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Visca els nuvis Traginers!

Per molts anys, Ràdio Balsareny!
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MARC VILARDELL CASADO

Enguany fa 10 anys comença-
va a caminar un projecte que, 
de moment, ha arribat fins 
aquí. Però tenim la intenció 
(no sabem si bona o malvada) 
de continuar avançant. El 15 
de gener de 2007 —després 
d’una setmana d’emissions en 
proves— sortien a través de 
les ones màgiques del 107.1 
F.M. les primeres emissions de 
Ràdio Balsareny. Des d’aquell 
dilluns i fins avui seguim resis-
tint a les ones.

N’hem passades de tots els co-
lors: avaries greus, problemes 
tècnics menors i petits entre-
bancs informàtics i/o tecno-
lògics, alguna discussió... Deia 
el poeta Miquel Martí i Pol que 
«tot està per fer i tot és pos-
sible». I encara més quan s’hi 
posa voluntat. Si és possible, 
nosaltres ho farem (tot i els 
mals auguris d’alguns quan 
iniciàvem el nostre camí). De 
ganes no ens en falten, us ho 
asseguro. Però també hem tin-
gut molt bons moments, mol-
tes rialles, moments viscuts 
entre companys, entre amics, 
i anècdotes per poder expli-
car als nostres fills o néts quan 
arribi el moment. 

Moltes són les persones que 
han format part de l’equip de 
Ràdio Balsareny; no les ano-
menaré, perquè seria un greu-
ge imperdonable oblidar-me 
d’algú. Però sí que vull donar-
vos les gràcies a tots, per ha-
ver aportat el vostre granet 
de sorra a aquest projecte. I 
també a tots els companys 
d’altres emissores municipals 

d’arreu de Catalunya, que ens 
heu ajudat i ens ajudeu a com-
pletar la graella amb els vos-
tres programes. En definitiva, 
a tothom qui d’una manera 
o d’una altra heu ajudat a fer 
créixer una ràdio que partia de 
zero (o menys).

No voldria menystenir tam-
poc els negocis locals, que 
ens doneu suport, ja sigui 
sintonitzant-nos o bé patro-
cinant algun dels programes 
que emetem. Però gran part 
del mèrit (o culpa, no ho sé...) 
que nosaltres seguim aquí és 
de tots aquells que ens feu 
costat des de l’altra banda de 
l’aparell receptor, trucant-nos 
per telèfon, seguint-nos a les 
xarxes o participant en els 
nostres programes.No puc, ni 
voldria, oblidar-me de la Casa 
Gran: el nostre Ajuntament, 
que ens dóna un recolzament 
incondicional, des del regidor 
de Cultura fins a la brigada 
municipal (a qui sovint hem 
hagut d’atabalar), passant pel 
personal administratiu, el se-
cretari o l’aparellador. L’únic 
que s’escapa, de moment, és 
el jutge de pau...

El motiu principal d’aquestes 
línies és donar un agraïment 

ARXIU

públic i de tot cor a totes les 
persones que formeu part a 
dia d’avui de la nostra ràdio; 
això inclou tant els que feu 
de locutors com l’equip tèc-
nic (mireu si som ben parits, 
que fins i tot tenim informàtic 
i tècnic!). Sense vosaltres, això 
no seria possible. Gràcies per 
la vostra ajuda, per la vostra 
iniciativa, per la vostra hones-
tedat i per la vostra implica-
ció, per fer-me fàcil la feina de 
director. Gràcies per ser com 
sou, tots diferents però tots 
units per un interès comú: una 
ràdio municipal propera i de 
qualitat.

El 2016 vam incorporar diver-
ses persones a l’equip i aquest 
any n’incorporem més. Us 
ho anirem explicant a través 
del Facebook (https://www.
facebook.com/R%C3%A0dio-
Balsareny-570942236448057) 
i el nostre web (http://www.
radiobalsareny.org).

Volem començar a ser, o seguir 
sent, la vostra emissora, i con-
tinuar sent un transmissor del 
que succeeix al poble, un punt 
d’informació municipal i un al-
taveu per a les entitats locals.
Seguim endavant. Salut i mol-
ta ràdio!

Desè aniversari de Ràdio Balsareny
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Els Traginers van començar 
divendres amb el Correfoc 
infantil, una botifarrada amb 
Txus i Roger i el concert Jove 
amb Antonio el Remendao i 
Arradio Rosita.

Dissabte dia 18, en un dia es-
plèndid i assolellat, després 
d’una gran repicada de cam-
panes, va tenir lloc la quarta 
edició de la Cavalcada dels 
Traginers Joves. Acompan-
yats per la música de la For-
mació Joves de l’Agrupació 
Musical de Cerdanyola del 
Vallès i pels Tabalons de Xàl-
diga, de Manresa, la Cavalca-
da va desfilat pels carrers del 
poble en un ambient festiu i 
alegre. Obrien la desfilada la 
banderera, Queralt Bonet 
Puig, flanquejada pels cor-
donistes, Iker Ambròs Man-
zano i Júlia Soler Llorens i 
acompanyada per la Pubilla, 
la dama i l’Hereu de Balsa-
reny. Els seguia una comitiva 
de Traginers Joves amb mat-
xos i mules, que portaven 
femeres, pedreres, gerros de 
mel, feixos de llenya, sorre-
res, lleteres, gàbies d’aviram i 
arnes; a més d’un carro de la 
bóta, carros de sacs i cinc car-
ros d’escalada petits. En arri-
bar a la plaça de l’església, el 
senyor rector, mossèn Xavier 
Castelló, va beneir els tragi-
ners i el bestiar. La desfilada 
ha acabat a la plaça de la Mel, 
on les bandes de Cerdanyola 
i de Manresa van fer una ac-
tuació musical. 

Visca els nuvis Traginers!
SARMENT

Tot seguit van actuar els 
Dansaires dels Pastorets de 
Balsareny, amb un seguit de 
danses tradicionals dels Paï-
sos Catalans i d’Europa, entre 
les quals la valenciana ‘Dansa 
del Vetlatori’ i el ‘Galop Grec’. 
Tornaran a ballar el dia de 
Sant Jordi, en el marc de la 
Roda d’Esbarts Infantils i Ju-
venils del Bages, i el dia de 
Sant Marc.

