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XXXI Caminada Popular

A. SELGAS

Balsareny celebra més de 30 anys de caminades populars amb tants participants del poble com de fora.

El carnestoltes 
omple de disbauxa
i color els carrers
de Balsareny
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Carnestoltes 2017
SARMENT

El dissabte 25 de febrer, en una 
tarda assolellada però fresca, 
els carrers de Balsareny es van 
tornar a omplir de colors i de 
gresca en una rua de Carnes-
toltes amb diverses compar-
ses. Darrere el rei i la reina del 
Carnestoltes, hi havia, entre 
altres disfresses, pops i me-
duses, papallones, pollastres, 
marietes, ossos panda, rockers, 
dracs, panteres, mags, jocs de 
cartes i altres personatges 
d’Alícia, cavallers medievals 
i dames, homes-pal i una ca-
rrossa de faraones. 

La desfilada va començar a la 
plaça de la Mel amb el pregó 
reial, i va continuar amb un 
ball de confeti i sopar popular. 
Com cada any, una rua familiar 
i divertida: felicitats als orga-
nitzadors.

A. SELGAS

A. SELGAS

A. SELGAS
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Reportatge de la Caminada 2017
ISIDRE PRAT

El passat diumenge 12 de 
març va tenir lloc al nostre 
poble la tradicional Caminada 
Popular en la seva trenta-une-
na edició, tot i que es com-
pliran ara al juny els 30 anys 
justos des que es va celebrar 
la nostra primera caminada, 
sorgida de la il·lusió d’uns 
quants balsarenyencs que vo-
lien portar endavant aquesta 
nova activitat al poble. Doncs 
bé, ens congratulem que, des-
prés de 30 anys, encara con-
tinuem i donem les gràcies 
a totes les persones que al 
llarg de tot aquest temps ho 
han fet possible i als que, es-
perem, ho continuaran fent. I 
a totes aquelles persones del 
poble i de comarques que hi 
participen sempre que els és 
possible i que, any rere any, 
ens acompanyen en els reco-
rreguts pel nostre entorn.

Enguany hi van prendre part 
295 persones, algunes menys 
que l’any passat, que van ser 
330. No feia tant fred com 
l’any passat però, en canvi, no 
vàrem veure el sol en tot el 
matí, al contrari del 2016. De 
fet, el temps ennuvolat anava 
bé per caminar i, en canvi, no 
feia pas fred; per altra banda, 
ens vàrem escapar de la pluja.

A quarts de vuit començaven 
les inscripcions a la plaça de 
l’Església, al preu acostumat 
de 8€ en general, i de 6€ per 
als socis del Centre Excursio-
nista de Balsareny, organitza-
dor de l’activitat; i al voltant de 
les 8 es començava a caminar.

I. PRAT

El recorregut va ser de 15,5 
quilòmetres, si fa no fa com 
l’any passat; però, és clar, 
transcorria per una ruta força 
diferent: al costat est del ter-
me municipal, travessant dos 
cops el Llobregat; primer, pel 
pontet de la Rabeia i, després, 
pel pont del Riu, poc abans de 
l’arribada.

A la sortida, es marxava en sen-
tit nord, començant pel nos-
tre famós Repeu; seguint per 
l’aqüeducte de Santa Maria, 
de la síquia, i vorejant aques-
ta gran obra d’enginyeria del 
segle XIV fins arribar a la Res-
closa dels Manresans, on hi 
havia el primer control, amb 
coca i moscatell per a tothom. 
S’acabava així el primer tram, 
d’aproximadament 1,5 quilò-
metres.

Endavant, que no ha estat res! 
Els caminants van continuar, 
si volien, donant una mirada, 
just a sobre de la caseta de 
la Resclosa, a les conegudes 
“dames coiffées” (“dames amb 
barret”), una formació geo-
lògica que tenim al poble, 
desconeguda per alguns, que 
de tant en tant visitem en 
les nostres caminades; surt 
a tots els llibres que parlen 
d’aquest fenomen que és de-
gut a l’erosió diferencial, sobre 

diferents tipus de roques, que 
han fet les aigües al llarg dels 
temps; cal preservar-la, perquè 
pot desaparèixer en els temps 
geològics; de fet, el procés cul-
mina, de forma natural, amb la 
caiguda dels “barrets” a causa 
del soscavament de la colum-
na Així, podem veure que en 
parla la Guia d’espais naturals 
del Bages i es pot trobar fàcil-
ment, i veure’n fotos, a Inter-
net. També s’anomenen, en 
català, pilars coronats.

