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Continuem amb la petita crònica de l’actualitat política
catalana, i en especial a Balsareny.
El 27 d’octubre, mentre a Barcelona el Parlament anunciava la República Catalana, a
Madrid el Senat va acordar
que s’apliqués l’article 155 a
Catalunya, i el govern espanyol va ordenar el cessament
del govern legítim de la Generalitat, inclòs el president,
i la dissolució del Parlament
de Catalunya —accions que,
llegint l’esmentat article,
sembla dubtós que s’hi contemplin—. També va convocar eleccions autonòmiques
per al dia 21 de desembre, un
dijous, un dia feiner, per tant;
tot i que l’Estatut autonòmic
preveu que l’única persona
autoritzada per convocar

eleccions anticipades és el
president.
El dijous 2 de novembre,
l’Audiència Nacional ordenava presó incondicional
sense fiança per a vuit consellers de la Generalitat: el vicepresident Oriol Junqueras
i els consellers i conselleres
Dolors Bassa, Meritxell Borràs,
Joaquim Forn, Carles Mundó,
Raül Romeva, Josep Rull i
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Jordi Turull, que s’afegien als
líders de l’ANC i d’Òmnium
Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, empresonats des
de feia més de quinze dies.
L’exconseller Santi Vila quedava en llibertat sota fiança
de 50.000 euros. El president Carles Puigdemont i els
consellers Toni Comín, Clara
Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell
Serret, exiliats a Bèlgica, eren
objecte d’una ordre de de-
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Hi col·labora i dóna suport:
Parròquia de Santa Maria de Balsareny
Casal de la Gent Gran
Agrupament Escolta Guillem de Balsareny
Claustre Escola Guillem de Balsareny
AMPA Escola Guillem de Balsareny
Club d’Escacs Balsareny
Club d’Handbol Balsareny
Club Natació Balsareny
Penya Barcelonista de Balsareny
Centre Excursionista de Balsareny
Astroamics - La Garsa
ARFAC - Amics del Casal
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tenció internacional; però
els tribunals belgues, de moment, els van deixar en llibertat, perquè van considerar
que la presó preventiva els
podia causar “danys irreparables”.
Les cassolades de protesta es
van reprendre a Balsareny el
mateix dia 2 i hi va haver una
concentració multitudinària
a Manresa i altres capitals
catalanes. El dia 3 va haverhi talls de carretera i marxes
lentes a diferents indrets del
país; també hi va haver una
concentració a la plaça de
l’Ajuntament de Balsareny,
on es va llegir un manifest
per l’alliberament dels presos
polítics; els concentrats es
van manifestar fins a la sala
Sindicat, on hi havia anunciada una conferència-col·loqui
a càrrec del periodista Vicent
Partal, director de Vilaweb. La
sala gran del Sindicat era plena a vessar; la xerrada va ser
molt interessant i el col·loqui
va ser participat i didàctic.

Una setmana després, el 7
de novembre, el Tribunal Suprem jutjava part de la Mesa
del Suprem (la presidenta,
Carme Forcadell, i els diputats
i diputades Ramona Barrufet,
Lluís Corominas, Lluís Guinó, Josep Maria Nuet i Anna
Simó) i acordava per a Forcadell presó provisional eludible sota fiança de 150.000
euros. Com que la sentència
es va dictar al vespre, la presidenta del Parlament va haver
passar
la nit
entre reixes, i
, 47 - Tel.de
670
35 12 63
- BALSARENY
l’endemà, satisfeta la fiança,
va poder sortir. La resta de
membres de la Mesa, excepte
Nuet, quedaven en llibertat