A la tarda hi va haver el Joc 

de les Anelles, la inauguració 
de la Taverna, l’Exposició Fo-
togràfica, el Rebost i la Roda 
del Traginer i la Botiga de 
Ceràmica. I a les 6 de la tarda, 
el concert “Traginers Música 
Exprés”, a càrrec d’alumnes 
—músics i coral— de l’Escola 
Municipal de Música de Bal-
sareny. I al vespre hi va haver 
gresca amb el Correfoc dels 
Traginers, la Ruta del Traginer 
i el concert amb Strombers, 
La Zarigüella i DJ Puxi. 

El diumenge dia 19 es va lle-
var emboirat, però de seguida 
el sol va fer acte de presència 
i la Festa dels Traginers va re-
sultar lluïda i esplèndida com 
sempre. Els Trabucaires do-
naven el bon dia al veïnat, i a 
la Torrada la gent esmorzava 
amb gana, mentre als respec-
tius àmbits es feia l’esquilada 
i ferrada d’un matxo i la de-
mostració de l’elaboració ar-
tesana del porc, i el Mercat 
del Traginer obria les 

SARMENT

SARMENT SARMENT
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parades, igual com el Rebost, 
la Roda, la Taverna, la Botiga 
de Ceràmica i l’Exposició de 
Fotografies.

L’acte més esperat: a les 10 
del matí, la comitiva d’honor, 
amb la Cobla Ciutat de Man-
resa, va anar a buscar la núvia, 
Núria Gómez Ribas, i la seva 
mare, Àngela Ribas Lacasa, 
i les acompanyava a la Casa 
de la Vila, on esperaven el 
nuvi, Jordi Selgas Catalan —

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

coordinador del Sarment— i 
la seva mare, Maria Àngels 
Catalan Miralles. També els 
pares dels nuvis, germans i 
amics. El regidor de Cultura, 
Albert Otero, els va casar al 
balcó —des d’aquest any, els 
casaments són de debò— i 
l’acordionista Valentí Alsina 
els va dedicar una divertida 
cançó. Tot seguit, van muntar 
per anar a buscar el banderer, 
Josep Serra Salada, i els cor-
donistes, Oriol Serra Valdés 

SARMENT

i Marina Serra Valdés, i així 
començava la gran Cavalcada. 

Rere els estendards venia el 
seguici nupcial, amb la caixa 
de la núvia; en els gegants i 
gegantons de Balsareny (Marc 
i Maria, Joan, Mariona i Blan-
ca; els Geganters i Grallers de 
Balsareny i els també balsa-
renyencs Geganters i Grallers 
“Els K+ Sonen”; els Bastoners 
de Balsareny; la banda de 
l’Agrupació Musical de Cer-

SARMENT SARMENT

danyola del Vallès, la Cobla 
Ciutat de Manresa, en Valentí 
Alsina, els Trabucaires i Mor-
terets de Rajadell i una llar-
ga representació d’Hereus 
i Pubilles de tot Catalunya. 
També el Traginer d’Honor, 
Rossend Santasusana Ca-
nal, i dos Mossos d’esquadra 
d’època. Seguien una llarga 
corrua de Traginers amb ma-
txos i mules i sàrries, bastos, 
àrguens, arguenells i estris 
diversos de transport de tota 
mena de mercaderies: llenya, 
mel, farina, raïm, vi, aigua, gar-
bes, arnes, pedres, sorra, fems, 
carbó... Venien després tot de 
carros amb quitxalla, carros 
de transport de troncs, can-
yes, cervesa i altres productes 
de comerç; els genets parti-
cipants a les curses i un gran 
nombre d’espontanis que do-
naven color a la comitiva. Com 
de costum, la desfilada va ser 
comentada amb tot luxe de 
detall pel Jacint Orriols Alsi-
na, que ens va ajudar a conèi-
xer els estris i sobretot les per-
sones que hi participaven; SARMENT
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SARMENT

i tots plegats van rebre a la 
plaça de l’Església la benedic-
ció del senyor rector, mossèn 
Xavier Castelló. El banderer 
va lliurar l’estendard al ban-
derer de l’any que ve, Jordi 
Santasusana Vila, i la núvia 
va donar el ram a la núvia que 
es casarà l’any que ve.

A la tarda, al circuit del Serrat 
del Maurici, les tradicionals 
curses de cavalls, mules, ases 
i ponis van cloure la festa 
dels Traginers 2017. Moltes a 
gràcies als organitzadors i a 
tothom qui ha fet possible un 
any més aquesta entranyable 
festa, i fins l’any que ve!

(Vegeu al blog http://sarment.
blogspot.com un ampli repor-
tatge fotogràfic dels Traginers 
Joves, el concert de l’Escola 
de Música, la Cavalcada dels 
Traginers i els Dansaires dels 
Pastorets) 

SARMENT

SARMENT

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
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OPINIÓ

Quan el Casal es converteix en la nova llar

He pensat en moltes  maneres 
per començar aquest escrit: 
una breu història del Casal, 
la seva fundació o construc-
ció... Però m’he adonat que 
hi ha força  treball de recerca 
en molts llibres d’història co-
marcal i del poble; sense anar 
més enllà, a la Biblioteca hi ha 
un munt d’informació sobre 
el tema. És per aquest motiu 
que he decidit centrar aquesta 
presentació en les persones: 
les que hi viuen  i les que hi 
treballen, perquè son, en de-
finitiva, les que donen vida i 
sentit a aquesta institució de 
Balsareny.

Com passa en molts àmbits 
de la vida, no sabem què ens 
depararà el futur, però sovint, 
quan els nostres avis es fan 
grans, se’ns planteja el dilema 
: els podrem cuidar a casa o 
hauran d’anar al Casal?

I quan arriba aquest moment, 
en molts casos t’adones que 
realment t’ho estàs plantejant 
perquè no pots fer-te càrrec 
de la persona, i intentes pensar 
quin pot ser el lloc més ade-
quat on el teu ésser estimat 
pugui passar el temps que li 

MONTSE SOLER resti de vida ben cuidat i atès.

No és fàcil prendre aquesta 
decisió.  

Deixant de banda la qüestió 
econòmica, i centrant-me en 
les persones, portar un ésser 
estimat al Casal sovint repre-
senta un tràngol per a les famí-
lies,  que afronten una barreja 
de sentiments contradictoris.