I. PRAT
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Per un corriolet enmig de la 
vegetació que ja comença-
va, a mitjan març, a revifar-se 
després de l’hivern, amb força 
plantes que ja brotaven i al-
gunes eren florides més que 
altres anys, pel fet que el fe-
brer d’enguany ha estat força 
càlid i les ha fetes avançar, la 
gent seguia l’itinerari marcat; 
després, un camí més ample 
els portava fins a les primeres 
cases del nucli de la Rabeia. Un 
cop travessat el pontet, al punt 
més al nord del recorregut, i, 
arribats a la Masoveria,  calia 
enfilar-se des de la vora del 
riu cap a l’interior, pel mig del 
bosc i a la vora d’uns camps, 
fins a la casa abandonada del 
Vilar. Des d’aquí es continua-
va cap a la font del Vilar, una 
font molt nostra en què, com 
a mínim, encara hi raja un bon 
gruix d’aigua.

Tombant a l’esquerra del 
camí principal, la ruta seguia 
per dintre del bosc i, pujant 
per un corredor, enmig d’una 
gran boixeda, ja visitada en 
alguna altra ocasió, s’arribava 
a un punt en què calia traves-
sar amb compte la carretera 
d’Avinyó i, de nou passant 
uns quants metres dintre del 
bosc, s’arribava ben bé a la 
masia dels Plans de Cornet (sí, 
en terme de Sallent, però molt 
“nostres” també). Allà, a uns 7,5 
quilòmetres de la sortida, hi 
havia el segon control i avitua-
llament, amb el típic entrepà 
de botifarra i un trago de vi per 
esmorzar. 

Bo i tips, els caminants van con-
tinuar enfilant-se de ple per les 
costes de sobre els Plans fins 
arribar a l’altiplà conegut po-
pularment com a “Serrat del 

Repetidor”, des d’on s’albiren 
sovint molt bones vistes del 
Prepirineu, però aquell dia 
estava molt tapat per poder-
ne gaudir gaire. Continuant 
per aquesta zona de les més 
altes del nostre terme munici-
pal, la ruta anava ara en sentit 
sud i es ficava, justet, però de 
nou en terme de Sallent, prop 
de Serra-sanç, sense acabar 
d’arribar-hi, perquè, abans, hi 
havia un desviament a la dre-
ta, per dintre d’un alzinar molt 
bonic, que menava cap a una 
pista ampla que baixava fins 
arribar al tercer control i avi-
tuallament: les esperades ta-
ronges i aigua, per refrescar la 
gola.

A partir d’aquí, a uns 13 quilò-
metres de la sortida, s’arribava 
als plans de Puigdorca, amb 
una bona panoràmica del po-
ble, i es travessaven camps i 
graveres, prop de la casa de les 
Planes, per baixar cap al riu, tra-

vessar-ne el pont i acabar pas-
sant altra vegada pel tram del 
Repeu, sobre la riera del Mujal, 
que portava finalment fins al 
davant de l’església parroquial. 

Allà els participants varen 
poder fer un petit aperitiu 
i, un cop passat el control 
d’arribada, rebien el tradicio-
nal obsequi com a record, con-
sistent enguany en un potet 
de melmelada ecològica; n’hi 
havia de diferents gustos, a 
triar si era possible.

La tradició d’aquest popular 
esdeveniment anual ens va 
portar de nou a visitar, com 
hem vist, molt topònims bal-
sarenyencs (cases, fonts, la 
síquia...) i també a revisar la 
nostra vegetació, amb prop de 
140 rètols d’espècies d’arbres, 
arbustos i herbes, amb molta 
més varietat al primer tram, 
prop del riu, i coincidint amb 
l’espai d’interès natural de la 

Resclosa dels Manresans, que 
també inclou les fites geològi-
ques, com les dames coiffées, 
de què hem parlat, i el gran 
meandre que fa el Llobregat 
en aquella zona, el meandre 
de la Rabeia; a més, la varietat 
d’ànecs, bernats pescaires i al-
tres aus, que ja consten al plafó 
de l’aguait que es creua amb 
el camí per on es passava, just 
arran de la resclosa.

A la tarda d’aquell diumenge, a 
dos quarts de 7, per completar 
el dia, tenia lloc, com de cos-
tum, a la sala gran del Sindicat, 
una projecció de fotografies 
tirades, durant el matí, als di-
versos àmbits de la caminada. 
Tot seguit es va oferir també 
l’audiovisual del CEB sobre 
l’expedició al Pic Robiñera, al 
Pirineu d’Osca, de 3.003 me-
tres, que es va fer el juliol pas-
sat. L’acte es va cloure amb 
coca i beguda per a tothom. 
Fins un altre any!

A. SELGAS
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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

Petita estadística 
sobre la procedència 
dels participants

A la Caminada 2017 hi van par-
ticipar, com hem dit, 295 perso-
nes, de les quals just la meitat, 
150 eren de Balsareny, un nom-
bre bo però que podria ser una 
mica més alt, com havia estat 
anys enrere. De la resta, 76 eren 
del Bages: de la capital, Man-
resa, el grup més nombrós, 23 
persones; seguit de la veïna 
Navàs, amb 11 (molts menys 
que anys enrere); Sallent i Sant 
Joan de Vilatorrada, amb 7 ca-
dascun; Súria i Navarcles, amb 
6 cada poble; Sant Fruitós i 
Artés, amb 5 cadascun; Sant-
pedor, amb 4; i després, amb 
un participant, Canet de Fals i 
Sant Vicenç de Castellet.