R - RESTAURANT

RRETINA

FACEBOOK

sota fiança de 25.000 euros.
Nuet va sortir en llibertat
sense fiança.
El dia 8 de novembre hi va
haver una nova vaga general i talls de carreteres; a
Balsareny es van fer diverses
pancartes per la llibertat dels
presos, així com llaços grocs i
gàbies que ho simbolitzaven.
I el dissabte 11 de novembre,
nombrosos
balsarenyencs
van participar a la multitudinària manifestació pacífica
a Barcelona, al carrer Marina i
adjacents, contra l’article 155
i demanant la llibertat dels
presos polítics.
Mentrestant, els partits sobiranistes decidien presentarse a les eleccions del 21-D
en llistes separades però
amb estratègies comparti-

des; i preveien incloure a les
llistes polítics empresonats
i exiliats. Els sobiranistes de
Balsareny, membres i simpatitzants del PDeCAT, ERC,
CUP, ANC, Òmnium i CDR, no
cal dir-ho, es preparen per a
uns comicis que consideren

il·legítims, però en els quals
volen participar activament.
Continuem expressant el rebuig a l’aplicació de l’article
155 i el reconeixement al govern legítim; i demanant la llibertat per als presos polítics.

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

FACEBOOK

TAVERNA EL BOTER
Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36
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Fira de Tardor i altres activitats

A. SELGAS

SARMENT

Els dies 17, 18 i 19 de novembre, Balsareny ha celebrat la
XXII edició de la Fira de Tardor, amb atraccions per a la
quitxalla, un taller de teatre
per a la família i parades de
queviures i artesania a la
plaça de la Mel. A la tarda
del diumenge, un espectacle
de Tempo: l’obra de teatre
humorístic “Quo No Vadis”,
a càrrec de la companyia La
Pera Llimonera. També el dia
17, el Centre Excursionista va
presentar l’audiovisual Stok-

Kangri, expedició del 2014
al Ladakh de l’Índia, en què
van participar dos balsarenyencs: en Jordi Corominas
i en Llorenç Planes i Casals,
que va presentar l’acte, molt
concorregut.
En dies anteriors, i entre altres activitats, destaquem
l’actuació de Joan Bramon
“L’home del principi”, en el
cicle musical SonaB, el dia 4
de novembre. El dia 7, una
conferència de Maria Correa al Casal de la Gent Gran,
sobre el tema “El dret a una

A. SELGAS

mort digna”. El dia 12, un
concert de Catalunya Coral,
organitzat per la Coral Sant
Esteve. A la Biblioteca, un
taller de manualitats “La tardor i Halloween” el dia 3, i un
taller anomenat “Explorem
els llibres” el dia 17. També a
la biblioteca, en el marc del
Club de Lectura, presentació
del llibre “Trenes tallades. Records d’una nena de Rússia”,
a càrrec de la seva autora,
Rosa Rosés. Per al dissabte
dia 25 és previst el Concert
de Santa Cecília de l’Escola
Municipal de Música; i per

al dia 30, al Casal de la Gent
Gran, una conferència del Dr.
Josep Cañellas sobre malalties infeccioses, per a la Marató de TV3.
Tots els diumenges de novembre, el Club d’Escacs
Balsareny celebrava el seu
campionat social. Els dissabtes 4 i 11 hi van haver partits
de competició de l’Handbol
Balsareny SDE i de la U.D.
Balsareny de futbol en categoria alevins. I el dia 4, el CEB
va organitzar una caminada
nocturna pel terme.

A. SELGAS

RENY
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El Grup la Il·lusió,
a la Trobada de Salou

ó

EMMB

GRUP LA LL·LUSIÓ-SHOW

plir un autocar de 55 places,
El Grup La Il·lusió del Casal entre els components del
de la Gent Gran de Balsareny Grup La Il·lusió-Show i els
va participar a la Trobada de membres del Casal que els
Casals del Bages, que va tenir acompanyàvem. Va ésser
lloc a Salou els dies 4 i 5 de una trobada molt bonica, en
la qual tothom va gaudir de
novembre de 2017.
En aquesta trobada van ac- les actuacions dels diferents
Juan Herrera - 670 23 07 75
tuar els grups de show dels participants. Vàrem comparcasals assistents, que van és- tir un cap de setmana en un
ser els de Cardona, Navarcles, ambient de cordialitat i bon
Artés, Sant Fruitós de Bages i rotllo.
VENTA I REPARACIONS
INFORMÀTIQUES
- PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
Balsareny.
També hi
erenM.
preMar Pulido Cañellas
DELEGADA
Plaça de ladels
Mel, casals
2, bxs. -de
Tel. 93
820 00vàrem
65 - Fax coincidir
93 839 66 94que
Tots
sents membres
BALSARENY
- infordos2@gmail.com
aquesta
trobada
l’hauríem de
Navàs, Súria
i
Sant
Joan
de
ViTANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
mantenir
cada
Esperem
latorrada,
van
Bruc, que
19-21no
- Tel.
93actuar.
875 16 44 - Fax
93 872 63
22 - any.
MANRESA
www.funerariafontal.com
De Balsareny vàrem
om- que sigui així.