És llavors, des del precís instant 
que prenem  aquesta decisió, 
sigui pels motius que sigui 
de cada família, que el Casal 
comença la seva feina amb la 
persona estimada i amb els 
familiars que hem d’assumir 
també la nova situació. 

Des del minut zero ens acullen, 
al resident i al familiar, perquè 
a partir d’aquell moment co-
mencem a formar part d’una 
altra gran família.

Vulguem o no,  el Casal passa a 
ser la nova llar d’aquella perso-
na, i de retruc, la nostra.

És llavors , també, quan les fa-
mílies comencem a trobar-nos 
en aquella casa, que no era 
casa nostra però que s’hi con-
verteix des del moment que 

els nostres familiars hi viuen.

I comencem a compartir ex-
periències i moments, que tot 
sovint comentem amb les per-
sones que hi treballen, perquè 
de cop ells es converteixen en 
el nostre suport, en l’ajuda que 
necessitem a cada moment 
determinat, en guies que ens 
orienten i informen, en els vet-
lladors del benestar de la nos-
tra persona resident.

I vet aquí que, de tant conviure 
a la mateixa casa, ens adonem 
que tenim les mateixes inquie-
tuds, que volem ser part activa 
d’aquesta gran família en que 
es converteix el Casal. Per això 
hem creat l’ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS I AMICS DEL CASAL 
VERGE DE MONTSERRAT.

Perquè, per a nosaltres, aquest 
centre passa a formar part de 
les nostres vides, hi patim les 
malalties i les angoixes, però 
també compartim les alegries 
i el benestar i, en definitiva, el 
dia a dia dels nostres éssers 
estimats.

No és que vulguem ser part de 
la família del Casal. És que ja en 
formem part des del moment 
que un membre de la nos-
tra família hi dorm, hi menja, 
hi respira, hi plora, hi parla, hi 
descansa.

I és pensant en el benestar de 
tots plegats, amb ganes de 
col·laborar i ajudar en tot el 
possible en el seu bon funcio-
nament, amb els sentits oberts 
per escoltar, aprendre i com-
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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 
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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

partir tots plegats, que neix  
aquesta Associació.

Perquè més que una residèn-
cia geriàtrica, per a nosaltres 
els familiars, és la nostra sego-
na casa, és on hi ha la persona 
estimada, és on t’ajuden a tirar 
endavant, on t’acullen i acon-
sellen.

Però, per sobre de tot, és on 
es desperta cada dia aque-
lla mare que no et recorda, o 
aquell pare que ja no camina, o 
la iaia que sempre somriu quan 
arriba la família.

Allà, al Casal, és on s’adormen i 
es desperten els nostres fami-
liars i amics. 

I allà ens tenen, i ens tindran, 
fins al darrer sospir, als mem-
bres d’aquesta nova Associació 
a Balsareny, oberta  a tothom, 
tal com diu el nom, familiars i 
amics, perquè som molts els 
que , ens agradi o no, formem 
part d’aquesta gran família a 
Balsareny.

Properament farem un acte de 
presentació al qual podrà as-
sistir tothom de Balsareny que 
hi estigui interessat. Esperem 
poder dir-vos la data al més 
aviat possible.

Fins llavors, gràcies al Sarment 
per deixar-nos fer ressò de les 
nostres inquietuds, gràcies al 
Patronat per l’acollida, gràcies 
a l’Ajuntament pel seu suport i, 
sobretot, gràcies a tots els tre-
balladors del Casal per la seva 
tasca.

09
ENTREVISTA

Sara Calpe de Gràcia va néixer 
el 1930 a Fígols. Des de fa molts 
anys, la Sara fa aportacions de 
roba (llençols, bates, etc.) que 
s’envien a Paraguai, a través de les 
Missioneres de la Institució Cla-
retiana. Això és gràcies a l’ajuda 
d’Emili Bonals, que li dóna tota la 
roba. Tot això ho fan desinteressa-
dament, sense obtenir-ne cap be-
nefici, només per ajudar persones 
que ho necessiten. 

Al llarg de la seva vida, la Sara ha 
ajudat moltes persones, ja sigui 
donant-los béns materials de pri-
mera necessitat o bé ajudant-los 
d’altres maneres. Fins i tot explica 
una anècdota d’un robatori, en 
què li van robar la bossa de mà i 
ella no va voler que tanquessin a 
la presó els dos nois joves que li 
havien robat. Per tant, sempre ha 
ajudat de manera solidària, des-
interessada i, el més important, 
sense demanar protagonisme de 
cap tipus. 

La gent de Paraguai està molt 
agraïda a la Sara per la seva aju-
da desinteressada de tots aquests 
anys i, de tant en tant, li envien fo-
tografies, postals de Nadal, obse-
quis, cartes d’agraïment... El Nadal 
passat, per exemple, li van enviar 
un pessebre d’argila.

Quin tipus de roba cuses per a ells?

- Per exemple, molts llençols, 
també havíem fet coixineres... 
També els feien falta molts pi-
tets, perquè van obrir un hospi-
tal i no tenien res, i llavors va ser 
quan els vaig ajudar més. Ara els 
envio més aviat roba.

Sara Calpe, col·laboradora a Paraguai
LAIA RIU

I qui t’ajuda a fer tot això?

- L’Emili Bonals dels Teixits Bo-
nals és qui em dóna la roba. 
Però jo no me la quedo mai, jo 
sempre la dono. Si no m’ajudés 
aquest noi jo no podria pas fer-
ho perquè tanta roba que fem, 
tants llençols i havíem fet tantes 
coixineres... a mi si no em donen 
la roba jo no puc fer-ho. Jo de 
fer-ho i treballar el que vulguis 
però jo li dic “em fa falta aques-
ta classe de roba” i me la porta. 
Jo puc fer tot això perquè l’Emili 
em dóna la roba, sense ell no po-
dria fer-ho. Tinc quatre màqui-
nes de cosir aquí a casa i podria 
cosir, però no podria ajudar tant 
si ell no m’enviés tota la tela. 

Quin és el procés des que tens la 
roba fins que arriba allà?