A continuació, la comarca més 
concorreguda, com sol ser ha-
bitual, va ser el Berguedà, amb 
7 participants de Gironella, 6 
de Berga i 6 de Puig-reig; a més 
d’un de Bagà. En total, 20 per-
sones.

La tercera comarca amb més 

participació, curiosament, ja 
no és tan propera: és el Bar-
celonès: amb 7 barcelonins, 2 
badalonins i 1 hospitalenc; en 
total 10 persones.

Darrere ve una comarca d’on 
quasi cada any rebem visi-
tants, com és el Vallès Occi-
dental, amb 9 persones més: 4 
de Terrassa, 4 de Ripollet i 1 de 
Matadepera. I en cinquè lloc, 
la comarca d’Osona, propera a 
nosaltres, amb 6 participants: 
4 de Prats de Lluçanès i 2 de 
Torelló.

Finalment, hi va haver parti-
cipants, si bé amb quantitats 
més baixes, de comarques molt 
diverses: de l’Alta Anoia (Calaf ); 
el Baix Llobregat (Sant Feliu); 
el Garraf (Sant Pere de Ribes); i 
algunes, molt llunyanes, com la 
Selva (Cassà de la Selva) i l’Alt 
Camp (el Pla de Santa Maria). 

Com veiem, podem estar con-
tents que gent de llocs molt 
diversos, alguns fent molts 
quilòmetres, ens visiten per la 
Caminada de Balsareny. Que 
continuï així!

A. SELGAS

A. SELGAS A. SELGAS
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L’Ajuntament informa
març de 2017

Al març arriba la fi de l’hivern, 
i el despuntar de les flors al 
camp dóna inici a la prima-
vera. Amb l’arribada del bon 
temps arriben, també, les 
ganes de sortir a caminar, es-
pecialment al nostre poble, 
molt actiu en aquesta matèria 
i que posseeix un entorn na-
tural esplèndid per a aques-
ta pràctica. Durant aquest 
mes de març, a Balsareny ja 
n’hem celebrat unes quan-
tes de caminades, com ara 
la 33a edició de l’esperada 
Transèquia (5 de març, 26 
km de Balsareny a Manresa), 
organitzada pel Parc de la 
Sèquia en col·laboració amb 
els municipis per on passa el 
canal de la Síquia i diversos 
grups de voluntaris/es, i tam-
bé hem celebrat la 31a edició 
de la tradicional Caminada 
Popular (12 de març, 15 km 
pel terme municipal de Balsa-
reny), organitzada pel Centre 
Excursionista de Balsareny. 
Aquest mes també hem dut 
a terme, conjuntament des 
de l’Ajuntament i el Centre 
Excursionista, la tercera de 
les sortides del Cicle de Pas-
sejades Adreçades a la Gent 
Gran (7 de març, 8,5 km per 
les costes del Garraf ). Prèvia-
ment, també dins aquest cicle, 
vam visitar Collserola i la Serra 
de l’Obac, i el proper 4 d’abril 
visitarem el Montnegre. Com 
cada mes, el Centre Excursio-
nista prepara una caminada 
que recorre el terme balsaren-
yenc o una sortida a un altre 

ALBERT OTERO BONET municipi, i també prepara, en 
col·laboració amb l’AMPA de 
l’Escola Guillem de Balsareny, 
la segona sortida de la nova 
iniciativa, oberta a tothom 
però, sobretot, pensada per a 
famílies i per als més menuts, 
anomenada “Descobrim Ca-
minant!”, una sèrie de passeja-
des que pretenen mostrar i fer 
conèixer el patrimoni i la his-
tòria de l’entorn balsarenyenc 
des d’una perspectiva didàcti-
ca. Durant la primera sortida 
es va visitar el Fortí Carlí del 
Serrat del Maurici, i en aques-
ta ocasió es visitarà el Forn de 
Calç i les Tombes de Sobirana. 
Sens dubte, el març és un mes 
de caminades, i que per molts 
anys segueixi aquesta bona 
salut i constància de què gau-
deixen les caminades dins el 
nostre municipi quan arriben 
aquestes dates en què, a poc 
a poc, deixem enrere el fred.

