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La Festa dels Traginers ja és
a punt de solfa. Aquest any,
amb la celebració dels 75 anys
de la represa de la festa a la
postguerra —una festa que ja
es celebrava al nostre poble a
finals del segle XIX i que, després del parèntesi de la Guerra
Civil, hom acordava de reprendre en una mítica reunió que
va tenir lloc a la barberia de ca
l’Arep el 1943.
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La novetat d’enguany ha estat
que, per celebrar l’aniversari,
la Comissió de la Festa ha encarregat a l’artista grafiter Roc
Blackblock un mural commemoratiu. El mural el va pintar
des del vespre del divendres
12 de gener fins a la tarda del
dissabte 14, a la paret del bloc
dels “Pisos Nous” a la carretera
de Manresa, cantonada al carrrer Barcelona. Molta gent s’hi
va aplegar per veure la creació
del mural i fer-ne fotografies, i
l’opinió general ha estat molt
favorable: hom ja el comença a
veure com un element identificador i cohesionador, un referent més del nostre poble, com
ho és també la Festa. Felicitem
els que han tingut aquesta iniciativa i l’han feta possible.
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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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Els Traginers, a punt de solfa
SARMENT

El dissabte 20 de gener s’ha
fet la presentació del programa de la Festa dels Traginers
2018, que serà els propers dies
2, 3 i 4 de febrer. Un programa
excel·lent en el fons i en la forma, com tots els anteriors des
de fas anys: és un goig poderlos col·leccionar.
Com és sabut, aquest any es
commemora el 75è aniversari
de la represa de la Festa després de la guerra, l’any 1943.
Els actes comencen ja el dia 1
amb “el Traginer a l’escola”; la
presentació del banderer i cordonistes joves, i l’obra de teatre
de carrer “Traginers de fum”
per la companyia La Rata; per
acabar amb l’obertura de la Taverna del Traginer.
L’endemà, divendres dia 2,
jocs tavernaris a la Taverna; el
Correfoc infantil; el lliurament
de premis del “Traginer petit”;
un sopar “Matalarasca” a la taverna, amb La Zarigüella; i el
concert jove “Revoltijo”.
Dissabte dia 3 s’obre el Rebost
i l’Exposició de fotografies;
repic de campanes i la gran
Cavalcada dels Traginers
Joves: ja tot un clàssic, i un
gran encert organitzatiu, no
exempt d’esforç, com tot a la
festa. El banderer és Èric Medina i els cordonistes, Francesc
X. Caballero i Joan Riera; a
cavalcada, igual com la del
diumenge, serà comentada
amb detall. A migdia, actuació
dels Dansaires dels Pasto-

rets de Balsareny; i a la tarda,
el Joc de les Anelles. Seguidament, una comitiva oficial
inaugurarà la Taverna, el Rebost i les Rodes del Traginer,
l’Exposició de Fotografies i la
Botiga de Ceràmica. A la tarda, el concert “Traginers Música Exprés”, a càrrec de l’Escola
Municipal de Música de Balsareny; seguit del sorteig del
pa i pernil. Al vespre, Correfoc
dels Traginers i espectacle piromusical “Directe a l’Infern”,
amb la Colla Peta Fluix, tabalers de Xàldiga i tabalers i grallers d’ElsK+Sonen. I a la nit, la
Ruta del Traginer i el concert
amb Juantxo Skalari, Sixtus i
DJ Rutxo.
Diumenge dia 4 ens despertarem amb el Bonjorn al veïnat,
amb els Moreterets i Trabucaires de Rajadell; i tot seguit
començarà la Torrada del
Traginer; mentre en diferents
llocs del poble es podrà veure
la demostració de l’elaboració
artesana del porc, més la ferrada i esquilada d’un animal
de càrrega; i el Mercat i la
Botiga del Traginer oferiran
llurs productes; i el Rebost, les
Rodes, la Botiga de Ceràmica i la Taverna obriran portes
mentre l’acordionista Valentí
Alsina amenitza els carrers
amb la seva música. La Comitiva d’Honor , amb la Cobla
Ciutat de Manresa, anirà a
buscar la núvia, Laura Bonet i
Simon, amb la seva mare, Esperança Simon, i el seu pare,
Agustí Bonet. Aniran fins a la
Casa de la Vila, on trobaran el
nuvi, Adalbert Arnau i Costa, amb els seus pares, Josep

Arnau i Aurèlia Costa, i allà
es celebraran les núpcies. Tot
seguit, la comitiva, amb les
cordonistes Montserrat Santasusana i Sílvia Divins, aniran a buscar el banderer, Jordi
Santasusana i Vila. I després
d’un repic de campanes, ja no
es farà esperar més la gran Cavalcada dels Traginers, amb
una magna representació de
les Pubilles i els Hereus de
Catalunya; els Trabucaires i
Morterets de Rajadell; els gegants (Marc, Maria i Blanca) i
els gegantons (Mn. Joan i Mariona); els Geganters i Grallers de Balsareny; els Geganters i Grallers Els K+ Sonen
de Balsareny; la comparsa Birakari, de gegants de Sestao;
els Bastoners de Balsareny;
una representació d’Autrefois
Le Couserans, de Sent Gironç
a l’Arièja, amb el grup folklòric
la Bethmalaise i la banda dels
Diables Rouges; la banda de
l’Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès; la Cobla
Ciutat de Manresa; el banderer i les cordonistes; la comitiva dels nuvis; l’espectacular
desfilada de Traginers amb
mules i matxos carregant
albardes, sàrries, bastos, àrguens, arguenells, arnes, portadores, sarrions i altres estris
de transport de tota mena de
materials; el carruatge del Traginer d’Honor 2017-18, Rossend Santasusana, seguit del
carruatge dels antics Traginers
d’Honor; tres carretes de bous
de Sent Gironç; un grup de
Mossos d’Esquadra d’època;
un seguici de carreters; desfilada d’espontanis; i els genets participants a la cursa.