- Vénen unes monges a casa 
amb una furgoneta i s’ho em-
porten cap a Barcelona i allà elles 
ja es cuiden d’enviar-ho. Cap allà 
a Paraguai peces senceres no les 
podem enviar, perquè són molt 
grosses. Llavors per enviar-les 
les tallo a trossos i en fem els 
llençols i tot això, i llavors sí que 
es pot enviar. Com que hi ha tant 
jovent que viatja cap allà a aju-

dar durant les vacances doncs 
a les maletes s’emporten tota 
aquesta roba. Si algú de Balsa-
reny ho necessita, només fa falta 
que m’ho demanin, que si els fa 
falta jo els ho dono. També a mi 
cada mes o cada dos em porten 
ampolles de beure totes plenes 
de sucre i jo les dono a la gent 
que els fa falta. Jo sé de gent 
que gasten molt sucre perquè 
tenen canalla i els dono aques-
tes ampolles. És un noi d’aquí a 
Balsareny que li sobra molt sucre 
i me’l porta perquè el doni a qui 
ho necessita.  

I cada quant vénen a buscar-te 
roba a casa?

- Gairebé cada any vénen a bus-
car-ne. I també si necessiten al-
tres coses, les vénen a buscar. Per 
exemple, a mi em regalen molts 
vestits i jo si no me’ls poso doncs 
com que hi ha aquestes novícies, 
noies joves, que no van vestides 
de monges, ve una monja que 
es diu Núria Juncadella, que 

és de Balsareny, a buscar-me 
tots aquests vestits i els porta 
a aquestes noies joves, així van 
ben mudades. 

I, per últim, com vas començar a 
fer tot això?

- Fa tants anys que ni me’n recor-
do. Fa més de vint anys. Aquest 
noi ja sempre em donava retalls 
i li vaig dir que si me’ls dona-
va més grossos podria fer-ne 
llençols. Són trossos de roba 
d’aquests que a vegades surt 
algun fil... A vegades també ha 
tingut bates i també me les ha 
donat. Aquestes monges ho 
van saber de seguida perquè 
la Núria Juncadella és de Balsa-
reny i sabia que em donava tota 
aquesta roba. M’ho va dir i els 
vaig dir que les ajudaria amb tot 
el que pogués.

Moltes gràcies per concedir-nos 
aquesta entrevista i per explicar-
nos aquesta tasca desinteressada 
que fas i que ajuda a tanta gent.

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

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
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«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
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Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ
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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
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Sant Domènec, 41 - BALSARENY
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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
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Telèfon 93 839 65 08
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Antiga Casa Rosendo
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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
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Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

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

ARXIU

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

Cal Barrau
ROSTISSERIA

POLLASTRES A L’AST I MENJARS PREPARATS

SARMENT SARMENT
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Mes de febrer, un mes en 
què enguany celebrarem la 
que és, sens dubte, la festa 
més important de les nostres 
festes i per la qual el nostre 
municipi és conegut i reco-
negut arreu del territori ca-
talà. Aquesta festa, que tots 
esperem quan el calendari 
ens apropa a aquestes dates, 
és la Festa dels Traginers, que 
sempre arriba a Balsareny el 
diumenge de Sexagèsima, la 
setmana abans del Carnaval. 
Amb la celebració d’aquest 
any (17, 18 i 19 de febrer) ja 
són 74 les edicions de la fes-
ta en el format de Festa dels 
Traginers, una fita gens fàcil 
d’assolir a la que s’hi ha arribat 
fruit de l’estima, la perseve-
rança i el reconeixement que 
la gent del poble sent vers 
aquesta celebració, que des 
dels seus inicis mai ha deixat 
de celebrar-se, sempre amb 
la voluntat de fer-la créixer i 
guanyar en prestigi, any rere 
any. Moltes són les entitats i 
associacions locals, bars, res-
taurants, botigues i comerços 
del poble, i voluntaris/àries i 
col·laboradors/es que, desin-
teressadament, donen suport 
a la festa i que, amb la Comis-
sió de la Festa dels Traginers 
al capdavant, es bolquen, des 
de fa molts anys, a ajudar en 
l’organització i muntatge 
d’una festa d’aquestes carac-
terístiques al nostre municipi. 
A totes elles, mil gràcies (sem-
pre merescudes i, per desgrà-
cia, insuficients) per la seva 
voluntat i implicació, possibi-
litant cobrir tota la feina que 
requereix la festa i ajudant 
desinteressadament a tirar-la 
endavant, ja que sense elles 
ni Ajuntament ni Comissió no 
seríem capaços de tirar-la en-
davant. 

La Festa dels Traginers, de-

L’Ajuntament informa
febrer de 2017

ALBERT OTERO BONET clarada Festa d’Interès Turís-
tic el 1970 i Festa Tradicional 
d’Interès Nacional a Catalunya 
el 1999, és un gran homenat-
ge sentit, cuidat i respectuós a 
la tradició de molts dels nos-
tres avantpassats, plasmada 
en la figura de traginer, l’antic 
transportista de queviures 
que, amb el seu cavall, mula 
o matxo de càrrega, tragina-
va tot tipus de béns i merca-
deries per aquestes terres. 
Balsareny és Traginers; l’ADN 
d’aquesta festa corre per les 
venes dels seus vilatans i vi-
latanes, i la part més bonica 
i especial és que cadascú la 
sent, viu i gaudeix a la seva 
manera. Les setmanes prè-
vies a la festa, els domassos ja 
pengen dels nostres balcons 
i els carrers s’engalanen amb 
banderes i banderoles; els 
espais tradicionals de la fes-
ta, com el rebost, la taverna, 
l’exposició de fotografies o 
la torrada, comencen a pren-
dre forma en les seves ubica-
cions habituals; els cables i les 
parcel·les pintades a la plaça 
de la Mel mostren que ja està 
preparada per acollir el mer-
cat, l’estand d’informació ro-
man col·locat a la plaça Onze 
de Setembre, la megafonia es 
mostra desplegada arreu dels 
carrers... Es respiren aires de 
festa gran, tot està preparat, a 
punt per donar el tret de sor-
tida i que els traginers tornin 
a transitar pels carrers de Bal-
sareny. Des de l’Ajuntament 
de Balsareny us desitgem que 
passeu una bona Festa dels 
Traginers!