Més enllà de l’arribada del 
bon temps i les caminades 
que acompanyen aquest mes 
de març, el mes vinent, per 
sant Marc, torna, un any més, 
la Festa Major de Balsareny 
(del 21 al 25 d’abril). Aquest 
any, la Festa Major arriba amb 
la idea de seguir creixent com 
creiem que va aconseguir 
créixer l’any passat, sempre 
amb les limitacions pressu-
postàries de què disposem 
però sobretot creant sinergies 
i col·laboracions entre institu-
cions i entitats, mirant de fer-
la més participativa i oberta a 
totes les edats i a tots els gus-
tos del municipi, implicant-hi 

el variat teixit associatiu local 
de què disposem, potenciant 
els actes que es van encetar 
per primera vegada l’any pas-
sat però mantenint aquells 
que, històricament, tenen un 
pes més rellevant dins aques-
ta celebració, amb la idea de 
no perdre el sentit i l’esperit 
de la tradició que Sant Marc 
té al nostre poble. Amb 
aquest eix com a idea princi-
pal, s’està confeccionant una 
Festa Major amb la voluntat 
que sigui encara més oberta i 
participativa que l’any passat, 
de la qual ben aviat rebreu 
els programes a casa vostra, i 
que omplirà el poble d’actes 
per a tots els públics durant 
els cinc dies de durada que 
tindrà. Prèviament a la festa, 
tindrem el Concurs de Pintu-
ra a l’Aire Lliure (dissabte 8 
d’abril, del qual enguany ce-
lebrarem ja la 38a edició) i el 
Concurs Literari de Sant Marc 
(amb l’entrega de premis que 
tindrà lloc dijous 20 d’abril a 
la biblioteca), i ja en context 
de la festa pròpiament dita 
tindrem espectacles itine-
rants i pirotècnics, balls i con-
certs per a totes les edats, la 

segona edició del Cercatapes, 
homenatges a entitats que 
enguany fan anys, la Diada de 
Sant Jordi amb la participació 
de la Biblioteca i les parades 
de roses, teatre al carrer, en-
trega del Panet de Sant Marc, 
mostres de balls tradicionals, 
cantautors, obres teatrals, 
trobades de gegants i, no cal 
dir-ho, tots els actes que, any 
rere any, les nostres entitats 
i associacions duen a terme 
durant aquestes dates tan as-
senyalades al calendari local. 
És evident que la Festa Major 
té, històricament, un impacte 
menys rellevant per al mu-
nicipi si la comparem amb la 
Festa dels Traginers, sobretot 
pel que fa a implicació, des-
plegament, infraestructura i 
impacte, i també pel que sig-
nifica per a la gent del poble, 
però no per això té un valor 
menys important. Cada diada 
té el seu valor propi, i la Festa 
Major de Balsareny n’és una 
que, any rere any, celebrem al 
nostre poble amb sentiment, 
alegria i ganes de passar-ho 
bé. Doncs fins a l’abril, quan 
arriba la nostra altra gran ce-
lebració, la Festa Major!

ARXIU
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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
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El dia 6 de març va tenir lloc 
la tercera sortida del Cicle 
de passejades adreçades a la 
gent gran 2016/17, iniciati-
va conjunta de l’Ajuntament 
de Balsareny i del Centre 
Excursionista de Balsareny, 
amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona i del Casal 
de la Gent Gran de Balsareny. 
Aquell matí, 47 persones van 
agafar l’autocar de Balsareny 
fins a Begues, on, després 
d’esmorzar i acompanyats 
de dos guies, van emprendre 
un recorregut planer i bonic 
d’uns 8,5 quilòmetres. Els ca-
minants van poder distingir 
el “Garraf blanc”, de sòl calcari 
amb avencs i altres forma-
cions càrstiques, i el “Garraf 
vermell”, format per gresos i 
conglomerats, tot fent camí 
entre pins, barraques de vinya 
i parets de pedra seca. I van 
gaudir d’excel·lents panorà-
miques sobre el Barcelonès i 

Caminada pel Parc del Garraf

SARMENT el Baix Llobregat, amb les se-
ves ciutats, horts i platges, així 
com vistes del Garraf i del Va-
llès. Van passar sota els puigs 
del Pedró, la Clota i la Desfeta, 
prop de les ruïnes del castell 
d’Eramprunyà —contempora-
ni del de Balsareny—, la penya 
Cabridera, el coll de la Clota i el 
puig Castellar, i van dinar vora 
una barraca de vinya rodona 
abans d’emprendre el viatge 
de tornada a casa. La propera 
excursió serà el dia 4 d’abril al 
Montnegre.

SOCIETAT

A. SELGAS

A. SELGAS

A. SELGAS
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L’Anna Obradors i Calsina va 
néixer a Balsareny l’any 1954 i 
va estudiar Magisteri a la U.A.B. 
Li agrada llegir quan el temps li 
ho permet de manera generosa 
(“Ara, per exemple!”, diu). Quan 
una novel·la li agrada, llegeix 
tres o quatre títols del mateix 
autor; ara està llegint les obres 
de Juan Marsé. També li agra-
da viatjar, tot i que fa anys que 
no ho fa gaire. Gaudeix de par-
ticipar en esdeveniments que 
tenen a veure amb el teatre. No 
li fa mandra de parar una taula 
gran per la família o els amics. 
I pel que fa a l’esport, reconeix 
que no és gaire bona esportista, 
però si ha de triar una modalitat 
es decanta per la natació. I so-
vint surt a caminar.

