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La Flama del Canigó torna
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Un any més, membres del Centre Excursionista de Balsareny,
amb el suport de l’Ajuntament,
han portat la Flama del Canigó al nostre poble. L’han recollida a Navàs, de mans del
centre Excursionista de Navàs
i l’Associació Sardanista de Navàs, i l’han traslladada a peu
fins a Balsareny. Els acompanyaven membres de la colla gegantera Els K+Sonen, que han
animat la cercavila pel poble
amb gralles i tambors. Arribats
a l’espai habitual —el camp de
futbol-7—, amb la flama s’ha
encès la tradicional foguera
enmig d’una gran expectació i
no pocs petards. Seguidament
s’ha celebrat un sopar popular,
i a continuació el grup Delay’s
Quartet ha amenitzat el Ball de
Sant Joan, durant el qual s’ha
servit coca i moscatell.
La tradició dels focs de Sant
Joan és ancestral. Però va ser
l’any 1955 quan uns rossellonencs amants de les tradicions
van decidir d’encendre una
foguera, no pas als pobles,
que ja es feia, sinó a dalt de
l’emblemàtica muntanya del
Canigó, i portar-ne la flama
per tot el Rosselló, el Vallespir i
el Conflent perquè tots els focs
del país tinguessin un origen
comú. Des de 1965, la flama no
s’ha apagat mai, ja que es conserva encesa tot l’any al Castellet de Perpinyà. El 22 de juny,
un grup de voluntaris la torna
a pujar dalt del cim, on serveix
per encendre la nova foguera
de la qual sortiran l’endemà
totes les torxes, una de les
quals torna al Castellet, on es

CEB

manté fins l’any següent.
En ple franquisme, l’any
1966, la flama va travessar la
frontera interestatal, que no
nacional; i gràcies a la tenacitat d’organitzacions com
Òmnium Cultural i el Moviment Escolta va estendre la
nova tradició arreu de Catalunya i per la resta dels Països Ca-
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talans. La Flama té un alt valor
de representació simbòlica, ja
que representa la pervivència
de la cultura catalana, la unitat de la llengua i la germanor
entre tots els territoris que la
comparteixen. Ens alegrem
que un any més la Flama hagi
passat pel nostre poble, que
així ha pogut celebrar la festa
tot fent país.
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Parròquia de Santa Maria de Balsareny
Casal de la Gent Gran
Agrupament Escolta Guillem de Balsareny
Claustre Escola Guillem de Balsareny
AMPA Escola Guillem de Balsareny
Club d’Escacs Balsareny
Club d’Handbol Balsareny
Club Natació Balsareny
Penya Barcelonista de Balsareny
Centre Excursionista de Balsareny
Astroamics - La Garsa
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Casal Verge de Montserrat, amb motiu del 70è aniversari
LAIA RIU