La cavalcada, com és tradicional, serà comentada al seu
pas per la plaça Onze de Setembre; i els animals seran beneïts quan passin davant de
l’església parroquial de Santa
Maria. En acabar, es lliurarà
l’estendard al banderer de
l’any que ve, Jesús Acevedo.
A la tarda tindrà lloc la tradicional Cursa de cavalls, ponis,
mules i ases, que enguany
tornarà al circuit del Castell
de Balsareny. Després del lliurament de premis, la Festa es
clourà amb un concert del Cor
BalM a la Taverna.
El programa conté també una
entrevista al Traginer d’Honor
2017-18; fa esment d’actes com
la Ruta de les Mules (V Raid
Hípic de Balsareny) i la Cagada de la Mula, que es farà per
la Festa Major. També hi ha el
concurs “El Traginer Petit”;
un capítol més del petit diccionari de Traginers, que continua
d’any en any, glossant la terminologia de l’ofici; i les bases del
48è Concurs Nacional de Fotografia, amb gran quantitat
de premis. Felicitem la Comissió i totes les persones que, en
gran nombre, col·laboren a fer
d’aquesta Festa la diada més
emblemàtica de Balsareny.
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Eleccions al Parlament de Catalunya
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA. BALSARENY 21-12-2017
RAMON CARRETÉ

El 21 de desembre, un dijous
—cosa insòlita— van tenir lloc
les eleccions al Parlament de
Catalunya. Unes eleccions atípiques, que no tocaven —les
anteriors havien estat el 27 de
setembre de 2015— i que no
havien estat convocades pel
president de la Generalitat,
com preveu l’Estatut, sinó pel
govern central en aplicació de
l’article 155 de la Constitució
espanyola, que es va fer servir
per destituir el govern legítim
de la Generalitat i per dissoldre
abans d’hora el Parlament de
Catalunya. El primer dia hàbil
per poder celebrar eleccions
després d’aquesta dissolució
mai vista era, justament, el 21,
en plenes festes nadalenques,
i així es van fer.
Malgrat no ser en diumenge,
la situació política general era
prou intensa com per fer que,
a nivell de Catalunya, la participació fos la més alta de la
història: un 79,04 % del cens,
superant la de fa dos anys, que
va ser del 73,6%.
També a Balsareny la participació va ser molt elevada, més
i tot que en el conjunt del país:
un 83,33% dels electors van
exercir el seu dret de vot (el
27-S havia votat un 78,87%),
tot i que el cens de 2015 era de
2.651 persones, i el de 2017 era
de 2.592, una mica més baix;
però va votar més gent: 2.160
vots contra 2.091 fa dos anys.
A diferència de fa dos anys,
en què una coalició (Junts pel
Sí) va aplegar els partits CDC
(després PDeCAT) i ERC, ara
es presentaven per separat
ERC i Junts per Catalunya, una
candidatura transversal i amb
molts independents, liderada
des de Brussel·les per Carles
Puigdemont i amb el suport
del PDeCAT. Per tant, les comparatives les farem entre Junts

Candidatures

Candidatures

Junts per Catalunya (JuntsxCat)
Esquerra Republicana - Catalunya Sí (ERC-CatSí)
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (C's)
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Catalunya en Comú - Podem (CatComú-Podem)
Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
Partit Popular - Partido Popular (PP)
Partido Animalista contra el maltractament animal (PACMA)
Recortes Cero
Diàleg Republicà (candidatura retirada)
Vots en blanc
Vots nuls
TOTAL VOTS EMESOS
TOTAL CENS

JuntsxCat
ERC-CatSÍ
C's
PSC-PSOE
CatComú-Podem
CUP
PP
PACMA
Cero
candidatura retirada
Blanc
Nuls
Emesos
Cens

TOTAL PARTICIPACIÓ

pel Sí (2015) i la suma de Junts
per Catalunya i ERC (2017).
Així, tenim que a Balsareny
la llista més votada va ser la
de Junts per Catalunya amb
632 vots (un 29,26%), seguida
de la d’ERC amb 526 vots (un
24,35%). Sumant aquestes xifres, tindríem un total de 1.158
vots (53,61%); mentre que el
2015 Junts pel Sí va obtenir
1.032 vots (49,35%). És a dir,
que en conjunt les dues formacions han obtingut 126 vots
més que fa dos anys.
Tot i això, per poder contrastar
bé el conjunt del vot sobiranista, cal considerar també els
resultats de la CUP: el 2015 va
obtenir 197 vots (un 9,4%) i ara
n’ha tret 112 (5.18%). Per tant,
en conjunt, els partits sobiranistes a Balsareny van obtenir
el 2015 un total de 1.229 vots
(58,75%) i el 2017 n’han aconseguit 1.270 (un 58,79%). Vol
dir que, en vots absoluts, les
tres candidatures sumen 41
vots més que fa dos anys, però
tenint en compte que ha votat
més gent. el tant per cent és
pràcticament idèntic.
Qui sí que ha pujat exponencialment ha estat Ciutadans.
Com a tot el país; només que
a Catalunya ha estat la força
més votada, amb 36 escons
davant els 34 de JxCat i els 32
d’ERC, mentre que a Balsareny
és la tercera força, amb 459

