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Magnífics Balls de Sant Marc 

SARMENT

El dia de Sant Marc, patró 
de Balsareny, es va presen-
tar amb un temps assolellat 
i calorós. De bon matí, els 
bastoners de Balsareny van 
donar el bon dia al veïnat ba-
llant pels carrers del poble. A 
la missa es va beneir el Panet 
de Sant Marc, que es va dis-
tribuir després a la casa de la 
vila.

L’acte central de la Festa, els 
balls de Sant Marc, van co-
mençar amb unes paraules 
de l’alcalde, Isidre Viu, agraint 
la presència dels assistents 
i la bona feina i l’esforç dels 
participants.

Els Dansaires dels Pastorets 
de Balsareny van obrir l’acte 
amb el “Ball d’Homenatge” 
del coreògraf Joan Serra i el 
músic Jaume Arnella.

Tot seguit, els alumnes de 6è 
de l’Escola Guillem de Balsa-

reny, entrenats per Xavi Vall 
i Ferran Duocastella, van ba-
llar quatre dels tradicionals 
Balls de Bastons del poble: 
en concret, la ‘Marxa’, la ‘Pi-
caceia’, el ‘Picotí’ i el ‘Rotllet’.

A continuació, els Dansaires 
dels Pastorets de Balsareny, 
dirigits per Alba Fontanet, 
van oferir dues danses: “Pun-
teta i taló” i “La Tirotitaina”.

Seguidament, els Geganters 
i Grallers Els K+Sonen de 
Balsareny van fer ballar els 

gegantons Joan i Mariona, la 
geganta Blanca i el petit Pi-
rata Malacara, al so del “Ball 
dels Gegantons”, amb música 
de Joan Bajona, interpretada 
per la Principal de Berga. 

Era el torn dels alumnes de 5è 
de l’Escola Guillem de Balsa-
reny, entrenats per Meritxell 
Mas, que van dansar el tra-
dicional “Ball de la Faixa” en 
dues rotllanes que van lligar i 
desnuar les faixes després de 
fer la “figuereta”, al so de la 
Cobla Principal de Berga. 

A. SELGAS

A. SELGAS
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dues colles locals

L’acte va acabar amb la Cobla 
Principal de Berga interpre-
tant la sardana “Records de 
Balsareny”, de Josep M. Al-
bertí.

A la tarda, la Principal de 
Berga va interpretar el tra-
dicional Cafè-concert del 
“Casino”, a l’històric local del 
Centre Instructiu i Recreatiu. 
I després del lliurament dels 
premis del concurs de pin-
tura ràpida, la Festa Major 
de Balsareny s’acomiadà fins 
l’any que ve. Moltes gràcies a 
tothom qui l’ha fet possible.

Després van ballar els Basto-
ners de Balsareny, que van 
interpretar les quatre esmen-
tades danses populars, i se-
guidament van convidar al-
guns veterans i veteranes a 
afegir-se a les ballades. 

A continuació, la Colla de 
Geganters i Grallers de Balsa-
reny van ballar la majestuosa 
dansa dels gegants Marc i 
Maria, amb música de Joan 
Bajona, a càrrec de la Cobla 
Principal de Berga. Després 
d’algunes ballades més, s’hi 
van afegir Els K+Sonen per 
oferir al poble de Balsareny 
una ballada conjunta de les 

Concurs de pesca infantil
NOÈLIA RAMÍREZ

El matí del dia 1 de maig es va 
celebrar al paratge de la Soca 
el Concurs Infantil de Pesca, 
organitzat per l’Associació de 
Pescadors de Balsareny. L’acte, 
que s’havia programat inicial-
ment per al dia 21 d’abril, però 
es va haver de posposar a cau-
sa de les condicions fluvials, 
va comptar amb la presència 
de 7 participants que durant 
dues hores van demostrar les 
seves habilitats. Els premiats 
de les diverses categories van 
ser els següents:

Categoria 1:
Primera classificada: 
Queralt Suñol, 15 anys
Segona classificada: 
Ainara Rosa, 10 anys
Tercera classificada: 
Laia Rosa, 9 anys
Quart classificat: 
Kepa Fernández, 13 anys