—Parlem del teu treball com a 
mestra. Per què, magisteri?

—Vaig tenir l’oportunitat de 
tractar amb mestres que en 
aquell moment treballaven 
a Balsareny. Ells em van ofe-
rir de fer classes de reforç, fer 
substitucions, anar de colò-
nies. Prèviament, havia estat 
a l’escoltisme fent de cap de 
llobatons. Aquestes experièn-
cies em van fer adonar que em 
sentia bé amb la canalla, que 
hi tenia bon tracte, que sabia 
interpretar les reaccions i els 
comportaments i que em pro-
duïa satisfacció constatar que 
progressaven en els objectius 
que ens fixàvem amb els mes-
tres.

—A quins cursos has treballat?

—He treballat gairebé sempre 
a l’educació infantil (alumnes 
de 3,4 i 5 anys) . Només un curs 
a l’escola Puigberenguer i dos 
a l’escola de Balsareny, vaig 
estar amb alumnes una mica 
mes grans, 1er i 2on (alumnes 
de 6 i 7 anys).

El meu primer destí, l’octubre 

Anna Obradors, més de 30 anys de mestra a Balsareny 
JOSEP GUDAYOL I PUIG

del 81, va ser a Castellet i el 
Gornal (Penedès), una escola 
unitària que tenia 20 alumnes, 
des de primer fins a vuitè. La 
segona substitució d’aquell 
mateix curs va ser a l’escola 
Renaixença de Manresa, fent 
de mestra de català i edu-
cació especial. Els dos anys 
següents,vaig tenir la sort de 
participar en el començament 
de l’escola Puigberenguer de 
Manresa; va ser una experièn-
cia molt il·lusionant, la creació 
de la primera “escola pública 
en català a Manresa”. Les fa-
mílies que formaven aquella 
escola eren la majoria de la 
barriada Mion, una gent molt 
revindicativa pel seu barri; 
la resta eren  famílies de tot 
Manresa que volien una esco-
la pública i en català per als 
seus fills. El curs 84-85 vaig co-
mençar a treballar a l’escola de 
Balsareny.

—Com valores la teva estada a 
Balsareny?

—A Balsareny, com que 
l’estada ha estat tan llarga, hi 
he viscut anys bons i altres no 

ARXIU

tant. Hi ha hagut moments de 
molta reivindicació, que tinc 
força presents. Al comença-
ment, l’educació infantil no 
estava gaire valorada; fer ado-
nar a tothom de la importàn-
cia d’aquesta etapa –la cons-
trucció de la personalitat dels 
alumnes i els aprenentatges 
socials i escolars que fan– ha 
sigut difícil; ni alguns pares ni 
alguns mestres entenien del 
tot la nostra feina.

Recordo moltes altres reivin-
dicacions de tipus més pràctic; 
per exemple, en un moment 
donat, disposar d’una màqui-
na de ciclostil a l’edifici de 
les Monges era tot un repte. 
Havíem d’imprimir els ma-
terials de treball dels alum-
nes i no ens anava gens bé 
traslladar-nos contínuament 
a l’escola Guillem. Recordo 
també d’haver demanat mi-
llores importants per al pati 
de Sant Marc. Encara avui dia, 
les mestres d’Educació Infantil 
insistim  en la millora del pati, 
ara el de l’escola Guillem. El 
pati té molta importància per 
al desenvolupament personal 

dels alumnes i, a vegades no 
es tracta amb prou cura. No 
m’ha agradat mai l’opció de 
sortir al pati municipal, de so-
bre l’escola, perquè no hi ha 
lavabos, la font mulla els peus i 
la qüestió de ser un espai fora 
del recinte escolar dóna inse-
guretat. En aquests moments 
caldrien unes bones reformes 
al pati de l’escola. El nombre 
d’alumnes que hi ha l’escola 
actualment ha de permetre 
adequar uns espais nous, més 
acollidors per als més petits. 
En altres escoles de Catalunya, 
que l’espai ho permet, es fan 
aquestes millores. Bé, això se-
ria un tema llarg a parlar!

També recordo haver apostat 
fort en els debats per altres 
temes, com la repartició de les 
hores de forma equitativa per 
a tots els cicles, la distribució 
d’especialistes, la compra de 
materials, la creació de nous 
espais, per exemple, per fer 
motricitat i altres igualment 
de funcionals; i d’altres que, 
al meu entendre, responien al 
projecte que desenvolupàvem 
amb els nostres alumnes.