Núm. vots

% vots

632
526
459
232
128
112
34
16
0
11
10
2160
2592

29,26%
24,35%
21,25%
10,74%
5,93%
5,19%
1,57%
0,74%
0,00%
0,51%
0,46%
100,00%

83,33%

vots (21,25%) enfront dels 276
(13,2%) que va aconseguir el
2015.
El PSC ha obtingut 232 vots
(10,74%) enfront dels 227
(10,85%) de fa dos anys. Manté, doncs, un vot molt fidel,
amb 5 vots més que en els anteriors comicis, comptant que
ara ha votat més gent i per
això el percentatge disminueix
lleugerament. Tot i així, fa dos
anys l’avui dissolta UDC, aleshores acabada d’escindir de
CiU, es va presentar per lliure i
va tenir 49 vots (2,34%); ara algun membre destacat d’aquell
partit s’ha presentat en les
llistes del PSC, i no sabem si
part d’aquells 49 vots hauran
afavorit aquesta candidatura,
com els analistes creuen que

ha passat a Barcelona.
En canvi, el Partit Popular esdevé a Balsareny encara més
residual, amb 34 vots (1,57%)
davant dels 93 (4,45%) que havia tingut fa dos anys. Sumant,
però, els resultats de les tres
candidatures unionistes (C’s,
PSC i PP) veiem que aconsegueixen 725 vots (un 33,56%),
mentre que el 2015 en van
tenir 596 (28,5%). Es pot concloure que aquestes eleccions
han motivat més un vot unionista que potser s’abstenia
en altres eleccions autonòmiques, i que s’ha congriat en el
vot útil entorn de C’s en detriment del PP.
Fa dos anys, la coalició Catalunya Sí que es Pot va obtenir
a Balsareny 176 vots (8,4%),
mentre que ara Catalunya en
Comú – Podem ha obtingut
128 vots (5,92%). Una disminució paral·lela a la que han tingut en el conjunt del país.
Ja anecdòticament, el partit
animalista PACMA ha doblat
els seus resultats, sempre testimonials, passant de 8 vots a
16; els vots en blanc han baixat
(11 davant de 16) i els vots nuls
s’han duplicat també: 10 enfront dels 5 de fa dos anys.

% Vots per candidatures
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Mig segle de Concert de Sant Esteve
SARMENT

El dia 26 de desembre es va
celebrar a Balsareny, a la sala
Sindicat plena a vessar de
públic, el tradicional concert
de Sant Esteve, que es va
començar a fer a la Colònia
Soldevila cap a l’any 1968.
Formalment, la Coral en celebrarà l’any que ve el cinquantè aniversari.
La Coral Juvenil Romaní, dirigida per Marc Comabella,
va cantar una selecció de
cançons de pel·lícules de
Walt Disney que formen part
del seu repertori de curs:
When you wish upon a star, de
‘Pinotxo’; Heigh-ho, de ‘Blancaneus i els set nans’; i Baby
mine, de ‘Dumbo’. A més, en
especial per aquestes festes,
van cantar Estimo el Nadal,
d’Antoni Tolmos. Tot seguit,
conjuntament amb la Coral
Sant Esteve, van interpretar
una adaptació d’Albert Guinovart de la tradicional El Noi
de la Mare.
Seguidament, la Coral Sant
Esteve, també dirigida per
Marc Comabella, va cantar A la huella, a la huella,
nadala popular argentina;
l’havanera Nadala marinera,

D.OBIOLS / N.RAMÍREZ

de Josep Lluís Ortega Monasterio, i Dins una cova, de W. J.
Kirkpatrick. Totes les cançons
d’ambdues corals van ser
acompanyades al piano per
Marc Comabella, per Mel·lina
Illa al violí i per Flàvia Escartín
al violoncel.

direcció de mossèn Joan Bajona, les populars Allà en un
pessebre i Santa Nit, i Marc Comabella va dirigir l’Al·leluia
d’El Messies de Händel, totes
amb Josep M. Conangla al

piano. El públic va agrair amb
aplaudiments aquest concert
que les institucions corals de
Balsareny i de Puig-reig ens
regalen cada any en aquest
dia. I per molts anys!