Categoria 2:
Primer classificat: 
Eric Rodríguez, 8 anys
Segon classificat: 
Toni Ramos, 7 anys
Tercer classificat: 
Joel Rodríguez, 3 anys

NOÈLIA RAMIREZ

NOÈLIA RAMIREZA. SELGAS

A. SELGAS

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com

FORN
Pa i Pastisseria

Travessera, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

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

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36

TAVERNA EL BOTER
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DANSAIRES DELS PASTORETS DE BALSARENY

El dia 29 d’abril, Dia Interna-
cional de la Dansa, els Dan-
saires dels Pastorets de Bal-
sareny al van voler celebrar 
organitzant, un any més, la 
Roda d’Esbarts, juntament 
amb el Casal Cultural de Dan-
saires Manresans i  l’Esbart 
Sant Genís de Taradell. L’acte 
era previst de fer-lo a l’aire 
lliure, a la plaça de la Mel, 
però la pluja va fer que es 
traslladés al casal de la Gent 
Gran, ja que el Sindicat estava 
ocupat pel campionat de par-
tides ràpides d’escacs. 

Alternant-se els tres grups, el 
Casal Cultural de Dansaires 
Manresans va oferir el popu-
lar “Ball de la Civada” (coreo-
grafia de Joan Burés i Vidal 
i instrumentació de Damià 
Rius); el “Galop de Panderetes 
de Castelló de la Plana”, dansa 
d’origen àrab que evoca esce-
nes de combat a un ritme tre-
pidant; l“Entrellissada i Casca-
vellada”, dansa originària del 
Rosselló, renovada amb pan-
deretes en comptes dels cas-
cavells tradicionals; i la “Sar-
dana Camprodon” (música de 
J. Manén, coreografia original 
de Núria Hontecillas Corral), 
un homenatge a la sardana 
que evoca els diversos esta-
ments socials d’un poble ma-
riner, units per la sardana. 

L’Esbart Sant Genís de Tara-
dell va presentar el popular 
“Ball de Sant Ferriol”, ingenu 
idil·li pastoral entre una sim-
pàtica pageseta i un rabadà 
vergonyós; el “Ball de Mun-
tanya de Folgueroles”, dansa 

Lluïda Roda d’Esbarts

molt popular a la Plana de 
Vic i al Ripollès; “L’Indiot”, que 
per Carnaval es dansava en el 
“Ball de Poltres”, quan els nois 
passaven a ser considerats fa-
drins; i el “Ball de Rentadores”, 
ambientat en el temps en què 
les noies anaven a rentar al 
riu, a la font o als safareigs pú-
blics, amb la presència d’un 
fadrí una mica poca-solta.

Els Dansaires dels Pasto-
rets de Balsareny, que ha-
vien obert l’acte amb el “Ball 
d’Homenatge” (música de 
Jaume Arnella, coreogra-
fia de Joan Serra), van ba-
llar després “Polca i Piqué”, 
un ballet propi de la Vall 
d’Aran; “Punteta i Taló”, dansa 
d’aprenentatge per als més 
menuts de la colla; les “Dan-
ses de Vilanova”, ball de Car-
nestoltes entre dues noies i 
un noi, fet curiós en el nostre 
folklore; i el “Ball de Pedre-
tes”, on els menuts colpegen 

rítmicament unes fustes que 
figuren pedres; per acabar 
la sessió amb “Marinada”, un 
arranjament de sis fragments 
de peces marineres (jotes, ha-
vaneres, sardanes...), amb co-
reografia d’Alba Fontanet, en 
homenatge al dur esforç dels 
nostres mariners i pescadors.

En acabar, els esbarts van re-

bre un obsequi-record per 
part de l’Ajuntament i es va 
servir un aperitiu a tots els 
balladors. Els Dansaires dels 
Pastorets de Balsareny van 
expressar l’agraïment a dan-
saires, col·laboradors i públic 
assistent, a l’Ajuntament i en 
especial al centre cívic Casal 
de Gent Gran de Balsareny, 
que va acollir l’acte.

DANSAIRES DELS PASTORETS DE BALSARENY
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L’Ajuntament informa
AJUNTAMENT DE BALSARENY

ACTIVITATS ESPORTIVES

Des de la regidoria d’esports 
volem apropar l’esport a to-
tes les persones del municipi, 
per això s’han programat un 
seguit d’actes esportius gra-
tuïts que tindran lloc durant 
diversos diumenges al matí, a 
les 11h. Les activitats ofertes al 
públic tindran el guiatge del 
Gimnàs O2 i caldrà fer inscrip-
cions a l’Ajuntament. 