FUNERÀRIA FONTAL, SA

PEIXATERIA
LLIBRERIA

«ELS COLORS»
MARIA
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

PORTES

LA PAROCKIA
cafeteria musical

PUIG

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
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Cançó Protesta

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

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

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

“We shall overcome,
we shall overcome,
We shall overcome someday;
Oh, deep in my heart,
I do believe,
We shall overcome someday.”
Aquesta petita estrofa forma
part de la lletra de la cançó
“We Shall Overcome”, que
ha estat cantada al llarg de
la història per diversos i diferents grups socials, com
per exemple, feligresos de
comunitats religioses, o bé
d’altres, com protestants activistes en defensa dels Drets
Civils i de la Llibertat.

despertar consciències davant situacions que hom considera injustes.
L’estudi de la “Cançó Protesta”, tant del passat com del
present immediat, pot ser
una eina didàctica molt vàlida per tal d’ajudar a entendre
als estudiants de música un
període històric concret, o bé
per analitzar la força d’una
lírica o d’un estil musical. En
definitiva, ajudar a entendre
les forces d’un canvi social
determinat.

OLGA

BAR - RESTAURA

BARRETIN

estètica
home-dona

Aquesta cançó és un exemple entre milers, de cançons
que des de temps remots
han acompanyat de forma
indissoluble la història de la
humanitat en relació al que
podríem etiquetar com a
“Cançó Protesta”.

de12
la 63
Creu,
2
Travessera,
47 - Tel.
670C/
35
- BA
La música
és, sense
cap
mena
Tel. 93 820 08 6
de dubte, una font primària
BALSARENY
d’estudi de la història, tant
com ho pot ser la fotografia
o un article en un diari.
EsSant Domènec, 4
coltar música és una
forma
Telèfon 93 839 65 0
BALSAREN
molt interessant d’ajudar els
estudiants a entendre més i
millor diferents actituds i cultures en el conjunt de la nosAntiga Casa
Rosendo
tra societat. Exemples
d’estils
des de 1926
musicals tan diversos com el
Folk, Rock’n Roll, Hip-Hop,
Gospel i un llarg etc., tenen
en comú aquesta vessant de
lluita a favor de les minories i
les causes socials justes.

El Dr. Martin Luther King Jr.,
ja a l’any 1962, en un article al
New York Times va fer la següent afirmació: “Les cançons
sobre la llibertat juguen un
paper fort i vital en la nostra A dia d’avui, la “Cançó Proteslluita. Donen a la gent un nou ta” és totalment vigent i mes
coratge i un sentit d’unitat. necessària que mai, davant
Penso que aquestes cançons els fenòmens de violència
salvaguarden unaBaixada
fe i una
al 839
nostre
Davant
delesTorrent,soferts
6 - Tel. 93
63 58país.
- BALSARENY
perança radiant en el futur.”
cada acció violenta, encoratgem a tothom a protestar de
Entre molts d’altres, podem forma enèrgica i pacífica, a
Plaça R. Viñes, 11
considerar que l’objectiu través del mitjà d’expressió
Tel. 93 839 60 38
de la “Cançó Protesta” és el segurament més poderós
BALSARENY
d’obrir els ulls de la gent i que hi ha: la Música.
Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

ARXIU

Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Compte Family
CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import
garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat
de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte;
1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt.