La Polifònica de Puig-reig, indefectiblement fidel a aquesta cita al llarg de mig segle, va
interpetar, dirigida per Josep
M. Conangla, Nadales íntimes,
de Joan Casas, i Nadales compartides; dues seleccions de
cançons de Nadal catalanes i
d’arreu del món.
Finalment, les tres corals conjuntament van cantar, amb

D.OBIOLS / N.RAMÍREZ
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Els Reis no falten a la cita
SARMENT

Els Reis de l’Orient no falten
mai a la seva cita anual amb
els nens i nenes de Balsareny. També aquest any han
arribat amb les seves carrosses —enguany amb una ben
carregada de regals, a més
de les tres grans furgonetes
plenes de paquets, i un carretó amb carbó per als que
no han fet prou bondat. PreC/ de la Creu, 22
Tel. 93 820 08 68
cedits pel Príncep Assuan, els
BALSARENY
home-dona
reis Melcior, gaspar i Baltasar
han desfilat pel poble amb
una nodrida comitiva de patSant Domènec, 44
ges que feia goig de veure, al
Telèfon 93 839 65 08
so de les gralles i tambors de
BALSARENY
la colla Els K+ Sonen. Seguits
per la gentada, van arribar a
la plaça de l’Església, on van
adorar el nen jesús, van visitar
Antiga Casa Rosendo
gràcies a tothom
el Casal Verge de Montserrat i donem
desles
de 1926
i van fer el tradicional discurs qui hi ha col·laborat per fer
al balcó de la Casa de la Vila: possible aquesta festa tan
el rei Baltasar va expressar al entranyable. Fins l’any que ve,
nostre poble el seu missatge Majestats!
de pau, concòrdia, respecte,
civisme i bona convivència.
Un bonic castell de focs va
cloure l’acte, mentre els Reis
saludaven la quitxalla que els
havia vingut a rebre, abans
de passar per les cases amb
del de
Torrent,
6 -voTel. 93 839 63 58 - BALSARENY
els seus Baixada
obsequis
bona
luntat. Felicitem els organitzadors per l’èxit de la celebració,
A. SELGAS

OLGA
estètica

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

CENTRE DE FORMACIÓ

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

A. SELGAS

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

JOIERIA
RELLOTGERIA

Riu

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

A. SELGAS

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

CARNS CAPDEVILA

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

FONT

CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
PRODUCTES ARTESANALS
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

Bar - Restaurant

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

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

Premsa Comarcal

La Diputació de Barcelona, presidida per Mercè Conesa, potencia un any més el suport directe a les entitats locals i rebran 272,27 milions
d’euros. ÒSCAR FERRER / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La Diputació de Barcelona impulsa un pressupost
de 947 MILIONS D’EUROS per fomentar
les polítiques socials i la cohesió ciutadana
Redacció.
La Diputació de Barcelona ha aprovat el pressupost
de 947,3 milions d’euros de
la corporació i dels organismes autònoms, societats
mercantils i consorcis que
en depenen. Els comptes
per al 2018 han augmentat
un 1,12% respecte el 2017 i,
tenen com a principals eixos les polítiques d’atenció
a les persones, el territori
i l’aposta pel desenvolupament econòmic. També
es garanteix la prestació
de serveis municipals de
qualitat i dona suport a
la inversió per enfortir la
suficiència financera dels
municipis de la demarcació
de Barcelona.
En l’àmbit de l’atenció a
les persones, la corporació
tornarà a impulsar el Pla
de xoc contra la pobresa,
dotat amb 15 milions d’euros, i continuarà apostant
per ampliar i millorar programes com el Servei Local

❱ Es garanteix

la prestació de serveis
municipals de qualitat
i es dona suport
a la inversió i
a les entitats locals
que rebran

272,27

milions d’euros
de Teleassistència, amb
una dotació de 5,82 milions d’euros. A més també
continuarà donant suport
al transport escolar (6 milions d’euros) i a les escoles
bressol (24,8 milions d’euros), mitjançant les beques
d’escolarització i el suport
financer.
D’altra banda, i amb la
voluntat de facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible i
de connectar tot el territori,
la Diputació destinarà 50,8

milions d’euros a la millora
de les carreteres locals. Al
llarg de l’any que ve, la Diputació de Barcelona també
promourà el programa d’arranjament d’habitatges (2
milions d’euros), els plans
de prevenció d’incendis
forestals (8,85 milions),
les actuacions d’abastament d’aigua (4 milions)
i l’aposta per les energies
provinents de fonts renovables (1,5 milions). També
invertirà en programes de
trams urbans (2,5 milions) i
cartografia municipal (2,31
milions).
De cara al 2018, la Diputació manté l’aposta ferma
pel desenvolupament econòmic, que, amb una partida de 70,8 milions d’euros,
impulsa prioritàriament
l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació.
Mostra d’això és el Pla de
modernització de polígons,
presentat aquest any, i que
té l’objectiu de modernit-

zar els polígons en matèria
d’infraestructures, serveis,
promoció i actuacions innovadores.

Connectem amb
el món local
En paral·lel a aquests
eixos temàtics, la Diputació
de Barcelona també potencia, un any més, el suport
directe a les entitats locals,
que durant el 2018 rebran
272,27 milions d’euros, entre les transferències corrents i les de capital.
D’aquests, 199,2 milions
d’euros estan consignats al
Pla de Xarxa de Governs Locals, a través del Catàleg de
Serveis, les Meses de Concertació i els Programes
complementaris. Pel seu
pes en el conjunt del pressupost i per l’abast territorial
que té, aquest projecte continuarà sent, un any més,
el principal instrument de
concertació i cooperació
amb els ens locals.
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Manifest dels Tres Mesos
d’independència judicial. S’ha
vulnerat el dret a la presumpció d’innocència; no se’ls ha
garantit el dret a preparar la
seva defensa.

