
estem apropant a l’abisme. La 
història assegura que aquests 
índexs d’extrema riquesa, 
de desigualtat, d’injustícia, 
no són sostenibles per molt 
temps.

És l’hora de despertar. Perquè 
és urgent de canviar les regles.

BALSARENY AVUI

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)     9,1
Mitjana (min.+màx.)     9,8
Mitjana de mínimes     1,5
Mitjana de 
màximes   18,1
Mínima      -4,9; dia 10
Màxima     24,9; dia 30
Mín. més alta   7,4; dia 19
Màx. més baixa   9,5; dia 9

Vent (km/h) 
Ventada més alta    54,0; dia 2
Velocitat mitjana   7,8
Recorregut del vent    3.254,7 km

Pressió (hPa) 
Màxima 1.017,9; dia 1
Mínima     993,0; dia 5

La pluja (litres) 
Dia 5    3,8
Dia 9    1,4
Dia 14    4,5
Dia 16  17,1
Dia 17    1,7
Dia 19    1,8
Dia 20  20,0
Dia 21    5,7
Total                              56,0 litres

FRANCESC CAMPRUBÍ

Sol de març 
porta refredats

Solució al repte número 12:
la probabilitat és del 81%

ROC CARULLA

Repte núm. 13 Un de contundent: quan 
sumem les xifres d’un cert 
nombre de nou xifres el 
resultat és 8. Quin serà el 
resultat del producte de 
totes aquestes nou xifres?