Porta’ns la nòmina
i viu el millor futbol
aquesta temporada...
i la següent

Treu tot el partit de la nòmina a CaixaBank: aconsegueix dues
temporades de beIN CONNECT i viu en família el millor futbol
nacional i internacional, en directe i a la carta, en format HD
i des de qualsevol dispositiu. Aprofita tots els avantatges de
formar part de la gran família del futbol.
1. Promoció vàlida fins al 29-12-2017 o fins que se n’exhaureixin les existències (7.500 unitats). Per a domiciliacions noves de nòmina amb un import mínim de 600 €/mes, domiciliació de tres rebuts i tres compres
amb targeta al trimestre, i amb 12 mesos de permanència d’aquestes condicions i 36 mesos addicionals com a client. La promoció té la consideració de remuneració en espècie, subjecta a ingrés a compte segons la
normativa fiscal vigent. Aquesta promoció consisteix en una subscripció a la plataforma OTT beIN CONNECT fins al 31-7-2019. Promoció vàlida només per a clients nous de la plataforma. En cas d’incompliment, es
cobrarà una penalització de 240 €. No acumulable a altres promocions de domiciliació de nòmina que s’hagin fet després de l’1-1-2016. No hi ha retribució en efectiu. 2. El compte té una tarifa de 0 €/mes, sempre
que el client tingui la nòmina domiciliada a l’entitat amb un import mínim de 600 €, pagui tres rebuts al trimestre o faci tres pagaments amb targeta al trimestre i utilitzi exclusivament els canals electrònics per a
les operacions següents: pagament de rebuts i impostos, reintegraments d’efectiu, traspassos i transferències, sol·licitud de talonari i consultes de posició, saldo o extracte. NRI: 2085-2017/09681

Master A4 FUTBOL BN CAT.indd 1

2/11/17 18:44
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Sandra Fàbregas, deu anys a l’Ajuntament treballant als serveis socials
JOSEP GUDAYOL I PUIG

“Quants anys fa de la vostra
arribada a Balsareny?” va
ser la primera pregunta que
aquesta mateixa secció de
Sarment (en el número 170
del mes de juny de 2008) li va
fer a Sandra Fàbregas i Codina, amb qui avui tornem a
tenir el plaer de parlar. I precisament va ser el juny de 2007
quan la Sandra va començar
a treballar a l’Ajuntament de
Balsareny, per la qual cosa ha
complert ja deu anys al nostre
poble.
Fàbregas és nascuda a Casserres i compta amb els estudis
de Treball Social a la Universitat de Lleida. Pel que fa als
seus hobbies, li agrada molt
viatjar arreu, tant geografies de prop com llunyanes,
ja que ha estat per exemple
a l’Argentina, però li agrada
molt el seu entorn del Bergue-

fi de poder atendre una necessitat sol·licitada?

ARXIU

dà, on li encanta fer senderisme. Pel que fa als esports,
també practica el pàdel.

— Des de la teva àrea, actualment quines són les ajudes socials que podeu prestar?

— Com es pot valorar la feina
que has dut a terme aquests
deu anys? Què et comporta el
teu dia a dia relacionat amb
els afers socials?

— N’hi ha de molts tipus, des
de la petita infància fins a la
tercera edat, passant per aspectes de dependència, que
enquadren totes les edats,
fins a ajuts individualitzats
d’urgència.

— No sabria dir-t’ho d’una
altra manera: crec que fem
una bona feina, però sempre
es pot millorar.

— Quina és la mecànica, o bé
procediment, a seguir amb el

— La persona, o persones, s’han d’adreçar a
l’Ajuntament i demanar dia
i hora. En aquells casos que
no s’adrecin a aquest servei, perquè ens arribin des
d’altres entitats de serveis
socials, es fa una coordinació amb aquestes per tal de
detectar qualsevol situació
de risc.
— Actualment, i tenint en
compte l’evolució i la teva experiència, quines millores ha
experimentat el servei social a
Balsareny?
— Bé, he de dir-vos que ha
millorat molt. L’equip de serveis socials s’ha ampliat i podem arribar a més famílies,
fet que comporta que a més
a més d’actuar podem prevenir molt més.

CINC MINUTS

JOSEP GUDAYOL I PUIG

, 44
5 08
ENY

er

Ó

Trobada social i familiar de Càritas

Dignitat municipal
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Els pobles són pobles quan
volen ser pobles. L’agraïment
mutu, el trencament de diferències i el goig de la reconciliació fa que la unió
sigui igual a la força, i Balsareny és poble.