ANC - BALSARENY

El dimarts 16 de gener hi va haver una concentració ciutadana
davant l’Ajuntament de Balsareny, i es va donar lectura al següent Manifest:
Noranta-dos dies. O el que és
el mateix: 3 mesos. És el temps
que porten Jordi Cuixart i Jordi Sànchez privats de llibertat
a la presó de Soto del Real. El
president d’Òmnium Cultural i el fins ara president de
l’Assemblea Nacional Catalana
fa més de 90 dies que viuen
entre reixes per les seves idees
polítiques: per defensar el dret
a l’autoderminació del poble
de Catalunya. El mateix per al
vicepresident Oriol Junqueras
i el conseller d’Interior Joaquim Forn: 75 dies tancats a
la presó d’Estremera per tirar
endavant el mandat del poble
de Catalunya.

sonant els dos Jordis ens han
empresonat a tots.
Han passat tres mesos des
d’aquell 16 d’octubre quan,
passades les 9 del vespre,
l’Audiència Nacional decidia
enviar a la presó Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Les cassolades van ressonar arreu de
Catalunya, el país es va omplir
d’espelmes amb l’esperança
que aquest malson acabaria,
el carrer Marina es va desbordar de persones que exigien la
fi dels empresonaments dels
Jordis i del govern… i en tot
aquest temps al govern espanyol ni tan sols li han pujat
Juan Herrera - 670 23 07 75
els colors.

El dret a manifestació és un
dret bàsic en qualsevol democràcia. L’Estat actua com una
dictadura: ens jutgen i ens priven de llibertat per manifestarROBA I PERFUMERIA
nos pacíficament. No ens can- Hem vist com juristes, advosarem de dir-ho. Les entitats cats i organismes internacioVENTA comès
I REPARACIONS
MIDA - ÀREA
nals han A posat
el WIFI
crit- AMPLIACIONS
al cel
NO hem
capINFORMÀTIQUES
delicte. - PRESSUPOSTOS
Plaça deno
la Mel,
bxs. - Tel.per
93 820
00 65 - Fax
93 839
94
aquesta
ordre
de 66presó
Jordi Sànchez
ha 2,
comès
BALSARENY
preventiva. Escandalosa, alarcap delicte. Jordi Cuixart
no - infordos2@gmail.com
Carretera
de Berga,
3 - Telèfonmant,
93 839cop
62 46a -l’estat
BALSARENY
de dret…
ha comès
cap delicte.
Empre-

Carme Galera

MODA ÍNTIMA
MORRO
S
PEIXATERIA

MARIA

Al servei Plaça
de la11construcció
de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55
Tel. contestador 93 839 63 35

Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY

LA PAROCKIA
cafeteria musical
TAVERNA EL BOTER
Montajes y reparaciones

Barcelona, 4 - BALSARENY
- Calefacción - Gas - Electricidad
Tel. 93 820 Fontanería
04 32
Aire acondicionado - Antenas
Cra. deterrestres
Manresa,y5parabólicas
- BALSARENY
Telèfon
64 36
laparockia@gmail.com
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 93
17 839
- BALSARENY
Facebook: parockia

són només algunes de les
moltes qualificacions que veus
més que autoritzades han etzibat a la injusta situació de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, així
com Oriol Junqueras i Joaquim
Forn, que, no ho oblidem, porten 75 dies tancats.
Ara mateix a l’Estat espanyol
s’estan vulnerant drets bàsics
i fonamentals; no estan garantits alguns drets i llibertats.

Jordis: Sou l’exemple viu la
lluita pacífica d’un poble per
a una societat més lliure. Ens
volien aïllar i estem més units
que mai. L’esperança és més
forta que la tristor, la voluntat
d’una Catalunya millor i unida
és més forta que el rencor.
I no ho oblidem: són a la presó
sense haver estat jutjats. No hi
ha escletxa per al dubte: tots
4 estan retinguts per raons
polítiques. No defallirem; seguirem alçant la veu per denunciar tants cops com calgui
aquesta injustícia majúscula.
Avui, una vegada més, exigim
la llibertat immediata de Jordi
Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol
Junqueras i Joaquim Forn. Exigim justícia!

La injusta situació dels presos polítics ens demostra
que s’estan vulnerant el dret
d’expressió, d’opinió, de ma- BALSARENY
nifestació, d’associació i par- 16 de gener de 2018
ticipació. Als presos se’ls restringeix el dret a participar de
l’activitat política. Han estat
empresonats per ordre M.
d’un
Mar Pulido Cañellas
tribunal que no era compe- DELEGADA
tent perTANATORI:
fer-ho: Carrilet,
l’Audiència
99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Nacional.
respectat
Bruc, No
19-21s’han
- Tel. 93
875 16 44 - Fax 93Travessera,
872 63 22 -47
MANRESA
- Tel. 670 35 12 63 - B
www.funerariafontal.com
els principis d’imparcialitat
ni

BAR - SA
RESTAURA
FUNERÀRIA FONTAL,

BARRETIN

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

PORTES

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
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M. Àngels Rovira, regidora d’ERC a l’Ajuntament
amb els altres partits. Vàrem
creure que ERC havia de reaccionar i fer una proposta que
implicava ser al capdavant i
convidar la resta de grups a
formar part d’un nou govern
per Balsareny. Així va ser com,
negociant fins a darrera hora,
vam arribar a un pacte fins
acabar la legislatura.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