Proposem el següent ca-
lendari, no obstant, aquest 
pot patir alguna modificació 
d’emplaçament o d’activitat: 

Pel desenvolupament de cada 
activitat és recomana portar 
roba d’esport, tovallola i aigua. 
Salut i esport!

CAMPUS D’ESTIU 2018

Què farem? Activitats i es-
ports d’equip i individual, biva-
cs aquàtics, sortida a la platja, 
sortida d’esports d’aventura i 
festa final de Campus.
Quan ho farem? Del 25 de 
juny al 27 de juliol del 2018 i 

del 3 de setembre al 7 de se-
tembre del 2018, de 9h a 13h 
amb possibilitat d’ampliació 
d’horari de 8h a 9h i de 13h a 
14h. El servei d’acollida només 
es farà si hi ha un número mí-
nim que ho sol·licita.
Quines edats poden partici-
par? Grup 1: P3, P4 i P5; grup 
2: 1r, 2n, 3r i 4t; i grup 3: 5è, 6è, 
1r i 2n d’ESO (els grups poden 
patir algunes modificacions 
en funció dels inscrits).
On i quan ens hem 
d’inscriure? A l’Ajuntament 
de Balsareny entre l’1 de juny 
i el 12 de juny. 
Quins seran els preus? Els 
mateixos que l’any passat: una 
setmana 55E, dues setmanes 
75E, tres setmanes 90E, quatre 
setmanes 105E i cinc setma-
nes 120E. Una setmana al se-
tembre 55E.
Com es podrà fer el paga-
ment? A través de trans-
ferència bancària, amb tarja 
de crèdit a l’Ajuntament o 
mitjançant pagament on-line 
a través de la plataforma de 
l’Ajuntament (de la mateixa 
forma que es poden comprar 
les entrades del TEMPO i So-
naB).
Hi haurà reunió informativa? 
Sí, dijous 31 de maig a les 20h 
a la sala petita del Sindicat.

COLÒNIES CONTROLADES 
DE GATS

Des de la regidoria de Medi 
Ambient s’està portant a ter-
me una sèrie d’actuacions per 
tenir identificades i contro-
lades les colònies de gats del 
municipi.

Aquestes actuacions pas-
sen pel control sanitari de 
les colònies i dels individus 
que les formen, el control de 
l’alimentació que se’ls aporta 
a la colònia (recordeu que està 
prohibit donar de menjar als 
animals excepte les persones 
encarregades de les colònies 
controlades de gats i aquesta 

alimentació només pot ser a 
base de pinsos) i l’esterilització 
d’exemplars per tal d’eliminar 
el zel i reduir les baralles, entre 
altres. Les avantatges de les co-
lònies controlades de gats són:

Dia 13 de maig màster Class 
de spinning a la sala del Sin-
dicat
Dia 3 de juny màster Class 
d’interval a la sala del Sindi-
cat
Dia 1 de juliol màster Class 
de zumba a la Piscina Muni-
cipal
Dia 29 de juliol màster Class 
de pilates a la Piscina Muni-
cipal
Dia 2 de setembre estira-
ments a la sala del Sindicat
Dia 30 de setembre cross tra-
inning a la sala del Sindicat
Dia 21 d’octubre màster 
Class d’interval a la sala del 
Sindicat
Dia 11 novembre màster 
Class de spinning a la sala del 
Sindicat

-

-

-

-

-

-

-

-

Els animals tenen un control 
sanitari, estan sans i esterilit-
zats.
Reben una alimentació 
equilibrada amb pinso que 
millora les seves condicions 
físiques i a evitar la presèn-
cia d’aliment orgànic a la via 
pública i amb això també 
evitem la presència de rose-
gadors indesitjables (rates).
Reben una atenció constant 
pels voluntaris, que vetllen 
pel bon estat de la colònia i 
s’eviten malalties i possibles 
contagis
Envellim les colònies (que a 
la llarga ens reduirà el nom-
bre d’exemplars), evitem el 
zel i les baralles.