No hi vaig ser, però m’ho van
explicar. Amb no més de cinc
minuts voldria poder expressar, amb orgull, el meu sentiment solidari vers entitats
i Ajuntament per aquell acte
Isidre Viu, el nou alcalde del
celebrat el passat diumenge
ELECTRICITAT
8 d’octubre de 2017 a laFONTANERIA
plaça cartipàs municipal d’ERC i Alde l’Església i l’Era del Mas bert Otero, regidor de Cultura i Festes sortint del grup
Martí.
GdB, al balcó de l’Ajuntament
Cinc minuts de dignitat es- van tenir dignitat municipal.
Guimerà,
- Telèfon
portiva,Àngel
dignitat
en 21l’art
de 93 839 61 61 - BALSARENY
Puntaires i colles de Grallers No vaig ser-hi, però m’ho van
i Geganters són dignitat mu- explicar, i és que era on soc
Capacitació transportistes
a Ràdio Balnicipal, musical i tradicional, i cada diumenge,
Matèries perilloses
sareny
en
el
meu
programa
entitats avui ben vives al meu
dominical
“Pista
matinal”.
poble de Balsareny.

CENTRE DE FORMACIÓ

FONT

FEM TOTS ELS CARNETS
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

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

JOIERIA
RELLOTGERIA

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Veritablement feia goig, i és
que no és descobrir res de
nou que Càritas Parroquial
de Balsareny fa ja bastants
anys que organitza trobades a favor dels més necessitats. La darrera cita va ésser
la celebrada el diumenge
dia 29 d’octubre de 2017. A
les portes de l’hivern, que
fa uns dies que ha arribat a
les nostres llars, Càritas ha
respost a la crida solidària
i de col·laboració a favor
d’aquelles persones que tenen dificultats per arribar a
final de mes.
En un món tan divers, on la
pobresa dona plantofada
sobre tot als més dèbils, cal
valorar molt positivament

aquest grup de persones
que gestionen aquesta atenció desinteressada als més
desfavorits. A favor d’aquest
col·lectiu manllevo la frase
que es va poder llegir a la
portada del full diocesà del
passat dia 5 de novembre de
2017: “Amb tu som una gran
família”.
La trobada, que es va dur a
terme als Locals Parroquials
amb una assistència d’unes
95 persones, va gaudir d’una
arrossada popular amb un
arròs molt bo, i va poder recollir la quantitat de 827,30
euros. Es vol deixar constància de l’agraïment per part
de tot el col·lectiu de Càritas
Parroquial. I personalment
vull donar les gràcies a Carrasco i companyia.

Riu

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

GEGANTERS I GRALLERS DE BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
FUNERÀRIA
FONTAL,
SA
PRODUCTES ARTESANALS
M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

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

Bar - Restaurant
LLIBRERIA
EL
JARDINET
«ELS
COLORS»
Comunions,
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

banquets,
reunions...

CÀRITAS BALSARENY

OLGA
estètica
home-dona

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Jaume i Emília

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

Antiga Casa Rosendo
des de 1926
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La caldera fa xup-xup

JORDI SARRI

ELS PASTORETS DE BALSARENY

Els Pastorets de Balsareny
ja tenen a punt les calderes
d’en Pere Botero, i l’arcàngel
sant Miquel ja està mirant
per on s’hi podrà entaforar.
D’ençà de l’assemblea general celebrada el passat 25 de
setembre, que actors i actrius
estan assajant les diferents
escenes de l’obra tradicional
de Josep Maria Folch i Torres.
També preparen els seus
balls els Dansaires, que el
passat 15 d’octubre van
participar a la XXXII Roda
d’Esbarts Infantils i Juvenils
de la Catalunya Central, celebrada a Navàs; i fins i tot
la Bella Lola, la simpàtica
somera d’en Jeremies, ja ha
començat a repassar el seu
brillant paper.
El dia 17 de desembre, de les
10 del matí a la 1 del migdia,
tindrà lloc el ja tradicional
assaig general amb portes
obertes, en el qual es recap-

taran donatius a favor de la
Marató de TV3, destinada
enguany a la recerca sobre
malalties infeccioses. Hi sou
tots convidats!
Les representacions tindran
lloc a la sala Sindicat el dia 25
de desembre de 2017, a les
18:30, i els dies 7, 14 i 21 de
gener de 2018, a les 17:30. Ja

es poden adquirir entrades
anticipades (amb descompte
respecte del preu de venda
en taquilla) per internet a
través dels webs www.pastoretsbalsareny.cat i www.
balsareny.fila12.cat .
També, a partir del dia 11 de
desembre, es podran obtenir entrades anticipades al