L’any 1947 va néixer a Balsareny la Fundació Casal Verge
de Montserrat. Ricard Viñas
Geis, amo de les fàbriques
tèxtils del Molí i de Vilafruns,
va decidir crear aquesta fundació per atendre en ELECTRICITAT
temes
de salut les persones
del
FONTANERIA
nostre poble amb necessitats. Ho va dur a terme amb
l’ajut del rector del poble,
mossèn Esteve Verdaguer
i del Bisbat
de Vic,21que
va 93 839 61 61 - BALSARENY
Àngel Guimerà,
- Telèfon
cedir els terrenys. La gestió
d’aquest centre la van enCapacitació transportistes
carregar a les monges JoseMatèries perilloses
fines de Vic i es van nomenar unes persones, patrons,
que van constituir
la Junta
En els actes del divendres dia
CENTRE DE
FORMACIÓ
del Patronat, encarregada 15 es convidarà totes aqueFEM TOTS
de gestionar l’activitat
de la ELS
llesCARNETS
persones que han format
fundació.
El
Casal
Verge
de
part
deBerga,
la Junta
del PatroPlaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de
41 - BALSARENY
Montserrat
una entitat nat des de la Tel.
seva
Tel. 93 874 és
38 57
93 creació,
839 60 88 i
privada sense ànim de lucre. també familiars d’aquells patrons que ja no es troben enAmb el pas dels anys, tre nosaltres. Es farà, doncs,
l’activitat de la fundació ha una missa, la inauguració de
esdevingut en allò que co- l’exposició de fotografies tiJOIERIA
neixem com
una residència tulada «Històries de vida als
d’avis i un centre de dia.
jardins del Casal» i finalment
RELLOTGERIA
un dinar per a totes aquestes
Avui dia es disposa de se- persones.
tanta-dues Creu,
places
a resi20 per
- Telèfon
93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça
de l’Església,
- AVINYÓ dia 16, els actes
dents i deu més en
el centre
El 5dissabte
de dia. Compta amb una cin- seran de caràcter més festiu
quantena de treballadors i i la celebració serà oberta a
treballadores que atenen les tot el poble. Durant el matí
necessitats de la residència.
es faran portes obertes al
Casal i a la tarda hi haurà
CARNS
Aquest any, el Casal
cele- CAPDEVILA
sopar popular a la plaça de
bra els seus 70 anysCRIANÇA
i és per I ELABORACIÓ
l’Església per PRÒPIA
a tothom qui
això que es duran a terme
PRODUCTES
ARTESANALS
hi vulgui
ser. A continuació
diversos actes. La celebració es farà la projecció d’un aucentral tindrà lloc els dies 15 diovisual amb la història del
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY
i 16 de setembre, respectiva- Casal i l’acte es clourà amb
ment divendres i dissabte.
un ball.

FONT

Riu

Bar - Restaurant

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

CASAL

El Casal Verge de Montserrat
demana la col·laboració de la
gent de Balsareny per tal de
poder realitzar l’exposició de
fotografies «Històries de vida
als jardins del Casal». Totes
les persones que ho desitgin
poden aportar fotografies
fetes als jardins del Casal,
un emblemàtic lloc on els
balsarenyencs
acostumaven a fer-se fotografies. Es
voldria copsar les vivències
personals, familiars o bé de
col·lectius per tal de gaudir

d’una exposició que reflecteixi l’evolució de la vida social del poble. El material es
pot portar a les oficines del
Casal, on s’escanejarà i es retornarà als propietaris.
S’han dut a terme reunions
amb diverses associacions
del poble i es convida totes
les entitats que ho desitgin a col·laborar en aquesta commemoració. El Casal
agraeix profundament la
col·laboració de tothom.

CASAL
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Tallers de dinamització
SARMENT

El 21 de juliol, en el marc de les
activitats del Campus Esportiu d’Estiu 2017 de Balsareny,
van tenir lloc uns tallers de dinamització, en col·laboració
amb la Fundació Ampans i
la Biblioteca Municipal Pere
Casaldàliga. L’objectiu era
sensibilitzar i conscienciar la
gent jove sobre les dificultats
de tot tipus que pateixen les
persones amb discapacitats
en els espais més quotidians.
Hi va haver activitats a l’aire
lliure i a la Biblioteca es va
projectar un vídeo que proposa una reflexió sobre la necessitat de disposar d’entorns
—físics i mentals— oberts,
integradors i inclusius, on
tothom tingui cabuda.

FACEBOOK AJUNTAMENT

Juan Herrera - 670 23 07 75

BAR - RESTAURA

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

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

R - RESTAURANT

FACEBOOK AJUNTAMENT

RRETINA
PEIXATERIA

MARIA

, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY

BARRETIN

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

MODA ÍNTIMA
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55
Tel. contestador 93 839 63 35

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

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

TAVERNA EL BOTER
Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36
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L’Ajuntament informa
Juliol de 2017