A banda de la gran celebra-
ció que suposa per al nostre 
poble la Festa dels Traginers, 
no ens hem d’oblidar que 
aquesta és època de carna-
vals i, no cal dir-ho, aquest 
febrer ens agradaria destacar 
la celebració del Carnestoltes 
2017, que a Balsareny tindrà 

lloc dissabte 25 de febrer, el 
cap de setmana després de 
Traginers. El nostre Carnestol-
tes és un carnaval de poble, 
pensat per oferir una jornada 
completa, festiva i divertida 
per a les famílies o per a tots 
aquells que no gaudeixin de 
carnavals massificats, oferint 
l’opció de celebrar-lo aquí al 
poble en un format més fa-
miliar i amb menys aglome-
racions de gent. La Concen-
tració de Comparses tindrà 
lloc dissabte 25 de febrer a les 
17h a la plaça de la Mel, on ens 
prepararem per rebre la pare-
lla protagonista d’enguany, el 
Rei i la Reina del Carnestoltes 
2017. Des de l’any passat, la 
Regidoria de Festes, organit-
zadora del Carnestoltes de 
Balsareny, va apostar perquè 
els protagonistes de la festa 
fossin un Rei i una Reina de 
forma conjunta i per igual, ini-
ciativa que va agradar i que es 
repetirà aquest any. Voleu sa-
ber qui seran el Rei i la Reina 
2017? Doncs no us perdeu el 
nostre Carnestoltes! Segui-
dament, donarà inici la Rua 
del Carnestoltes pels carrers 
de Balsareny, que comptarà 
amb els nostres tradicionals 
col·laboradors per a l’ocasió, 
DJ Reber amb la seva música, i 
Dany Magyk amb el seu confe-
ti i animació. La Rua finalitzarà 
el seu recorregut a la plaça de 
l’Ajuntament, on tindrà lloc 
el Pregó del Rei i la Reina del 
Carnestoltes i, seguidament, 
es repetirà el Ball de Confeti 
de l’any passat, que s’allargarà 

fins a la celebració del Sopar 
Popular de Comparses, que 
tindrà lloc a partir de les 21h 
a la Sala Sindicat, finalitzant la 
festa amb un Ball de Carnes-
toltes a càrrec de DJ Reber, 
amb entrada gratuïta. Per fi-
nalitzar la festa, repetirem la 
iniciativa de l’any passat de 
repartir obsequis a totes les 
comparses que es quedin a 
Balsareny i vinguin al ball, una 
iniciativa pensada per agrair i 
premiar valors com la implica-
ció i participació al nostre Car-
nestoltes per davant de valors 
de competició. 

Finalment, recordem que diu-
menge 26 de febrer, a les 18h 
al Sindicat, tindrem la cele-
bració d’un nou Tempo amb 
l’espectacle de teatre-dansa 
“Wabi-Sabi”, de la Cia. Mons 
Dansa, i el dissabte 4 de març, 
a les 20h també al Sindicat, un 
nou SonaB, amb les “Cançons 
per fer i desfer” de Wednesday 
Lips. No oblideu tampoc que 
diumenge 5 de març torna la 
Transèquia, la caminada de 
26km seguint el recorregut 
la Síquia des de Balsareny a 
Manresa, i la setmana següent 
la Caminada Popular del Cen-
tre Excursionista de Balsareny. 
Festa dels Traginers, Carnes-
toltes, Tempo, SonaB, Tran-
sèquia, Caminada Popular... 
A Balsareny no tenim temps 
d’avorrir-nos... Fins al març!

Regidoria de Comunicació 
i Informació de l’Ajuntament de 

Balsareny

ARXIU
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En el marc del Cicle de Passeja-
des Adreçades a la Gent Gran 
2016/17, iniciativa conjunta 
de l’Ajuntament de Balsareny 
i del Centre Excursionista de 
Balsareny, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i 
del Casal de la Gent Gran de 
Balsareny, el dia 24 de gener 
va tenir lloc la segona sortida, 
en aquest cas, a la Serra de 
l’Obac, dintre del Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt.

En un dia magnífic enmig 
d’una setmana de fred i plu-
ges, unes 40 persones van 
anar en autocar fins a Ma-
tadepera, on van poder es-
morzar al Casal de Gent Gran 
d’aquella localitat. Després 
l’autocar els va pujar fins al Coll 
d’Estenalles, on va començar 
un itinerari d’uns 8 quilòme-

Caminada a la Serra de l’Obac
SARMENT

tres amb unes magnífiques 
vistes. Acompanyats de dos 
guies, la Irene i l’Antonio, van 
passar per l’església de Sant 
Jaume de Mata, van recórrer 
la carena de la Castanyera 
cap al Coll de la Garganta i 
van anar a veure la impressio-
nant i centenària Alzina del 
Vent. Després van seguir pel 
Coll de Boix cap al Turó de la 

Pola o de les Tres Creus, amb 
una panoràmica espectacular 
de 360 graus: a l’est, la carena 
del Pagès i la Mola; a ponent, 
Montserrat (i la muntanya de 
potassa de Sallent); al nord, 
el Montcau, amb el Pirineu al 
fons; i al sud, el Castellsapera i 
el Vallès. Tot seguit, van baixar 
pel Coll de Tres Creus cap a 
prop de l’Alzina del Sal·lari, 

on l’autocar va recollir els 
caminadors i els va tornar a 
Matadepera per dinar, abans 
d’emprendre el camí de tor-
nada. 

Una bonica expedició que va 
agradar molt a tots els que hi 
van poder anar. Felicitacions 
als organitzadors. La propera 
serà el 7 de març al Garraf.

ALFRED SELGAS

ALFRED SELGAS

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
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ENTREVISTA

Fina Cercuns Candàliga és 
titular de Cercuns Consultors 
Assessors, despatx professio-
nal d’advocats, economistes i 
auditors que va obrir el febrer 
de 2013 a Vic, on ofereixen un 
servei d’assessorament integral 
i multidisciplinari tan a empre-
ses com a particulars.

La Fina va néixer a Vic el 5 de 
febrer de 1986, i és allà on va 
cursar primer la Llicenciatu-
ra d’Administració i Direcció 
d’Empreses, a la Universitat 
de Vic. Posteriorment va obte-
nir un Màster en Auditoria de 
Comptes per accés al Registre 
Oficial d’Auditors de Comptes 
(ROAC), al Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalu-
nya de la Universitat de Barce-
lona, i finalment té el Postgrau 
en Fiscalitat, cursat a la FUB 
(Fundació Universitària del 
Bages), adscrita a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. 
La Fina forma part del Col·legi 
d’Economistes de Catalun-
ya, col·legiada núm. 2478 i és 
membre de la Fédération des 
Experts-Comptables Européens 
(FEE).