“Dolç Capritxet” en horari
comercial.
Els preus de les entrades
adquirides anticipadament
és: 8€ (entrada general), 7€
(jubilats) i 4€ (menors de 12
anys). Mitja hora abans de
cada representació s’obrirà
la taquilla del Sindicat, amb
aquests preus: 10€ (general)
i 5€ (menors de 12 anys).

JORDI SARRI
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ESPORT

Torna el Cicle de Passejades “A cent cap als cent”
SARMENT

L’Ajuntament de Balsareny
i el Centre Excursionista de
Balsareny, amb el suport de
la Diputació de Barcelona,
organitza novament el cicle
de passejades “A cent cap als
cent”, per a la gent gran. Les
persones interessades, fins a
un màxim de 50, s’han pogut

ó

Aquest any, el cicle haurà començat a Badia del Vallès, el
dia 29 de novembre; la segona sortida tindrà lloc precisament a Balsareny, el 13 de
febrer; el 21 de març s’anirà
al Prat de Llobregat, i el 10

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

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

d’abril tocarà anar a centelles. El mes de maig, dies 16 o
17, hi haurà una festa conjunta a Palau-Solità i Plegamans.
Totes les excursions són planeres i assequibles i compten
amb l’assistències de guies
locals. Esperem anar-ne informant.

Pressió (hPa)
Màxima (dia 15)
Mínima (dia 19)

Pnúm.
U I28G
Repte

ALFRED SELGAS (Serra de l’Obac, febrer de 2017)

1.023,5
Sant
Domènec, 44
1002,9
Telèfon
93 839 65 08
BALSARENY

La pluja (litres)
Dia 18		
Dia 19		
Dia 20		
Dia 21		
Total

23,6
15,5
5,7
3,0
47,8 litres

Un guarda forestal ha dibuixat els límits d’un

La Rabeia - Telèfon 93 839 65incendi
87 - BALSARENY
forestal sobre un plànol a escala
ROC CARULLA
1:5000. Amb molta paciència, perseverança

Resposta al repte 27:
l’americana valia 250€
i la corbata 50€

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

i perspectiva... i amb l’ajuda d’una quadrícula,
avalua sobre el plànol una superfície cremada
de 54 centímetres quadrats.

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38
BALSARENY

Mèdic

Quina ha estat la superfície de bosc cremada?

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

BALSARENY

Vent (km/h)
Ventada més alta (dia 22) 33,1
Velocitat mitjana
4,9
Antiga Casa Rosendo
Recorregutdelventdes(en
km)
3.645,2
de 1926

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

PORTES

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
17,0
Mitjana (min.+màx.)
18,7
Mitjana de mínimes
10,7
Mitjana de màximes
26,7
Mínima (dia 29)
3,6
Màxima (dia 5)
32,9
Mín. més alta (dia 3) C/ de
17,2
la Creu, 22
93 820 08 68
Màx. més baixa (dia 19)Tel. 17,0

estètica
home-dona

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

FRANCESC CAMPRUBÍ

OLGA

Caminar és salut!

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

AS

, 26
3 31
ENY

inscriure a l’Ajuntament, i s’ha
obert una llista d’espera per
cobrir les eventuals baixes.

Si novembre
comença amb
bonança cal tenir
esperança

Josep Soler

Salut i lògica

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

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

ARXIU

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

Combustibles BALSARENY
Avinguda Indústria, 13

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

I ARA TAMBÉ:

Líquid refrigerant
Líquid neteja vidres

A la nostra benzinera d’autoservei 24H