ALBERT OTERO BONET

El passat 23 de juny, a Balsareny vam acollir l’arribada
de l’estiu amb la celebració
de la revetlla de Sant Joan al
voltant de la foguera local,
ubicada al camp de Futbol7.
En tot moment, aquesta va
estar controlada per membres de l’ADF “Tres Branques”, a qui agraïm la seva
col·laboració un any més en
aquesta festivitat; més que
mai hem de ser curosos i
previsors amb el foc degut a
les altes temperatures i elevat risc d’incendi que patim
en aquestes dates. L’encesa
de la foguera d’enguany va
realitzar-se amb la Flama del
Canigó, símbol de germanor i
de la cultura catalana, que va
ser transportada per segon
any consecutiu al nostre poble per membres del Centre
Excursionista de Balsareny,
enguany acompanyats dels
gegantons de Balsareny, Mn.
Joan i Mariona, i de la Colla
de Geganters i Grallers Els
K+Sonen, a qui també agraïm
la seva participació en aquest
acte. Després del sopar popular, celebrat prop de la foguera amb càtering a càrrec
de La Soca, el conjunt musical
“Delay’s Quartet” va animar la
festa a la pista poliesportiva,
reconvertida per a l’ocasió en
pista de ball, i va ser així com,
entre música i petards, i entre
mos de coca i glop de moscatell, a Balsareny vam donar
la benvinguda als mesos estiuencs d’aquest 2017.
Ara ja ens trobem a ple estiu,
al bell mig del mes de juliol,
i en aquest mes l’activitat social, festiva i esportiva a Balsareny segueix activa i amb
força: les Piscines Municipals
han obert les seves portes
al públic un any més, i ara ja
es troben en ple funciona-

ment, oferint la possibilitat
de refrescar-se i prendre el
sol durant aquests mesos estiuencs. No cal oblidar que a
la piscina també es pot participar a la iniciació o perfeccionament de la natació a
través els cursets de natació
oferts pel Club Natació Balsareny, participar a les classes
d’aigua-gym o zumba a càrrec del Gimnàs O2, o mullarse solidàriament per la campanya “Mulla’t per l’Esclerosi
Múltiple”, celebrada el passat
9 de juliol a Balsareny i també
arreu de les piscines de Catalunya. Tampoc cal oblidar
que a la piscina es pot gaudir
del servei de bibliopiscina
gràcies a les nostres bibliotecàries; per altra banda, per als
més menuts, al juliol tenim
el Campus Esportiu d’Estiu,
organitzat pel Consell Esportiu del Bages i la Regidoria
d’Esports, que ofereix durant
aquest mes a una norantena de nens i nenes unes setmanes plenes d’activitats
esportives, lúdiques i de
coneixement del medi i
l’entorn natural de Balsareny
col·laborant amb altres entitats locals com l’Escola de
Música o la Biblioteca Municipal, o la Fundació Ampans,
fent que el nostre Campus sigui més inclusiu i un espai on
tothom hi té cabuda. També
ha donat inici el Torneig Solidari de Futbol Sala de Balsareny 2017, les jornades del
qual es juguen cada dissabte
a la tarda al nostre pavelló.
Per segon any consecutiu,
el torneig l’organitzen les
Regidories de Benestar Social i d’Esports, tot això des
que el Futbol Sala Balsareny
va cessar la seva activitat.
La jornada final del torneig
d’enguany i l’entrega de premis tindrà lloc el proper 29 de
juliol al pavelló poliesportiu
municipal.

ARXIU

Durant aquest mes de juliol,
però, les veritables protagonistes de les nits d’estiu són
les festes dels carrers: en el
moment d’escriure aquest
article, s’han celebrat les festes del carrer Àngel Guimerà,
amb el seu sopar i respectiu
ball, i la Festa de Sant Cristòfol, amb la Benedicció a la
plaça de l’Església i el ball de
Joan Vilandeny a la plaça de
l’Ajuntament. Al llarg del mes,
s’aniran celebrant, també, les
festes al carrer del Castell (15
juliol), Sant Domènec (22
juliol) i Baixada del Torrent/
Creu/Cadí (29 juliol) a la plaça
Ricard Viñas, sempre els dissabtes al vespre i en aquest
ordre. Aquestes festes són
un clàssic de les nits d’estiu a
Balsareny, que omplen el mes
de juliol amb sopars i balls en
diversos carrers del nostre
municipi, i cal dir que aquestes no serien possibles sense
la col·laboració i muntatge
dels veïns i veïnes de cada
carrer, que en la pràctica en
són els autèntics organitzadors i mereixedors de reconeixement per la seva tasca
desinteressada.
L’activitat
social i festiva i, en definitiva, la salut vital d’un poble es
mesura pel grau d’implicació
i participació de la seva gent
en les activitats que s’hi duen
a terme, i a Balsareny podem
estar orgullosos que, durant
el juliol, aquest grup de veïns
i veïnes segueixin amb ganes