Actualment, per la seva con-
dició d’auditora censora ju-
rada de comptes en situació 
exercent, la Llei d’Auditoria 
de Comptes l’obliga a realit-
zar una formació continuada 
anual.

A la Fina li agrada llegir, i da-
rrerament en temes econòmics 
ha llegit “Economia en colors”, 
de Xavier Sala i Martín i “X”, de 
Risto Mejide. Pel que fa als viat-
ges coneix molts dels països 
europeus i del nord de l’Àfrica. 
I en esports li agrada practicar 
el pàdel d’una manera esporà-
dica. També té dues gossetes, 
amb les quals li agrada molt 
passejar. Anar de compres, al 

Fina Cercuns: auditora, consultora i assessora
JOSEP GUDAYOL I PUIG

teatre, i organitzar sopars amb 
els amics, són moments en què 
li agrada gaudir del seu temps 
lliure.

—Com va anar això, d’estudiar 
en el camp de les auditories?

—Tot va començar per casua-
litat. Al finalitzar els estudis 
universitaris, vaig començar 
a treballar com auditora jú-
nior en una firma d’auditoria 
de Vic, que alhora també era 
un despatx de professionals 
d’advocats, economistes i 
auditors. Des del primer mo-
ment, la mateixa empresa 
em va matricular al Màster 
d’Auditoria per accés al ROAC 
que vaig estar cursant i alter-
nant amb la feina diària. He de 
dir que va ser un període molt 
dur fer-lo a cavall de Balsareny 
i Vic. Sortir de Balsareny de 
molt matí, viatjar amb clients, 
viatjar a Vic, a Barcelona per 
cursar el Màster... Però quan a 
una li agrada una professió no 
hi ha obstacles que et deturin.

—Com veus actualment el 
món empresarial?

—L’actualitat econòmica ca-
talana està prenent força, ja 
que de mica en mica es va 
notant un creixement nota-
ble de nous emprenedors, 
major ocupació, diversifica-
ció de línies de negoci en 
empreses ja existents que en 
temps de crisi han hagut de 
reinventar els seus produc-
tes i/o serveis, tot i que en 
algunes empreses la recu-
peració està sent més lenta 
degut als llegats de la crisi, 
com endeutament, pèrdua 
de clients, etc.

—Quina possibilitat de feina 
té el sector?

—Segons dades del 2015, el 
sector de l’auditoria a nivell 
nacional va crear uns 2.100 
llocs de treball.

—Quins tipus d’auditors ens 
podem trobar a les empreses?

—Existeixen dos supòsits que 
cal distingir. El primer, i que 
m’implica a mi, auditor exer-
cent inscrit al ROAC és un pro-
fessional que actua amb total 
independència respecte de 
l’entitat auditada, ja sigui del 
sector públic o privat: en veri-
fica els estats financers i emet 
i signa un informe sobre la fia-
bilitat d’aquests estats. Altres 
actuacions de l’auditor són en 
l’àmbit judicial, mediació civil, 
mercantil i concursal. I el se-
gon, auditor no exercent, és el 
professional que no exerceix 
com a tal sigui pel motiu que 
sigui, o bé perquè no exerceix 
a títol individual, sinó que tre-
balla per compte d’una altra 
firma.

—Explica’ns concretament què 
és, ser un auditor?

—L’origen del terme audito-
ria prové de l’àrea comptable 
i financera, i significa la verifi-
cació externa dels comptes de 
les empreses i organitzacions 
realitzada per professionals 
independents. La nostra fei-
na es basa en la verificació 
mitjançant proves d’auditoria 
i finalitza amb l’emissió i sig-
natura d’un informe dictami-
nant si els comptes anuals, així 
com d’altres estats financers, 
expressen la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació finan-
cera i dels resultats de l’entitat 
auditada, d’acord amb la nor-
mativa vigent que resulti.

—Actualment, coneixes i et re-
laciones amb altres auditors?

—Sí, conec altres companys 
de professió amb els quals tinc 
relació professional; amb al-
guns establim col·laboracions 
de feina, i amb altres ens co-
neixem arran de la professió, 
de la formació continuada, de 
les conferències en congres-
sos anuals d’auditoria, etc.

ARXIU
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ENTREVISTA

El Marc Vilardell Casado va 
néixer el 23 d’agost del 1979 a 
Manresa. És llicenciat en Filolo-
gia Clàssica i actualment està 
cursant el Grau de Comunicació 
a la UOC. Ja fa uns anys que va 
decidir venir a viure al poble de 
Balsareny i ja en fa 10 que és di-
rector de Ràdio Balsareny. Porta 
fent ràdio des dels 14 anys. Va 
començar a Sant Salvador de 
Guardiola, llavors va passar a 
fer ràdio a Santpedor, més tard 
a Sallent i, finalment, quan van 
obrir la ràdio aquí, va decidir 
participar a la de Balsareny.  

—Com a director que ets a la 
ràdio des dels inicis, ens podries 
explicar una mica com va co-
mençar aquesta ràdio?

—En aquell moment hi havia el 
tripartit a l’Ajuntament de Bal-
sareny, i el regidor Marc Selgas 
va proposar de fer una ràdio. 
Vam fer una reunió tots els que 
hi estàvem interessats, ens vam 
reunir per decidir quins tipus 
de programes es farien. Al final 
es va imposar per majoria que 
cadascú fes el tipus de progra-
ma que volgués. Llavors em 
van nomenar a mi com a direc-
tor i vam començar a fer pro-
grames. Al llarg d’aquests anys, 
ha entrat i ha sortit molta gent.

—Com s’organitza l’associació 
de la ràdio? Sou molta gent?

—Ara mateix som una vintena 
de persones. Fa uns set o vuit 
anys vam decidir crear una as-
sociació de la ràdio per poder 
gestionar els comptes de la rà-
dio nosaltres mateixos. Llavors, 
feia falta un president, que em 
van escollir a mi; un vicepresi-
dent, un tresorer i un secreta-
ri. Sempre s’intenta fer-ho tot 
de manera molt democràtica 
i fem un parell o tres de reu-
nions cada any.

Marc Vilardell, director de Ràdio Balsareny
LAIA RIU —I durant aquests 10 anys sem-

pre hi ha hagut gent?