-

-

-

-

És important que el paper 
de cuidadors/cuidadores es 
respectí i es deixi actuar a les 
persones autoritzades per fer 
aquesta tasca. 

Si voleu saber més informació 
de les colònies controlades de 
gats o en voleu formar part 
com a voluntari, adreceu-vos a 
l’ajuntament i us informarem!

AVÍS D’ALERTA: En els da-
rrer dies hem observat alguns 
símptomes d’enverinament, 
recordeu que a l’enverinar un 
gat, a part d’estar penat ja que 
estan protegits per la llei ca-
talana, posem en perill altres 
animals del nostre entorn, com 
els gossos, i fins i tot als infants 
que es puguin acostar a les zo-
nes on s’ha dipositat verí o per 
on transiti l’animal enverinat.

PROJECTE RUBIK

Des de la regidoria d’acció 
social, un any més, hem acon-
seguit accedir als ajuts que 

destina el consell comarcal 
al projecte “Rubik”. Aquests 
projectes estan pensats per a 
contribuir a superar situacions 
de vulnerabilitat. El projecte 
dota els ajuntaments que hi 
participin d’un ajut econòmic 
per a poder contractar perso-
nes durant 6 mesos. Aquesta 
contractació ens permetrà 
ocupar una plaça de peó de 
brigada, manteniment i/o ne-
teja d’instal·lacions o infraes-
tructures.

EXECUCIÓ DELS PRESSU-
POSTOS MUNICIPALS

Al Sarment del mes passat us 
vam informar que s’havien 
aprovat el pressupostos muni-
cipals. En aquest número us vo-
lem informar que, un cop trans-
correguts els terminis legals, 
aquests pressupostos ja estan 
disponibles per a poder execu-
tar les diferents propostes.

Som conscients que els termi-
nis de l’administració fan que 
sovint no s’entengui perquè 
no es duen a terme les inver-
sions que creiem convenients. 
Ara aquestes inversions ja es 
poden dur a terme i propera-
ment podreu veure com es van 
executant. Les actuacions que 
es faran a partir d’ara consisti-
ran en instal·lar les porteries 
del camp de futbol 7, pintar les 
dependències del CAP, arran-
jar i acabar la zona del repeu, 
fer un nou tancament a la pista 
de Cal Nosa, posar maquinària 
nova al rellotge del campa-
nar (el vell s’ha de substituir) i 
construir les zones de conteni-
dors de deixalles als barris de 
Cal Rata i Cal Nosa, entre altres.

Finalment, com també us 
dèiem al Sarment anterior, als 
pressupostos municipals s’hi 
inclouran totes les propostes 
guanyadores en els pressu-
postos participatius, les quals 
es decidiran en unes votacions 
entre tots els balsarenyencs.
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Un any més es va celebrar una 
“caminada per la diabetis”, or-
ganitzada pel Centre Excur-
sionista de Balsareny amb el 
suport de l’Associació de Dia-
bètics de la Catalunya Central 
i de l’Ajuntament de Balsareny. 
Va ser el diumenge 6 de maig. 
A la plaça de l’Ajuntament hi 
va haver un estand informa-
tiu sobre la diabetis. Com que 
el temps no acompanyava –a 
l’hora prevista de sortida, les 10 
del matí, plovia–, al local muni-
cipal de la plaça de la Mel es va 
fer una xerrada molt interes-
sant sobre aquesta malaltia. Hi 
van participar tres metges i la 
mare d’una noia amb diabetis. 
Cap al migdia, quan el temps 
ho va permetre, una trentena 
de persones van sortir a cami-
nar cap al Serrat del Maurici, on 
es va fer una visita comentada 
del Fortí Carlí. 

A. SELGAS

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

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

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

Encara existeix el telèfon de l’esperança?

Entrevista amb...

Maria Rosa Buxarrais
Presidenta  del patronat de la Fundació Ajuda i Esperança 
que gestiona el Telèfon de l’Esperança de Barcelona

Des de quan Sra. Buxarrais té 
una vinculació amb aquesta en-
titat?

M’hi vaig vincular el maig 
del 2001 com a membre del patro-
nat.  Des del novembre del 2009 
soc la presidenta del Patronat, 
es a dir que tinc un bon coneixe-
ment de l’entitat.