i empenta per seguir organitzant aquestes festes als
carrers després de tants anys
i afegint-hi totes les dificultats econòmiques, tècniques
i burocràtiques del moment.
Així doncs, donem el nostre reconeixement des de
l’Ajuntament als veïns i veïnes dels carrers de Balsareny
per la seva feina i compromís
en mantenir viva la flama de
les festes estiuenques al poble.
Pel proper mes, l’agost, entrem en període de vacances. Molta gent marxa a la
platja o se’n va a visitar la
família, i aprofitarem aquests
dates i l’aturada del Sarment
per prendre’ns un respir
d’aquesta secció. A l’agost
tampoc hi haurà edició mensual de l’agenda cultural i
esportiva municipal. A principis de setembre serà quan
torni el moviment a Balsareny amb la celebració de la
XIV Setmana de la Joventut,
la Festa de Fi de Temporada de Piscina (8 setembre),
una nova Diada Nacional de
Catalunya (11 setembre), els
70 anys del Casal Verge de
Montserrat (15-16 setembre),
la VIII Trobada Motera (17
setembre), i molt, molt més!
Que tingueu un bon estiu,
balsarenyencs/ques!
PRegidoria de Festes,
Comunicació i Informació de
l’Ajuntament de Balsareny
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Estiu a la fresca als carrers de Balsareny
MARIBEL ANDREU

El passat 1 de juliol de 2017
es va celebrar el primer sopar d’estiu d’enguany al carrer Vell. Amb una forta participació, es va gaudir d’un
excel·lent menú, i gran ball
amb “Doble Perfil”. Els assistents van ballar els ritmes

amb coreografies incloses! A
la mitja part hi va haver la rifa
de regals i paneres, i no hi va
faltar la coca, xocolata i cava.
Moltes gracies a tots i totes
les assistents i a tots els organitzadors tant de les compres
com de l’elaboració de l’àpat!
A tots ells, un bon estiu! Ah, i
per sort no va ploure!

MARIBEL ANDREU

Sortida al 3.000: Pic d’Alba

A. SELGAS

MARIBEL ANDREU

El passat cap de setmana
del 15 i 16 de juliol de 2017,
el Centre Excursionista de
Balsareny vam tancar el curs
amb la tradicional sortida als
Pirineus per tal d’assolir un
cim de 3.000m.
Enguany, un total de 15 persones vam sortir de Balsareny
amb l’objectiu d’assolir el Pic
d’Alba de 3.118m d’alçada i
situat al Massís de la Maladeta. Després d’arribar a Benasc, vam passejar una mica
pel poble i vam dinar per tal
d’agafar forces. Per iniciar
l’aproximació, vam agafar
la carretera que remunta
la Vall d’Ésera, passant per
Llanos del Hospital on vam
deixar els cotxes per agafar
l’autobús que porta a La Besurta (a 16Km de Benasc).
Des d’allà, ja amb la motxilla
a l’esquena, vam iniciar el
camí que puja cap al Refugi

de la Renclusa.
Després de caminar poc més
d’una hora passàvem per
davant del Refugi i vam continuar pujant lleugerament
uns 40 minuts més per un
camí de fàcil recorregut. Arribàvem així a Ibon de la Renclusa, a uns 2.250m d’alçada
i on passaríem la nit, alguns
fent bivac i altres amb la tenda. Allà vam sopar i passar
una bona estona entre jocs,
acudits i alguna sorpresa
més… L’endemà, ben d’hora,
vam iniciar tots junts l’ascens
al Pic d’Alba. Després de pujar durant unes 3 hores per
un camí força rocós, tots 15
arribàvem al Pic d’Alba!
Amb aquesta sortida, el Centre Excursionista de Balsareny
se’n va de vacances després
d’un curs ple de noves activitats i sortides, i es prepara
per tornar al setembre amb
moltes més activitats.