—Sí. Sempre hi ha hagut un 
grup de gent, més petit o més 
gran. Hi ha gent que hi és des 
del principi i encara continua, 
com el Josep Gudayol, gent 
que ara mateix es troba en un 
any sabàtic, com el Josep Vi-
lardell, gent que es va incorpo-
rar quan feia un any que fèiem 
ràdio, com els companys del 
Rocktime i gent que es va in-
corporar fa més poc com ara el 
programa No T’ho Pensis Dues 
Vegades o el No te metas tú que 
ya me meto yo. 

—Recordes alguna anècdota 
o algun problema tècnic que 
hagueu tingut durant aquests 
anys?

—De problema gros no n’hem 
tingut cap. Sí que recordem 
una avaria que ens va afectar 
durant les últimes eleccions 
catalanes. Va caure un llamp 
a Balsareny, va entrar per la lí-
nia de telèfon i va fer malbé la 
taula de mescles. Vam haver-la 
d’enviar a reparar al servei tèc-
nic de Madrid i mentrestant 
fèiem ràdio amb una taula de 
mescles molt petita que és no-
més de tres canals. 

—Com funciona la ràdio? Per-
què sona tot el dia però no sem-
pre hi ha gent.

—Això és gràcies a l’ordinador, 
avui dia funciona tot en format 
digital. Als inicis vam començar 
amb un programa molt sen-
zill per programar la música i 
fa uns tres anys vam comprar 
un programa per fer automa-
tització de ràdio. Allà podem 
programar la música, l’estil, 
l’ordre...

—Ràdio Balsareny va celebrar 
el 15 de gener els seus 10 anys. 
Heu pensat fer alguna cosa per 

celebrar-ho?

—Tenim pensades diver-
ses cosetes, però encara ho 
hem d’acabar de lligar amb 
l’Ajuntament i a nivell intern. 
Ens agradaria anar fent coses 
durant tot l’any. Anirem deixant 
caure la informació a través de 
les xarxes socials i la nostra pà-
gina web, que és www.radiobal-
sareny.org. 

—Rebeu suport per part del po-
ble? Tant d’altres entitats com de 
comerços i particulars? 

—Tothom a la seva manera ha 
col·laborat amb la ràdio. Els co-
merços sempre s’hi han volgut 
implicar, i hem buscat la manera 
que els sortís a ells rendible. La 
manera més fàcil és el patrocini. 
Tenim dos o tres comerços que 
sempre han col·laborat amb la 
ràdio i altres que, d’una manera 
o altra, també ho fan. Per part 
de les entitats, jo sempre dic 
que nosaltres som el seu alta-
veu, ja que fem propaganda i 
difusió dels seus actes. I a nivell 
institucional, hi ha hagut de tot 
una mica: alguns moments molt 
bons, en aquest moment no en 
tenim cap queixa, tot el contrari, 
però hem tingut moments més 
fluixos. 

—Quan una persona vol formar 
part de la ràdio, quin és el proce-
diment?

—Qualsevol persona que vul-
gui formar-ne part, pot posar-se 
en contacte amb mi, a través de 
qualsevol mitjà electrònic o bé 
per mitjà d’un altre membre de 
la ràdio. Jo acostumo a fer una 
entrevista a la persona per saber 
qui és, quina idea té, quin tipus de 
programa vol fer... i llavors, una 
vegada n’hem parlat, ens tornem 
a trobar al cap d’una setmaneta 
o deu dies, tornem a parlar-ne 
per veure si encara segueix amb 
les ganes i la il·lusió de partici-

par a la ràdio. Si encara hi ha 
l’interès, li busquem un lloc a la 
graella i llavors passem al procés 
d’aprenentatge. La majoria de 
gent arriba a la ràdio sense haver 
fet servir mai una taula de mes-
cles i els explico com funciona. 

—I ara mateix, quants progra-
mes formen la graella de Ràdio 
Balsareny?

—Ara mateix tenim vuit progra-
mes produïts per nosaltres ma-
teixos i cinc que ens envien des 
d’altres emissores. 

—Per acabar, quins plans de fu-
tur teniu per a Ràdio Balsareny?

—Els nostres plans, en principi, 
són continuar amb la nostra 
filosofia de ràdio, que és una rà-
dio feta pel poble amb el poble 
i per al poble. Evidentment, això 
no exclou la gent de fora. Si ve 
algú de fora serà molt benvin-
gut. El que volem és continuar 
amb aquesta filosofia, posar 
música que entretingui i agradi 
a tothom en la mesura possible, 
seguir sent l’altaveu de les enti-
tats de Balsareny i continuar, en 
definitiva, sent un mitjà de co-
municació local molt proper. 

Moltes gràcies per concedir-nos 
aquesta entrevista. Des d’aquí 
felicitem Ràdio Balsareny per 
aquests 10 anys i esperem que 
les emissions segueixin per molts 
anys més!

ARXIU



Aquestes són paraules de 
Joan Ribera i Flotats, uns dies 
abans de la celebració de les 
noces d’or compartides amb 
la seva dona Bibiana Conill 
Coromines. I va arribar el dia, 
una data per recordar. Va ser 
el passat 18 de setembre de 
2016 quan la Parròquia de Bal-
sareny es va omplir d’història, 
una història de dos esposos 
amb seguiment nupcial. El ce-
lebrant de l’eucaristia va ser 
mossèn Joan Bajona, qui va 
ser acompanyat amb els cants 
dels amics de la Polifònica de 
Puig-reig. Eucaristia i cants 
obriren una celebració que 
més tard va continuar amb 
l’àpat nupcial celebrat al res-
taurant de Gaià.
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BALSARENY AVUI

El diumenge 29 de gener 
de 2017, a les 6 de la tarda 
al Sindicat, un centenar de 
persones van poder escoltar 
el recital de cançons nada-
lenques ofertes per la Coral 
Sant Esteve de Balsareny i la 
Coral Talamanca.

L’escenari va acollir un a un 
els cantaires amfitrions, sota 
la direcció d’Olga Puigbò 
i amb l’acompanyament al 
piano de Pere Bonmatí, els 
quals van oferir set nada-
les populars europees del 
compositor Manuel Oltra. 
Prèviament a l’inici del reci-
tal, el president de la Coral 
balsarenyenca, Josep Creus, 
va expressar el seu goig 
per oferir el concert amb 

Concert nadalenc de la Coral 
Sant Esteve i la Coral Talamanca

JOSEP GUDAYOL I PUIG els amics de Talamanca i va 
desitjar que tothom gaudís 
de la tarda.