M. Àngels Rovira i Rodríguez
és la nova regidora d’Hisenda i
d’Urbanisme de l’Ajuntament
de Balsareny pel grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
Va néixer a Vic, Osona, el 26 de
novembre de 1978. És Diplomada en Ciències Empresarials per
la Universitat de Girona i té el
Màster en Direcció Econòmica
Financera (CEF Barcelona).
Pel que fa a les seves inquietuds
culturals, realitza un curs de sardanes a la llar els Ametllers per
aprendre a comptar-les i està
aprenent a tocar la gralla amb
la colla dels Geganters i Grallers
de Balsareny. Li agrada el teatre, el cinema i seguir sèries de
televisió, tot i que recentment
ha canviat a temàtiques més
familiars. També li encanta
llegir; els últims llibres que ha
llegit són “Curs de feminisme per microones” de Natza
Farré i “Temps de neu i olor
d’ametlles” de Camilla Läckberg. Viatjar també li agrada
molt, tot i que ens comenta que
no ho ha fet tan com voldria. Ha
anat a Galícia, Astúries, França i
Bèlgica visitant família i, a part
de molts estius a la Costa Brava,
també ha estat a Mèxic, Itàlia i
Menorca. Pel que fa als esports,
li agraden tots. Ja de petita, al
pati de l’escola, sempre jugava
a futbol. Va jugar també uns
quants anys a bàsquet i, a més,
anava a concursos de pesca esportiva amb els pares. Més tard
es va aficionar a veure els partits
de futbol sala, gràcies a l’equip
tan bo que hi havia a Balsareny,
i quan hi ha els JJOO d’hivern
segueix els partits de cúrling, ja
que és fan de Noruega.
— Com va anar tot això de la
teva dedicació al camp de la
política?
— Fa disset anys que treballo

— I com vau fer el repartiment
de les altres àrees?

ARXIU

a Balsareny i tretze que hi visc.
Vaig conèixer gent vinculada a la política, que m’hi van
animar; des del 2011 formo
part de la secció local d’ERC, i
també me’n vaig fer militant.
M’agrada poder aportar el
meu granet de sorra per intentar fer un poble més viu.
— Per què Esquerra Republicana?
— És un partit amb 86 anys
d’història, porta molts anys
picant pedra per assolir la
República, amb alts i baixos,
encerts i errors, però sempre
amb humilitat treballant per
Catalunya. En fi, és el meu partit des de sempre i a nivell de
poble em vaig fer de la secció
local perquè creia que el poble
necessitava un canvi. Crec que
l’Ajuntament s’ha de regenerar: no és bo acomodar-se ni
resignar-se. No vull perdre
l’esperit crític: hem de preguntar-nos cada dia què podem
fer per millorar i no ens podem
eternitzar en el càrrec. S’ha
d’anar deixant pas a gent nova
que aporti diferents visions,
però sense perdre els conei-

xements dels que ens van precedir i ara ocupen una segona
línia. És molt important la seva
ajuda, el seu recolzament i les
seves opinions.
— Tens algun antecedent familiar en el camp polític?
— Doncs no, no tinc antecedents directes, tot i que una
cosina del meu pare és alcaldessa. Sempre hem seguit la
política com a aficionats i no
m’havia plantejat mai fer el
pas a la política; però la política municipal és el dia a dia, el
contacte directe amb la gent i
això em va animar.
— Nou cartipàs municipal i
nou alcalde. Com va decidir-se
l’elecció?
— Ens va venir de nou la dimissió de l’alcalde, com a tothom.
Després de la sorpresa inicial, i
tot i el poc temps que teníem
per posar-nos d’acord, en vam
parlar entre els quatre regidors. Vam fer un seguit de reunions: tant internament amb la
secció local, on ho vam debatre i discutir a fons, com també

— Pel que fa al repartiment
de regidories, es va valorar en
què podríem aportar més i ens
seria més fàcil adaptar-nos segons la nostra formació, tasca
professional o afinitats. Malgrat que aquest sigui el repartiment, hi ha gestions i àrees
que cal abordar-les transversalment i per tant l’aportació
de tothom és clau, i sobretot la
màxima col·laboració i suport
a l’alcalde.
— Hisenda i Urbanisme: la teva
responsabilitat en aquesta àrea
compta amb alguna experiència anterior?
— Doncs pels meus estudis
vam creure que el més adient
era portar Hisenda. Evidentment, l’Administració Pública
té diferències amb la gestió
d’una empresa i serà un repte
portar la regidoria, però essent
més de números que de lletres, era la que més m’esqueia.
Pel que fa a Urbanisme, no hi
tenia experiència anterior i
ho encaro amb molt respecte,
confiança i ganes, treballant
en equip amb els tècnics de
l’Ajuntament i amb els altres
regidors.
— La teva dedicació a favor
del nostre poble quantes hores
t’ocuparà?
— A nivell de cartipàs es va
posar 35 hores de dedicació,
però ja sabem que en seran
moltes més.
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Algunes impressions nadalenques
MN. ANTONI BONET TRILLA