Quin servei ofereix l’entitat?
Bé, tot i exercir de presiden-

ta, en els moments en que l’enti-
tat necessita voluntaris, també 
faig de voluntària del Telèfon de 
l’Esperança de Barcelona. Les 
persones voluntàries ofereixen 
el seu temps per  escoltar d’una 
forma activa, empàtica, anòni-
ma i confidencial a totes aque-
lles persones que ho necessitin, 
que passen un mal moment i no 
tinguin amb qui compartir-lo, 
conflictes familiars, addiccions, 
atacs d’angoixa, entre d’altres. 

Com a voluntària recordes algu-
na trucada que t’hagi impactat 
especialment?

Cada trucada es diferent i et 
deixa la seva petita empremta, de 
tota manera, és necessari que tots 
els voluntaris, al finalitzar el seu 
horari, siguin capaços de seguir 
amb les seves vides. I que el que 
s’ha escoltat i viscut en les tru-
cades del Telèfon de l’Esperança 
quedi al Telèfon de l’Esperança.

 S’ha indicat una mica la tipologia  
de trucada que es rep, necessi-
tat de parlar, solitud , conflictes 
familiars, angoixes..... Es reben 
moltes trucades de suïcidi?

No tantes com molta gent 
pensa, però cal tenir molt tacte 
i saber com afrontar-les i trac-
tar-les, ja que no tant sols es 
donen al llarg de la nit, sinó que 
podem rebre´n en qualsevol mo-
ment del dia. Et pot sorprendre 
haver d’atendre una d’aquestes 
trucades en les que cal posar-hi 
els cinc sentits, conèixer a la 
perfecció com actuar i seguir el 
protocol d’actuació que tenim 
establert per aquests casos

Hi ha un protocol d’actuació en 
els casos de suïcidi ? 

Cada trucada es diferent, fins 
i tot les de suïcidi i, per tant, l’ac-
tuació del voluntari vers la truca-
da pot ser molt diferent. Malgrat 
que tots els voluntaris tenen una 
base comuna de formació de for-

ma de fer, és a dir en la formació 
es proporcionen eines que cadas-
cú incorpora a la seva manera de 
ser i gestiona la trucada a la seva 
manera, però amb les eines que 
la formació li dona.

A dia d’avui, amb tantes formes 
de comunicació com hi ha, el Te-
lèfon de l’Esperança encara es 
necessari?

I tant, precisament des de fa 
uns 5 anys que hem experimen-
tat un increment rellevant de 
trucades diàries. Els usuaris del 
servei valoren moltíssim poder 
parlar del què els passa sense 
sentir-se jutjats, i poguent-se 
expressar d’una forma planera 
d’allò que els cal compartir. Els 
usuaris valoren també la confi-
dencialitat del servei, és a dir, 
que la conversa que es mantingui 
es queda entre l’usuari que ens 
truca i el voluntari que atén la 
trucada. És important per l’usu-
ari l’anonimat que els ofereix el 
servei, la qual cosa vol dir que no 
han de facilitar, si no volen, cap 
dada personal  al voluntari que 
l’escolta a l’altre costat de la línia. 

Per tant, si teniu aquest incre-
ment de trucades també neces-
siteu mes voluntaris?

Exactament, ens fan molta 
falta persones voluntàries, sobre-
tot per cobrir caps de setmana i 
nits de dies laborables (les nits es 
una nit al mes). El mínim d’hores 
que els hi demanem són 10 hores 
al mes, que poden fer amb una nit 
(de 22 de la nit a 8 del matí).

Es demana algun requisit en es-
pecial per ser voluntari?

Per col·laborar amb l’entitat 
com a voluntari pròpiament dit, 
es demana una bona compren-
sió del castellà i del català, estar 
preferentment entre 25 i 68 anys 
i trobar-se en un moment emoci-
onalment estable de la vida. Si es 
compleixen aquests requisits es 
fa una primera entrevista, un test 
psicotècnic i una segona entre-

vista de caràcter més personal. 
Fet això es comença la formació 
inicial (per a més informació tru-
queu al 93-202.02.60)

Demaneu moltes coses......
El motiu pel qual això és així 

es perquè tenim trucades de tota 
classe, algunes força complica-
des, i hem de garantir que el/la 
voluntari/a les sabrà gestionar 
totes. Per això, al llarg de l’any 
també els hi oferim una forma-
ció continuada, per aprofundir 
en aquelles problemàtiques que 
en cada moment afecten més a 
la societat i, per tant, tenim més 
trucades d’aquesta problemàtica 
en concret.