A. SELGAS

A. SELGAS
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38 anys de Coral Romaní
de Balsareny
JOSEP GUDAYOL I PUIG

El passat 24 de juny, a les set
de la tarda, va tenir lloc el
final de curs de la Coral Romaní de Balsareny, que amb
els seus 38 anys d’existència,
posava en concert les seves
cançons. L’acte va tenir lloc al
marc de l’Església Parroquial
de Santa Maria de Balsareny.
Prop d’un centenar de persones van assistir al directe del
recull de cançons que han
format el contingut del curs
2016-2017 de la Coral, sota la
direcció conjunta de mossèn
Joan Bajona i de Marc Comabella. Es van interpretar: Himne de la Coral (lletra de Ramon
Carreté i música de mossèn
Joan); El concert (cànon de
5 veus, autor W. Geissler);
La balalaika (cancó popular
russa); La cançó dels estels (’El

Petit Príncep’); Das Wanders
(de Franz Schubert: lied de
‘La bella molinera’); Paraules d’amor (de Joan Manuel
Serrat); Duetto Buffo di due
gatti (de G. Rossini); I dream
a dream (‘Els Miserables’); Silencis (de Josep Thià); i Vestida de nit (l’havanera cantada
per Sílvia Pérez Cruz).
Després va seguir el recull
del musical, representat enguany ja a la Sala del Sindicat
Una nit de primavera. I es va
finalitzar interpretant El bombero Joan (del musical “Una
nit de Sant Joan”).
Cal destacar la coreografia,
que portaren a terme els intèrprets en el “Di due gattI”
i el “miau, miau” de Rossini,
així com també el solo a dues
veus que interpretaren l’Abel
Fornell i en Jordi Comabella.

Un gran parc automobilístic
celebra Sant Cristòfol
JOSEP GUDAYOL I PUIG

El passat dissabte 8 de juliol
de 2017, un gran nombre de
participants va sortir al carrer
per participar un any més
a la festa del patró de tots
els xofers, Sant Cristòfol. La
concentració dels vehicles a
motor es va celebrar al polígon industrial de la Coromina, a les 8 del vespre, i cap
a tres quarts de nou, amb
l’encapçalament del cotxe

dels vigilants locals, la llarga
caravana va enfilar la carretera de Moià; davant de la piscina va girar cap a la prolongació Àngel Guimerà fins arribar
a la plaça de l’Església, on el
responsable de la Parròquia
va procedir a la benedicció.
Aquesta va comptar amb la
presència de la Pubilla i Dama
d’Honor de Balsareny, acompanyades pel regidor Albert
Otero, i alguns membres de
l’organització de la festa.

Casal de la Gent Gran de Balsareny
JOSEP GUDAYOL I PUIG

El Casal de la Gent Gran, el
club d’avis, ofereix de setembre a desembre de 2017 diferents activitats formatives
(per a la memòria), físiques,

manuals i artístiques, escèniques i musicals, en les quals
enguany hi ha com a novetat
un curs de Sardanes.
Per a més informació us podeu adreçar al Casal.

Perillositat adolescent
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Als pobles petits, on es podria incloure Balsareny, gairebé tots ens coneixem, i
explicar segons quines coses
pot arribar a generar un malentès. Prego, doncs, que ningú se senti ofès ni s’enfadi.
Tots hem sigut adolescents i
hem tingut les nostres equi-

vocacions. Perquè no deixa
de ser una equivocació la
mala pràctica que fa uns dies
una colla d’adolescents porten a terme en alguns carrers
de Balsareny. Una pràctica
en hores de nocturnitat, en
què, sense cap tipus de senyalització lluminosa, circulen
amb patinet a una gran velocitat i fent crits exagerats per
alguns carrers del poble.