Per altra banda, recordo mo-
ments memorables de treball 
intensiu, però de satisfacció 
total, quan fèiem activitats 
en comú tota l’escola, activi-
tats que ens feien entendre 
el veritable sentit del grup es-
cola: festes amb els alumnes, 
festes amb mestres, sortides 
de tota l’escola, festivals de 
Nadal, jocs de final de curs, 
col·laboracions entre petits 
i grans, com per exemple els 
padrins de lectura, preparació 
d’activitats per part dels grans 
per als petits... També recordo 
amb il·lusió
els grans moments d’entesa 
per aconseguir millores en la 
qualitat de la docència, millo-
res en la introducció de la lec-
to-escriptura, en l’avaluació, 
en les matemàtiques, en 
l’acolliment dels nous alum-
nes, propostes de sensibilitza-
ció de diferents temes: viaris, 
de bones maneres, de fer-se 
gran i autònom...

—Ara que et jubiles, com ho 
veus? En tens ganes? 

—Ara em sap greu jubilar-me. 
L’escola està en un moment 
de canvi que em sembla molt 
interessant. Em dol no ser-
hi. A Balsareny, les mestres 
d’educació infantil fa temps 
que treballem per a fer-ho 
possible.

Fa uns 15 anys, el claustre de 
mestres de l’escola Guillem 
vam fer un curs de forma-
ció sobre la escola inclusiva 
amb en Pere Pujolàs, de la 
Universitat de Vic; d’aquest 
curs, i del treball paral·lel 
amb el Projecte de la Millora 
per a l’Èxit Escolar va néixer 
la coordinació de l’equip de 
mestres de l’escola bressol i 
l’educació infantil. Aquestes 
dues actuacions vam ser la 
llavor d’un canvi important 
en la manera d’entendre i tre-
ballar en el cicle d’infantil. Les 
mestres vàrem fer diferents 
visites a escoles que treba-
llen a partir d’organitzacions 
diferents, vàrem fer cursos en 
les teories d’en Gardner so-

bre intel·ligències múltiples 
i ens vam posar a treballar 
en l’organització dels grups 
d’alumnes, de les matèries, 
de la manera de conèixer 
l’alumne, d’aprofitar les rela-
cions que s’estableixen entre 
ells, els seus coneixements, els 
seus errors, les seves interpre-
tacions; és a dir, intentar des-
envolupar totes les capacitats 
possibles dels alumnes. 

Aquest canvi va fer que 
l’equip de mestres d’infantil 
es cohesionés molt. Les qües-
tions, tant de l’alumnat, com 
de l’organització del treball 
i de l’avaluació, es fan sota la 
mirada de tot l’equip. Estem 
contentes amb el treball que 
fem i els resultats que obte-
nim.

No cal dir que a l’inici vam 
tenir dificultats per a fer en-
tendre aquesta nova forma 
de treballar. Al principi va ser 
una novetat per a tothom, 
però vull donar les gràcies  als 
pares, que van dipositar molt 
aviat la seva confiança en 
l’equip de mestres d’infantil i 
ens van permetre tirar enda-
vant el nou projecte, a més a 
més amb la seva implicació.

I per acabar, al meu entendre, 
m’atreveixo a dir que una es-
cola ha de ser revisada contí-
nuament perquè forma part 
d’una societat canviant i s’han 
de moure plegats, els claus-
tres de mestres, d’escoles, 
de llar d’infants i d’instituts, 
les associacions de pares, els 
ajuntaments... per tal de crear 
una escola més ajustada a 
la realitat. Vull ressaltar que 
hem treballat de valent, i que 
aquest últims anys han estat 
molt satisfactoris personal-
ment. Estic molt agraïda a tots 
els que hem caminat junts.

Ha sigut gratificant, l’esforç 
per una feina que m’ha fet 
dubtar, m’ha fet gaudir, m’ha 
fet estar alerta, m’ha fet re-
pensar, canviar, entusiasmar, 
entendre, estimar… Fent-la, 
he sigut feliç.
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Grups Tribut: 
Les noves Orquestres del Segle 

Des de ja fa algun segle 
s’interpreten obres musicals, 
òperes... dirigides per direc-
tors d’orquestres que no són 
els compositors originals i que, 
a més, no són interpretades 
pels cantants per als quals es 
van escriure en el seu moment 
de forma  expressa. Recordem, 
per exemple, com les àries de 
les òperes es componien pen-
sant en un intèrpret concret 
(amb nom i cognoms) i tenint 
en compte les seves caracte-
rístiques vocals específiques. 

Avui dia, els amants de la mú-
sica ho donarien tot per poder 
veure una obra dirigida en 
directe per Wagner, Mozart, 
Duke Ellington i un l
larg etcètera (llegendes 
 immortals de la histò-
ria de la música i de la 
humanitat). Però òbvia-
ment, això a data d’avui 
és impossible (a no ser 
que siguis un ferm creient 
de Cuarto Milenio i les sessi-
ons d’espiritisme).