Es pot col·laborar d’alguna altra 
manera amb el Telèfon de d’Espe-
rança de Barcelona, que no ne-
cessiti una implicació personal 
ni seguiment en les formacions 
continuades?

Per suposat. El Telèfon de l’Es-
perança de Barcelona s’ha man-
tingut gràcies a aportacions pú-
bliques i privades, desgravables 
en l’IRPF fins el 75% de l’import 
donat . Ara mateix cada vegada te-
nim menys aportacions, per tant, 
també poden ajudar a l’entitat fent 
un donatiu econòmic. Es pot fer 
com a persona física i jurídica, de 

forma puntual, o periòdica (men-
sual, trimestral, semestral, anual 
al número de compte ES34 2100 
0837 90 0200298184) d’aquesta 
manera també ajuden a mante-
nir viva l’entitat, que com moltes 
d’altres, viu moments d’incertesa 
econòmica.

La Fundació passa per un moment 
d’increment de trucades i més 
gent necessita una veu amiga, però 
d’altre banda hi ha una manca de 
voluntaris i finançament. Dit això 
i afegint les noves tecnologies, les 
noves formes de comunicació com 
les xarxes socials.....  tot plegat 
pot arribar a anul·lar  la tasca del 
Telèfon de l’Esperança?

Cal que tinguem present que 
la persona és un ser social per 
naturalesa i, per tant, necessita 
de l’escalf d’un altre ésser humà 
i més en moments de patiment. 
A tothom ens és necessari inte-
ractuar amb una altre persona, 
sentir que som escoltats per una 
altre persona i que aquesta és ca-
paç de posar-se en el nostre lloc, 
que pugui entendre el patiment 
per el que passem, poder veure 
un altre punt de vista sobre el 
problema (això tant sols es pro-
pi del ésser humà) i, en moltes 
ocasions, entre usuari i voluntari 
es troba un detall, una acció (que 

pot ser molt senzilla) en que no 
s’hi havia pensat i que pot can-
viar la visió de problema o pa-
timent  que la persona pot estar 
vivint.

Per tant, crec que la funció del 
Telèfon de l’Esperança de Barce-
lona és i serà necessària sempre, 
ja que aquest humanisme que ofe-
reix el nostre servei, a través del 
to de veu, les pauses, els silencis, 
com es gestionen els plors i un 
seguit de coses més. Tot això di-
fícilment ho podrà proporcionar 
les xarxes socials (no son imme-
diats, costa moltíssim empatitzar  
amb qui pateix).

Parlant de xarxes socials, entenc 
dons que hi ha gent jove que us 
truca?

Si, cada vegada més, ja que 
a les xarxes no troben allò que 
necessiten. De fet, diuen els ex-
perts que en aquesta societat de 
consum i de competició per qual-
sevol cosa, la pandèmia del se-
gle XXI seran les depressions i 
els trastorns mentals. Per tant, 
moltes de les trucades que atén 
el Telèfon de l’Esperança de 
Barcelona son d’aquesta tipo-
logia i cada vegada hi ha gent 
mes jove que es troba immers 
en aquestes situacions i que ens 
fan confiança. 

Les persones voluntàries 
ofereixen el seu temps 
per  escoltar d’una forma 
activa, empàtica, 
anònima i confidencial 
a totes aquelles persones 
que ho necessitin
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Fet això es comença la formació 
inicial (per a més informació tru-
queu al 93-202.02.60)

Demaneu moltes coses......
El motiu pel qual això és així 

es perquè tenim trucades de tota 
classe, algunes força complica-
des, i hem de garantir que el/la 
voluntari/a les sabrà gestionar 
totes. Per això, al llarg de l’any 
també els hi oferim una forma-
ció continuada, per aprofundir 
en aquelles problemàtiques que 
en cada moment afecten més a 
la societat i, per tant, tenim més 
trucades d’aquesta problemàtica 
en concret.