ARXIU

Premsa Comarcal

Platja del Varador a Mataró. JOSEP CANO, DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Roca Grossa a Calella (Maresme). GONZALO SANGUINETTI, DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Les platges de la demarcació de Barcelona comencen
la temporada amb un 8,4 DE VALORACIÓ A INTERNET
❱ La Diputació de Barcelona aposta pel

big data on-line per millorar la competitivitat
de les platges de la demarcació

Redacció.
La Diputació de Barcelona ha dut a terme l’innovador Estudi de reputació
online de les platges de la
demarcació de Barcelona
2016, que reflecteix amb l’Índex de 8,47 sobre10 l’elevada
satisfacció respecte a “l’experiència platja”. Els usuaris
on-line han posat un notable
alt a les platges dels municipis del litoral barceloní,
que com cada any reben el
suport de la Diputació per
garantir-ne la seguretat i
la salubritat. Aquest 2017,
la corporació ha destinat
830.000 € per a aquest suport,
dins la campanya “Cuida les
platges i Cuida’t tu”.
La bona valoració de les
platges segons aquest estudi
del Laboratori de Turisme de
la Diputació, realitzat dins de
l’àrea d’innovació en intelligència turística per a la millora de la competitivitat de
les destinacions de la costa, es
dóna a la major part del territori, tant entre turistes es-

trangers com entre visitants
locals, i és menys elevada, tot
i ser positiva, la puntuació
emesa pel turista de la resta
de l’Estat, molt especialment
a la ciutat de Barcelona.
S’han analitzat més
270.000 continguts generats
pels turistes i visitants en relació a més de 120 platges de
26 destinacions, i que han estat compartides pels usuaris
en plataformes de referència
a Internet, tant xarxes socials genèriques com especialitzades en turisme.
La reputació de les platges de la Destinació Barcelona està molt distribuïda entre les diferents plataformes
online analitzades, cosa que
és interessant per multiplicar les opcions de captació
de nous visitants, però que
és també el principal desafiament per als gestors de les
destinacions que vulguin
realitzar un seguiment de
la seva imatge a Internet.
Des d’un punt de vista
qualitatiu, en general les

❱ La corporació aporta als municipis del litoral

barceloní 840.000€ per garantir la seguretat
i la salubritat de les platges

platges de l’entorn de Barcelona són comentades en
termes de tranquil·litat i
de qualitat de la sorra i de
l’aigua.

Campanya de platges 2017
de la Diputació
Salut Pública de la Diputació dóna suport, cada any,
als municipis costaners de
la demarcació -excepte a
la ciutat de Barcelona- per
garantir-hi el servei de salvament i socorrisme, per al
lloguer i el manteniment del
material sanitari i de les infraestructures de vigilància,
salvament i socorrisme, i per
a campanyes d’educació i informació relacionades amb
la protecció i la promoció
de la salut en les platges.
Aquest any, s’han destinat
830.000 € per a aquest suport.
A més, se’ls facilita retolació i banderoles per a
la identificació dels llocs
de socors; para-sols per als
llocs de socors per a la protecció del personal de salva-

ment i socorrisme; polseres
per identificar els infants i
facilitar la seva trobada en
cas de pèrdua, que es poden
sol·licitar en els llocs de socors; i cartells informatius
de l’estat de la mar i de la
radiació ultraviolada, per a
informació de les persones
usuàries.
També s’ofereix material de sensibilització i educació sobre l’ús responsable
d’aquests espais, com són el
desplegable amb informació
sobre mesures de protecció
solar, de bany segur i de tractament per picada de medusa i el conte Els pirates de
la platja que permet que els
infants coneguin, de manera
lúdica, els riscos que hi ha
a la platja i els aprenguin a
minimitzar.
Els ajuntaments ofereixen un servei de salvament i
socorrisme durant la temporada de bany amb l’objectiu
de prevenir accidents tant a
la zona immediatament limítrofa a la sorra com a l’aigua.
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Eduardo Orellana, atenció a la cafeteria del Casal de la Gent Gran
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Eduardo Orellana Martín,
balsarenyenc nascut a Sallent el 26 de març de 1967, és
l’actual responsable del servei
de cafeteria del “club d’avis” de
Balsareny.
Orellana és una persona a qui
sempre li han agradat molt els
esports, i li encanta jugar a pàdel i a futbol i anar a caminar.
També ens destaca que li agrada estar sempre informat mitjançant la premsa diària, amb
la qual segueix l’actualitat esportiva i del món en general.
—De sempre que has sigut
conegut al poble, però ens va
sorprendre assabentar-nos de
la teva incorporació laboral al
càrrec de la cafeteria del “club
d’avis” balsarenyenc. Com va
anar tot això?
— Sempre m’havia agradat
fer un servei de cara al públic,
i em vaig assabentar que no
hi havia cap persona per portar la cafeteria del casal d’avis.
Casualitats del destí, en aquell
moment em trobava a l’atur
i, dit i fet, em vaig presentar
a la convocatòria, de la qual
vaig guanyar la plaça. Treballar al Casal de la Gent Gran