Us heu parat a pensar mai 
que el fenomen dels grups 
tribut (sovint emprat de 
forma despectiva), i que 
ara és en boca de tothom, 
resulta que fa centenars 
d’anys que conviu amb 
nosaltres? Per molt que algú 
s’escandalitzi al llegir aques-
tes línies, es pot afirmar amb 
fermesa, per exemple, que 
les orquestres més presti-
gioses de música clàssica 
o jazz no deixen de ser
res més que grups tri-
but. I té cert sentit que
així sigui, perquè a-
questes formacions 
el que fan, o es su-
posa que hauri-
en de fer, és re-
tre homenat-
ge i tocar 

respectuosament les obres 
que han acabat formant part 
del patrimoni cultural de la 
humanitat. A dia d’avui, la di-
fusió de moltes d’aquestes 
obres és pràcticament univer-
sal, justament gràcies a aques-
tes orquestres, grups tribut o 
intèrprets de qualsevol racó 
de mon.

A mode conclusiu, el fenomen 
del grup tribut d’alguna ma-
nera sempre ens ha acompan-
yat i val més que continuï fent-
ho. Això si, amb unes breus 
condicions indispensables 
(bàsicament qualitat musical i 
respecte per l’original). 

Res serà el mateix, però és el 
que toca si volem seguir gau-
dint de la música en directe 
i alhora rendir homenatge a 
noms com Freddy Mercury, 
Prince, David Bowie, Ronnie 
James Dio,  Lemmy Kilmins-
ter... (malauradament una llis-
ta que mai tindrà final). 
  No creieu que 

aquests senyors 
també s’ho 
mereixen?  
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EL JARDINET
B a r  -  R e s t a u r a n t
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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
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Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY

BALSARENY AVUI

Nova informació, seguretat 
i neteja a Balsareny

JOSEP GUDAYOL I PUIG tentant conscienciar els amos 
d’animals domèstics), així 
com punts de llum nocturna 
en indrets amb perillositat 
vianant evident. També darre-
rament s’han rehabilitat ferms 
en alguns passos de vianants 
de les carreteres de Manresa i 
Berga, els quals a dia d’avui es-
taven molt deteriorats i eren 
un perill per a vianants, sobre 
tot per a la gent gran.

Ben segur que hi ha altres co-
ses més, i cal dir que no tot pot 
ser positiu, però siguem realis-
tes i no busquem els aspectes 
negatius que, com a éssers 
humans que som, tenim.

El balsarenyenc Francesc 
Soler i Fàbregas va ser el 
responsable des dels pri-
mers anys de Sarment (anys 
1975-76) de la secció in-
formativa de ‘La Pluja’, que 
tants anys ha format part 
del butlletí, i que més re-
centment es va transformar 
en la ‘Meteorologia’. Soler i 
Fàbregas va ser, per dir-ho 
d’alguna manera, l’home del 
temps del Sarment. Amb un 
aparell rudimentari mesura-
va i ens informava dels litres 
d’aigua de pluja caiguda.

Si no recordo malament en 
Francesc va signar la secció 
de la pluja des del número 
1 del Sarment fins al 109, 
del febrer de 1985. A par-
tir d’allà va agafar el relleu 
el seu fill Jordi Soler i Soler, 
qui ens diu el següent: «El 
meu pare era pagès d’ofici, 
com tants altres pagesos 
d’aquell temps. Pagesos que, 
als matins quan es lleva-
ven, el primer que feien era 
posar la vista al cel, ja que 
eren homes seguidors fidels 
d’aquelles sàvies informa-
cions extretes del Calendari 

De Francesc Soler i Fàbregas 
a Jordi Soler i Soler

JOSEP GUDAYOL I PUIG del Pagès, encara avui vigent: 
la lluna, els vents, la pedra i 
naturalment la pluja eren i 
són signes significatius per a 
les feines del camp. Al costat 
de casa teníem un veí pale-
ta que també tenia l’afició 
de mesurar els litres de pluja 
caiguda. Tots dos competien 
cordialment en la determina-
ció de les quantitats. Recordo, 
jo era molt petit encara, que 
tant l’un com l’altre recollien 
amb un plat l’aigua de la plu-
ja. El plat era, però, com un 
termòmetre, ja que hi tenien 
uns senyals marcats. El bon 
veïnatge feia que es digues-
sin: “ei, tu, a mi em marca més 
quantitat que a tu!” Molt més 
endavant, ambdós aconse-
guiren aparells mesuradors 
més fiables».