Han estat les meves primeres
festes nadalenques viscudes
al nostre poble de Balsareny.
Bonic el pessebre al costat de
la rectoria, així com el del temple i el dels dos casals: el Casal
Verge de Montserrat i el Casal de la Gent Gran. I l’estrella
lluent del campanar, així com
l’enllumenat de diferents carrers. Els diorames de la biblioteca: ben didàctics.
Vull fer esment al concert de
Sant Esteve al Sindicat, a càrrec de la Coral Sant Esteve i
la Coral Romaní, seguida de la
Polifònica de Puig-reig. Quin
nivell! Esperem el 50è aniversari d’aquest concert aquest
any 2018.
El caga tió a la plaça, ben
simpàtic; i per als cristians,
la celebració de la Missa del
Gall i la del dia de Nadal amb
l’adoració de l’Infant Jesús: cites esperades i viscudes.

sobretot els de l’infern i el de
la neu. Semblava que nevés
de debò. Es mereixen un reconeixement i un aplaudiment.
Oi més tenint present les limitacions de l’escenari tant
en alçada com en fondària.
Per molts anys!
I, per acabar, els Reis, amb la
seva comparsa acompanyada dels Grallers. L’adoració a
l’Infant Jesús a l’església amb
els seus presents, la sortida i
els parlament des del balcó
de l’Ajuntament i la rebuda
als infants: tot un bon record.
El temps també ens hi va
acompanyar.
I van ser generosos també
amb la pluja, tan necessària
i tant ben caiguda i rebuda. I
no diguem del castell de focs.
No ho havia vist en cap dels
pobles i ciutats en les quals he
estat. Molt digne i molt ben
rebut per petits i per grans.
Per molts anys!
Juan Herrera - 670 23 07 75

Horari d’acollida (despatx paEls Pastorets al Sindicat. Déu rroquial) és dimecres d’11 a
n’hi do! Vaig quedar agrada- 12h i divendres de 5 a 6h de
VENTA I REPARACIONS
- ÀREA
- AMPLIACIONS
la tarda,A MIDA
també
a WIFI
concretar.
Teblement
sorprès. INFORMÀTIQUES
Tant dels- PRESSUPOSTOS
lèfon
Parròquia:
938
396
181
i
actors Plaça
aficionats
com
de
la
de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
BALSARENY
606 056 292.
música i dels efectes
especials,- infordos2@gmail.com

PEIXATERIA

MARIA

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

ARXIU

Els meus primers 100 dies
a Balsareny
MN. ANTONI BONET TRILLA

M’ha semblat que aquest període pot ser una bona ocasió
per compartir amb vosaltres
algunes de les impressions
i vivències viscudes aquí al
meu nou destí parroquial.
D’entrada, dir que valoro els
diferents grups que hi ha a
la parròquia: des del Consell
Pastoral fins el grup de Mans
Unides, passant per Càritas, catequesi, Vida Creixent,
l’equip de lectors, el grup de
neteja i grup d’economia, fins
als repartidors del Full, entre
d’altres. I tots, com sabeu, a
base de voluntariat tot fent un
servei desinteressat i altruista.
L’església amb la capella del
Santíssim és ben bonica i no
diguem l’ermita de la Mare de
Déu del Castell, amb el Castell,
símbol del nostre poble de
Balsareny.
També la vitalitat del Casal
Verge de Montserrat, que va
celebrar el 70è aniversari de
la seva fundació amb tot un
seguit d’actes d’un bon nivell i
amb una gran participació. Estic convençut que fa molt bon
servei a la nostra població i a
persones que hi venen d’altres
indrets. La capella és digna de
ser visitada i valorada.
Em va impressionar la resposta ciutadana tan solidària el
dia 1 d’octubre, com també
els actes contra la violència de
gènere i el concert de Santa
Cecília, que es va fer a la sala
polivalent del Sindicat, un local que molts pobles voldrien
tenir. Veig que la Coral Sant
Esteve té un bon nivell musical.
He vingut de Sant Llorenç de
Morunys i aquí m’he trobat
amb mossèn Joan Bajona, tan
conegut i apreciat, que és fill
d’aquella vila. Fill adoptiu i

representat amb un gegant.
Déu n’hi do! He suplert a Mn.
Xavier Castelló que, per motius que tots sabeu, ha necessitat un relleu.
M’alegro que aquí a la plaça hi
hagi tanta vida concentrada:
l’església, la llar parroquial, el
Casal Verge de Montserrat, el
Casal de Gent Gran, el CAP i,
sobretot, l’Ajuntament. Jo he
retornat prop d’on vaig ser ordenat capellà, ja que va ser a
Navàs, i a una comarca, la del
Bages, que m’és molt familiar
per la meva estada a Cardona,
Súria i ara, a Balsareny, que
em recorda molt el testimoni
del bisbe Pere Casaldàliga. He
entrat a formar part del nou
arxiprestat del Llobregat, que
abarca Balsareny, Navàs, Puigreig, Gironella, Casserres i parròquies veïnes.

Veig que el poble disposa
d’unes bones instal·lacions
esportives, escoles i espais
culturals i que hi ha una bona
colla d’entitats. M’han dit que
el gra fort són els Pastorets,
que espero veure amb il·lusió,
i la Festa dels Traginers, que
Travessera, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BA
m’agradarà contemplar com
es “tragina”.