Es pot col·laborar d’alguna altra 
manera amb el Telèfon de d’Espe-
rança de Barcelona, que no ne-
cessiti una implicació personal 
ni seguiment en les formacions 
continuades?

Per suposat. El Telèfon de l’Es-
perança de Barcelona s’ha man-
tingut gràcies a aportacions pú-
bliques i privades, desgravables 
en l’IRPF fins el 75% de l’import 
donat . Ara mateix cada vegada te-
nim menys aportacions, per tant, 
també poden ajudar a l’entitat fent 
un donatiu econòmic. Es pot fer 
com a persona física i jurídica, de 

forma puntual, o periòdica (men-
sual, trimestral, semestral, anual 
al número de compte ES34 2100 
0837 90 0200298184) d’aquesta 
manera també ajuden a mante-
nir viva l’entitat, que com moltes 
d’altres, viu moments d’incertesa 
econòmica.

La Fundació passa per un moment 
d’increment de trucades i més 
gent necessita una veu amiga, però 
d’altre banda hi ha una manca de 
voluntaris i finançament. Dit això 
i afegint les noves tecnologies, les 
noves formes de comunicació com 
les xarxes socials.....  tot plegat 
pot arribar a anul·lar  la tasca del 
Telèfon de l’Esperança?

Cal que tinguem present que 
la persona és un ser social per 
naturalesa i, per tant, necessita 
de l’escalf d’un altre ésser humà 
i més en moments de patiment. 
A tothom ens és necessari inte-
ractuar amb una altre persona, 
sentir que som escoltats per una 
altre persona i que aquesta és ca-
paç de posar-se en el nostre lloc, 
que pugui entendre el patiment 
per el que passem, poder veure 
un altre punt de vista sobre el 
problema (això tant sols es pro-
pi del ésser humà) i, en moltes 
ocasions, entre usuari i voluntari 
es troba un detall, una acció (que 

pot ser molt senzilla) en que no 
s’hi havia pensat i que pot can-
viar la visió de problema o pa-
timent  que la persona pot estar 
vivint.

Per tant, crec que la funció del 
Telèfon de l’Esperança de Barce-
lona és i serà necessària sempre, 
ja que aquest humanisme que ofe-
reix el nostre servei, a través del 
to de veu, les pauses, els silencis, 
com es gestionen els plors i un 
seguit de coses més. Tot això di-
fícilment ho podrà proporcionar 
les xarxes socials (no son imme-
diats, costa moltíssim empatitzar  
amb qui pateix).

Parlant de xarxes socials, entenc 
dons que hi ha gent jove que us 
truca?

Si, cada vegada més, ja que 
a les xarxes no troben allò que 
necessiten. De fet, diuen els ex-
perts que en aquesta societat de 
consum i de competició per qual-
sevol cosa, la pandèmia del se-
gle XXI seran les depressions i 
els trastorns mentals. Per tant, 
moltes de les trucades que atén 
el Telèfon de l’Esperança de 
Barcelona son d’aquesta tipo-
logia i cada vegada hi ha gent 
mes jove que es troba immers 
en aquestes situacions i que ens 
fan confiança. 

Les persones voluntàries 
ofereixen el seu temps 
per  escoltar d’una forma 
activa, empàtica, 
anònima i confidencial 
a totes aquelles persones 
que ho necessitin



Emma Oliva Milla, autora de la proposta del nom 
de l’entitat “Els K + sonen”

JOSEP GUDAYOL I PUIG

La balsarenyenca Emma Oliva 
forma part de l’entitat “Els K 
+ sonen” com a secretària, i 
va ser concretament l’autora 
del nom de l’entitat, que es 
va posar en comú, tal i com 
ens explica: “El nom de Els K + 
Sonen es va decidir entre tots. 
Amb la colla vam presentar 
vàries opcions i va sortir escollit 
aquest que precisament va ser 
una proposta meva”. El grup, 
aquesta primavera, ha acom-
plert 7 anys d’existència.

L’Emma va néixer a Balsareny 
el 26 d’abril de 1979 i va es-
tudiar fins a 2n de Batxillerat 
Artístic a l’Institut Lluís de 
Peguera de Manresa. Actual-
ment no segueix cap més es-
tudi.