m’ha donat aquesta oportunitat. Dono les gràcies a tota
l’associació a qui serveixo,
agraït per l’acolliment i suport que dia a dia em donen.
— Havies tingut experiència
en algun lloc similar?
— Doncs sí, anteriorment,
de jove, vaig treballar com a
cambrer en un bar atenent
el públic en general, però
mai no havia tingut l’ocasió
de servir tot un col·lectiu de
persones grans.
— Tens algun antecedent familiar en aquest àmbit laboral?
— Sí, tinc una germana que
viu a Artés que actualment
regeix un bar, i a dia d’avui
ho fa amb plena autonomia laboral, ja que en altres
temps havia estat servint a
l’establiment públic del Centre Cívic d’Artés.
— Anteriorment a la teva incorporació, quan la plaça de la
cafeteria havia quedat deserta, una màquina robot acomplia les necessitats dels usuaris.
Ens podries dir com vas trobar
l’estat de la cafeteria al fer-te’n
càrrec?

ARXIU

— Bé, en totes les feines el
servei pateix quan es detura
l’activitat, però afortunadament puc dir-vos que actualment l’hem retornat a la
seva esplendor, que fa goig
treballar-hi.
— Si no vaig errat, és la Generalitat la que posa els preus
dels productes que serveixes a
la teva clientela. Creus que és
just, o caldria fer-hi una revisió?

— És cert, el preu dels productes els fixa la Generalitat,
i sincerament crec que els
preus s’haurien d’ajustar.
— I en relació a la pregunta
anterior, veus bones possibilitats econòmiques en aquesta
feina?
— En aquest cas sí que et
puc dir que comparteixo ferhi una revisió.

ROBA I PERFUMERIA

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

MORROS
Al servei de la construcció

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

ENY

OBITUARI

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

Relacio de difunts des del dia
1 de gener fins al
16 de juliol de 2017

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

LLIBRERIA
20-01		JOSÉ BURGOS LUZÓN			59
«ELS
COLORS»
22-01		
MARIA ÀNGELS
BASSANY COMAS		
82
Àgueda
Borrero
- Margarida
Noguera
24-01		
ROSER
FLOTATS
BALAGUER		
99
30-01		PEPE ESCÁNEZ DIAZ			85
Creu, 29 - Tel. GRANÉ
93 839 65
50 - BALSARENY
16-02		ÀNGELA
MORERA			90
07-03		
MARÍA DOLORES SEGURA GARCÍA		
89
16-03		GERARD GAMISANS RECIO			29
05-04		MONTSERRAT VILARÓ LLIMARGAS		93
· Automatismes
07-04		
ÒSCAR FERNANDEZ SOPEÑA		
51
16-04		
PEDRO MIRALLAS SALINAS		
· Fabricació i reparació 83
17-04		MARIA SELLARÉS SOLER			75
· Ferreteria en general
23-04		LOURDES MAS MAS			87
24-04		
JUAN MARTÍNEZ DOMÉNECH		
83
03-05		 La Rabeia
MARIA
JOSEFA
PULIDO
ARÉVALO		
76
- Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
17-05		
JOSE MANUEL FERNÁNDEZ DÍAZ		
64
18-05		MANUEL MORA SEVILLEJA			60
14-06		MANEL SOLER COSTA			65
PERFUMERIA
24-06		ROBA IEUSEBIO
GONZÁLEZ GONZÁLEZ		
98
16-07		TONI ARNAU TOMÀS			58