Recentment, i després de 
continuar amb la secció 
deixada pel pare, en Jordi 
ha deixat de donar les da-
des pluvials per la secció de 
‘Meteorologia’ del Sarment, 
de la qual ara és responsa-
ble en Francesc Camprubí. 
Sarment vol donar les grà-
cies al Francesc i al Jordi per 
tants anys de col·laboració 
amb el nostre butlletí. ARXIU
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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

Darrerament l’Ajuntament 
de Balsareny ha apostat per 
fer actuacions per a una mi-
llor informació i netedat 
del poble. Fa un temps que 
s’han col·locat nous punts 
d’informació en diferents in-
drets, amb notícies de fets i 
activitats polítiques, culturals, 
festives i socials que es duen 
a terme al poble. ‘Balsareny 
Avui’ creu que personalment 
ens hi hem de fixar.

També ens podem adonar 
de què en determinats punts 
viaris hi ha nous elements 
de seguretat, com ara miralls 
retrovisors o rètols informa-
tius per tal que els ciutadans 
tinguin cura de la neteja (in-
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METEOROLOGIA / REPTE

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)             9,0
Mitjana (min.+màx.)         9,9
Mitjana de mínimes         2,4
Mitjana de màximes      17,4
Mínima                           -4,2; dia 9
Màxima                         23,9; dia 22
Mín. més alta                10,4; dia 13
Màx. més baixa            11,4; dia 2

Pressió (hPa) 
Màxima               1.028,0; dia 15
Mínima                      998,8; dia 5

FRANCESC CAMPRUBÍ

Sol de febrer, mai dura un dia sencer

OPINIÓ

Resposta al repte núm. 22: 
La diferència entre les parti-
des guanyades i perdudes és 
de 10, sigui quin sigui el nom-
bre d’empats.

ROC CARULLA

Repte núm. 23

Deu noies juguen a bales. L’Esperança, 
que només en té una, s’afegeix al joc. 
Amb la seva entrada, la mitjana de bales 
que tenen ha disminuït en una. Quantes 
bales tenen en total les onze noies?

Salut i lògica!

Vent (km/h) 
Ventada més alta          49,0; dia 5
Velocitat mitjana              6,7
Recorregut del vent   4.475,6 km

La pluja (litres) 
Dia 2                  2,9
Dia 5                  1,1
Dia 8               11,9
Dia 13               18,0
Dia 14                 2,0
Dia 24                 1,4
Total                            37,3litres

G. ROVIRA

Els representants dels treballa-
dors d’Iberpotash SA/ICL Ibe-
ria de Balsareny, Sallent i Súria, 
davant de la preocupació que 
comporta l’endarreriment de 
les obres del Pla Fènix:

Hem mantingut reunions amb 
els alcaldes i regidors de Medi 
Ambient de les poblacions de 
la conca minera, consells co-
marcals del Bages i Berguedà.  
Per tal de transmetre les nostres 
inquietuds i poder coordinar 
accions conjuntes per al com-
pliment del PDU (Pla Direc-
tor Urbanístic dels municipis 
mines del Bages) i presentar 
al·legacions de millora.

Considerant l’informe tècnic 
del Pla de restauració de les 
instal·lacions d’Iberpotash SA 
a l’àmbit de Balsareny/Sallent, 
demanar que se’n doni compte 
a la Direcció General de Qua-
litat Ambiental, amb les dades 
complementaries al programa 
de restauració.

Proposar les mesures de gestió 
necessàries dels materials salins 
produïts durant el període tran-
sitori del cessament progressiu 
de l’activitat a Sallent, les quals 
han de formar part del progra-
ma de restauració.

L’aplicació del programa de 
restauració hauria de tenir en 
compte que l’objectiu del terri-
tori és la reducció i eliminació 
progressiva dels runams salins, 
en terminis raonables que per-
metin compatibilitzar l’activitat 
minera i la restauració ambien-

tal dels espais afectats, inclosos 
els aqüífers que s’hagin pogut 
salinitzar com a conseqüència 
de l’activitat.

Aquests són en resum els acords 
amb el Consells Comarcal del 
Bages i Berguedà i la delegada 
del Govern de la Catalunya Cen-
tral. Aquest acords han sigut co-
municats amb amplitud i tota 
mena d’estudis al Departament 
de Territori i Sostenibilitat.

Les reunions i contactes amb 
partits polítics, sindicats i agents 
socials seguiran sent intensos 
durant aquest pròxims mesos, 
a fi de poder donar respostes en 
positiu al territori.

Es durà a terme una recollida de 
signatures per donar suport  a 
una sortida de futur i sostenible 
a la mineria al Bages.

Nosaltres, representants del 
col·lectiu de treballadors de les 
factories de Balsareny, Sallent i 
Súria, donem les gràcies per el 
suport rebut de totes les insti-
tucions, partits polítics, agents 
socials i a tota la ciutadania en 
general.

Nota dels Treballadors de les Mines
ANDREU FERNÁNDEZ

ARXIU

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

P U I G
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENYCra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa
M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

EL JARDINET
B a r  -  R e s t a u r a n t

Comunions, 
b a n q u e t s ,  
reunions...

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
Plaça de la Mel, 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