BAR - RESTAURA

BARRETIN

També he notat que hi ha força afició al cant, amb les tres
corals, i a l’esport. Han estat
100 dies marcats per molts
funerals, ben bé per coincidència.
No cal dir que agraeixo als
rectors anteriors tota la llavor
evangèlica sembrada i a totes
aquelles persones, encara que
no siguin gaires, que intenten
viure la seva fe cristiana d’una
forma activa i compromesa. I
no cal dir-ho, a totes aquelles
persones de bona voluntat
que miren que el poble avanci d’una forma pacífica i amb
pau i una bona convivència.

BALSARENY AVUI
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REPTE

Anna Bonals, segon premi a Mollerussa Repte núm. 29
JOSEP GUDAYOL I PUIG

El dia 16 de desembre de
2017, la balsarenyenca Anna
Bonals va quedar en segon
lloc al Concurs Nacional de
Vestits de Paper de Mollerussa, que se celebra des de fa 52
anys i al qual ella hi participa
des d’en fa 18. Per a fer els vestits es pot utilitzar tot tipus de
paper. L’Anna ha utilitzat des
de cartolines, tovallons, passant per paper higiènic, pinotxo o crespó. El concurs consta de tres categories (moda
actual, fantasia i època) i en
cadascuna hi competeixen
fins a 80 persones que, amb
les seves creacions, esperen

emportar-se el guardó. El seu
vestit d’aquest any “La noia
en flames” va ser confeccionat
amb més de 1800 tires de cartolina tallades a mig centímetre i cosides a mà, totes elles
amb la tècnica del “quilling”. El
vestit que li van premiar l’any
passat, amb un tercer premi,
es deia “Textures”, ja que es van
imitar amb cartolina diversos tipus de materials. Durant
tots aquests anys, les models
que han dut aquestes creacions han sigut maquillades i
pentinades per la Perruqueria
Mercè, a les quals agraïm la
seva feina, igual que a les portadores d’aquests vestits: Rosi,
Mercè, Maria i Eva.

Diego
Galera presenta
el llibre
FUNERÀRIA
FONTAL,
SA
‘Sonetos a los Santos, libro primero’
M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Mossèn Climent Forner,
JOSEP
Bruc, 19-21 - Tel. 93
875GUDAYOL
16 44 I-PUIG
Fax 93 872 63 22 - MANRESA
da per Josep Gudayol.
www.funerariafontal.com

Diego Galera Morales farà
la presentació del seu últim
llibre de poesia, “Sonetos de
los Santos”. Serà el proper 16
de febrer de 2018, a les 7 del
vespre, a la Biblioteca Pere Casaldàliga, segons el següent
programa:

llegi-

ROC CARULLA

Resposta al repte 28:
la superfície de bosc cremada
ha estat de 13,5 hectàrees.)

En una
pastisseria al
temps dels
panellets han
decidit que en
comptesde fer
boles de pasta de
panellet de 4 cm
de diàmetre les
faran de 2 cm,
perquè els clients
es queixen que amb un
panellet d’aquella mida
ja queden farts.

Desembre finat,
any acabat
FRANCESC CAMPRUBÍ

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
2,9
Mitjana (min.+màx.)
4,8
Mitjana de mínimes
3,4
Mitjana de màxime
13,0
Mínima (dia 4)
-8,2
Màxima (dia 30)
21,5
Mín. més alta (dia 27)
1,4
Màx. més baixa (dia 18) 5,4
Pressió (hPa)
Màxima (dia 5)
Mínima (dia 11)

Vent (km/h)
Ventada més alta (dia 11) 39,2
Velocitat mitjana
4,8
Recorregutdelvent(enkm) 3.550,4

OLGA
Quants panellets podran
fer amb la pasta que
abans usaven per fabricar-ne un?

La pluja (litres)
Dia11			
1,5
Dia 15
2,0
C/
de
la
Creu,
22
Dia 27
3,1
Tel. 93 820 08 68
Total
6,6
litres
BALSARENY
home-dona

estètica

Salut i lògica

- Presentació del llibre, per
part de l’autor.

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

LLIBRERIAEl recull consta de 89 pàgines
amb un clam poètic a 89 sants.
Com a mostra, a continuació
«ELS COLORS»
transcrivim el sonet que dediÀgueda Borrero - Margarida Noguera

- Carta de presentació de

ca a sant Antoni Maria Claret
i Clarà:

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

“Recuerdo una época dorada
de mi vida disoluta y vana,
vagando por las callejas sin gana.
· Automatismes
Bucólico Puente Viejo de
agua pasada.

PORTES

1.030,5
982,6

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

adreça???

· Fabricació i reparació
Vila Antigua, bajando por
la cañada.
· Ferreteria
en general

PUIG

Pasaba yo por tu pasado el año de la pana,
como si nada. Y tú, tejiendo lana
en tu telar de ensueño que mi sueño adivinaba.
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
Bajaba yo a la ciudad a buscarme la vida
y tu vida ignoraba; tan próxima,
tan ignorada. Pero se hizo la luz
y mi corazón se avezaba en la verdad vivida,
que a ambos sorprendió con la claridad que se aproxima.
Y vi al padrecito en la cúpula más alta del cielo azul.”

Mèdic

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

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

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

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

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Pl
Te

La Vinyet i el Guiu. 13.01.18

Ja estem a punt per Traginers

Bona festa a tothom!