PORTES

PUIG

R - RESTAURANT
Carme

Galera
Mèdic
Un record emotiu per a tots els balsarenyencs que ens han deixat

ARRETINA

AS

26
en els darrers
condol
als seus
h o m sis
e mesos.
- d o nI el
a nostreSant
Domènec,
41 familiars.
- BALSARENY
31
Carretera de Berga,
BALSARENY
PERRUQUERIA
ESTÈTICA3 - Telèfon 93 839 62 46 -Tel.
93 839 60 47
NY
, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY

ó

ENY

MORROS

ROBA I PERFUMERIA

Al servei de la
construcció
Carme
Galera

Carretera dePol.
Berga,
3La- Coromina,
Telèfon 93 839
62 46 - s/n
BALSARENY
Ind.35
Indústria,
Cra. de Manresa,
- Tel. i fax 93c/839
60 36 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

MORROS
Al servei de la construcció

Nova

isió

Montajes y reparaciones

Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
Cra. de Manresa,
35 - Tel.
93
839 60
36 - BALSARENY
M. ÀNGELS
RUIZi fax
DE V
ALDIVIA
MORALES
Cra. de Manresa, 34 -Òptic
Tel. 93
839 63 97
Fax7479
93 820 03 17 - BALSARENY
optometrista
- N.- Col.
Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY

Montajes y reparaciones

TAPAS VARIADAS
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
La Creu, 26

820 03 31
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820Telèfon
03 17 - 93
BALSARENY
BALSARENY

OLGA
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METEOROLOGIA

Pel juny calorestètica
farà i sonhome-dona
tindràs
FRANCESC CAMPRUBÍ

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
24,2
Mitjana (min.+màx.)
24,1
Mitjana de mínimes
15,1
Mitjana de màximes
33,1
Mínima
9,8; dia 30
Màxima
38,7; dia 22
Mín. més alta
20,1; dia 25
Màx. més baixa
24,4; dia 4
Pressió (hPa)
Màxima
Mínima

C/ de la Creu, 2
Tel. 93 820 08 6
BALSARENY

Vent (km/h)
Ventada més alta 45,4; dia 30
Sant Domènec, 4
Velocitat mitjana
Telèfon 9,3
93 839 65 0
BALSAREN
Recorregut del vent 6.701,3 km
La pluja (litres)
Dia 2
11,8
Antiga Casa Rosendo
Dia 3 			
des de 1926 1,7
Dia 4 			
4,1
Dia 21 			
7,7
Dia 26 			
1,6
Total
26,9 litres

1.016,9; dia 7
997,3; dia 28

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

Plaça R. Viñes, 11

FUNERÀRIA FONTAL, SA
Tel. 93 839 60 38
M. Mar Pulido Cañellas

BALSARENY

DELEGADA

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

MODA ÍNTIMA

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55
Tel. contestador 93 839 63 35

FUNERÀRIA
FONTAL, SA
LLIBRERIA
M. Mar Pulido Cañellas

«ELS COLORS»
DELEGADA

TANATORI:
Carrilet,
99 - Tel.- 650
47 97 42Noguera
- BALSARENY
Àgueda
Borrero
Margarida
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
Sant Domènec, 54 - BALSARENY
www.funerariafontal.com
Creu, 29 - Tel. 93
839
6561
5055
- BALSARENY
Tel.
636
32 - 93 839 61 77

TAVERNA EL BOTER

LLIBRERIA
· Automatismes
PORTES
· Fabricació i reparació
«ELS COLORS»
· Ferreteria en general
Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36

P U Is aGn g ü e s a
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

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

FORN
PORTES

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

Pa i Pastisseria
Mèdic
Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY

h o m e - d o n aTel. 93 839
Sant
41 - BALSARENY
62Domènec,
88 - fornserra@gmail.com
La Rabeia ESTÈTICA
- Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
PERRUQUERIA
Tel. 93 839 60 47