La Coral Talamanca, dirigida 
per Pere Díez i acompanya-
da al piano per Montserrat 
Casas, va interpretar “Nadal: 
llum i misteri de Francesc 
Vila”. El concert, precedit 
d’una breu presentació a cà-
rrec del director del cor, va 
omplir l’escenari de música i 
poesia, amb la veu d’un rap-
sode que va fer més viva la 
interpretació dels cants.

L’acte va finalitzar amb la in-
terpretació conjunta de les 
dues corals, sota la direcció 
de mossèn Joan Bajona, de 
l’himne “El Cant del Poble”, 
amb tota l’assistència dem-
peus.
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En Joan i jo som de la mateixa 
edat i amb un Balsareny molt 
diferent del d’avui en dia, vam 
compartir la situació geogràfi-
ca del carrer Jacint Verdaguer: 
cal Minguet i cal Clauet, dues 
cases molt a prop l’una de 
l’altra, amb el mot que havien 
heretat ambdues famílies, la 
meva i la seva. Jo, el “Clau” i ell, 
el “Ming”. En anys anteriors, he 
de dir que els citats mots ha-
vien estat ubicats en carrers 
diferents. Els jocs de cartrons, 
de peces, jugar a boles, el joc 
de parar els deu cèntims i les 
fantasies pròpies viscudes des 
del cinema d’uns anys, conver-
tits en autèntics herois copiats 
de la lectura dels “tebeos” com 
“Suchai el pequeño limpiabo-
tas” i “El pequeño Sheriff”. Jocs 
i escola d’un temps que avui 
m’ha agradat recordar.

“Josep, em caso! Sí, tinc el goig 
de comunicar-te que en uns 
dies celebrarem, la meva dona 
i jo, les noces d’or. Sí, cinquanta 
anys de casats, i volem fer-ho 
tal com ho vam viure en aque-
lla data, acompanyants de fa-
miliars i amics i en especial la 
meva mare, que, com deus sa-
ber, és a prop de fer cent anys (el 
pare, en Ramon, ens va deixar 
fa ja uns anys). Com que l’acte 
serà religiós, ens casarem aquí 
la Parròquia de Santa Maria de 
Balsareny i m’agradaria que en 
l’homilia fessis una lectura, amb 
la qual ens sentirem acompan-
yats en la teva persona, que 
com saps t’apreciem”.

Noces d’or de la Bibiana i el Joan
JOSEP GUDAYOL I PUIG

ARXIUCarme 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
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METEOROLOGIA

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)             3,7
Mitjana (min.+màx.)         5,4
Mitjana de mínimes        -2,1
Mitjana de màximes      12,9
Mínima                           -9,3; dia 18
Màxima                         19,1; dia 30
Mín. més alta                  7,1; dia 22
Màx. més baixa               6,7; dia 25

Pressió (hPa) 
Màxima                 1.025,3; dia 7
Mínima                1.003,4; dia 10

FRANCESC CAMPRUBÍ

Gener nevat, estiu regalat

ESCOLA DE MÚSICA

Resposta al Repte número 21: 
121 bales.

ROC CARULLA

Repte núm. 22

En els escacs, quan es guanya una par-
tida s’aconsegueix un punt; si es fan 
taules (empat) mig punt, i si es perd, 
cap punt. Un jugador ha fet 40 parti-
des i ha aconseguit 25 punts. Quina és 
la diferència entre el nombre de parti-
des guanyades i el nombre de partides 
perdudes?

Salut i lògica!

EMMB

Projecte d’un Concert de Fi de Curs
Vent (km/h) 
Ventada més alta         55,1; dia 17
Velocitat mitjana                          6,2
Recorregut del vent     4.636,1 k

La pluja (litres) 
Dia 23                4,1
Dia 15                3,5
Dia 16                 2,8
Dia 27               13,5
Dia 28                 1,1
Total                            25,0 litres

Aquest juny unes quantes 
cançons pertanyents al teatre i 
cine musical seran les protago-
nistes del concert que us oferi-
rem. Els musicals, amb les seves 
coreografies i escenografies es-
pectaculars, han aportat moltes 
de les cançons més conegudes 
de la música popular. L’origen 
del teatre musical es remunta 
al segle XIX i és a partir de la dè-
cada dels 1940 que les versions 
cinematogràfiques el fan asse-
quible a un públic molt extens. 
El gènere s’ha nodrit sempre 
d’estils de música molt diversos 
i aquesta varietat és un camp 
de treball amb bon rendiment 
pedagògic per a una escola de 
música. El programa està pre-
parat per a poder respirar l’aire 
de diverses èpoques a través 
de les cançons que en foren 
coetànies. L’alè contemporani 
estarà representat per La La 
Land, la pel·lícula musical que 
és l’èxit d’aquesta temporada. 
Damien Chazelle, el guionista 
i director, va decantar-se pel 
cinema després d’haver passat 
l’adolescència estudiant músi-
ca amb intensitat i perseguint 
el somni d’esdevenir un bateria 
de jazz. Whiplash, el film que 
el va encimbellar, té una bona 

part de sentit autobiogràfic i 
ens mostra les emocions i els 
dies d’un delerós estudiant de 
música durant el seu primer 
any d’estudis en una escola su-
perior. 

La La Land presenta les vi-
vències i els somnis de dos 
personatges, els d’una actriu 
i dramaturga i els d’un músic 
professional que sobreviuen 
a Los Angeles. Amb aquesta 
magnífica faula, Chazelle ens 
mostra la seva sensibilitat vers 
allò que coneix de primera 
mà i que ha treballat: l’art dra-
màtic i l’art musical. Tal com 
sol passar a les obres reeixides, 
les innovacions i la contem-
poraneïtat són una destil·lació 
construïda sobre obres pre-
cedents. La La Land conté una 
bona dosi d’homenatges al 
cinema musical de totes les 
èpoques. La música de Justin 
Hurwitz –company de Chaze-
lle a Harvard– gaudeix de les 
mateixes virtuts: inspiració i 
qualitat amalgamades a partir 
d’un coneixement profund de 
la tradició. 

El projecte dels musicals ens 
entusiasma i produint-lo 
aprendrem moltes coses. Espe-
rem que vosaltres també.
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