Pel que fa als seus hobbies li 
agrada molt llegir, actualment 
està llegint “Lo que esconde tu 
nombre”, de Clara Sánchez, i 
també li agraden els esports, 
tot i que ens comenta que no 
fa tot el que voldria, però surt 
amb moto de muntanya amb 
el seu home i el seu fill, i quan 
fa més bon temps li agrada 
molt anar amb bici. Actual-
ment també juga a handbol 
amb un grup de dones aquí 
a Balsareny. D’altra banda, ha 
viatjat bastant per tota la pe-
nínsula ibèrica, sobre tot pel 
nord que li agrada molt. I fora 
d’aquí ha estat a Nova York, 
Londres, París, Italià, Aleman-
ya, l’últim viatge que ha fet va 
ser el passat mes d’octubre 
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al Marroc on va fer les dunes 
del Dakar amb buggy, un dels 
viatges més macos que ha fet.

- Què comporta assumir la se-
cretaria d’una entitat cultural 
local?

- Ser la secretària d’una entitat 
comporta bastanta responsa-
bilitat si vols portar les coses 
bé i que l’entitat tiri endavant, 
però per sort a la nostra colla 
som molts els que vetllem per a 
què tot funcioni correctament i 
no em recau tota la feina a mi. 
Sempre que ho demano tinc 
ajuda i si jo no puc fer alguna 
cosa sempre trobo algú que ho 
pot fer per mi.

- Quantes hores t’ocupa?

- No hi ha unes hores concretes 
a dedicar cada setmana. Hi ha 
èpoques de l’any que són bas-
tantes, com quan preparem 
la loteria de Nadal, quan cal 
demanar la subvenció, quan 
preparem el calendari de tro-
bades, la nostra trobada…. I 
d’altres en què poden passar 
setmanes que no hagi de fer res 
ni dedicar-hi cap estona.

- Recordes quants anys fa que 
vau formar l’entitat?

- Com a entitat ens vam conso-
lidar oficialment fa algo més de 
5 anys, però el grup Els K + So-
nen ens vam formar un parell 
d’anys abans, més o menys.

- I tu t’hi vas incorporar des 
del principi?

- Sí, en formo part des del co-
mençament. De fet la idea 
de formar el grup va ser de la 
Imma Navarro i meva, ja que 
totes dues anàvem amb la co-
lla de gegants acompanyant 
els nostres fills i vam pensar 
que tant per tant podíem fer-
ho tocant algun instrument, 
perquè per aquells temps la 
colla de gegants no tenia grup 
de grallers ni tabales que els 
acompanyessin.

- Com us organitzeu, feu mol-
tes sortides?

- Cap a finals d’any fem una re-
unió amb tots els membres de 
la colla on tots proposem llocs 
per a fer intercanvis. Alguns 
de vegades els repetim perquè 
son poblacions o trobades que 
ens agraden molt i per la res-
ta intentem buscar llocs dife-
rents. Un cop tenim una mica 
de idea de les trobades que 
volem fer em reuneixo amb el 
Marc Comabella i truquem a 
les colles per a veure si podem 
fer l’intercanvi. Sempre mirem 
d’organitzar-ho de tal manera 
que ens quedi repartit més o 
menys a una trobada al mes, 
tot i que hi ha mesos, sobretot 
a l’estiu, que en solem tenir més 
de seguides.

- Sou un grup graller amb 
percussió i geganter. Quins 
són els noms dels vostres ge-
gants?

- La Blanca de Bell-lloc és pro-
pietat de la nostra entitat, així 
com el petit gegantó Pirata 

Malacara. Els gegantons Mos-
sèn Joan i Mariona també els 
portem nosaltres però són pro-
pietat de l’Ajuntament.

- Quins són els actes en què 
participeu a Balsareny durant 
l’any?

- Al poble normalment mirem 
de sortir sempre que ens ho de-
manen, sempre i quan siguem 
suficient gent per a poder por-
tar les figures i tocar algo de 
música, però on no faltem mai 
es per a la Feta dels Traginers, 
per Festa Major a la diada de 
Sant Marc, per la Festa de la 
Gent Gran i evidentment per a 
la nostra trobada que aquest 
any serà el 16 de juny de 2018 
a la tarda, on us hi esperem a 
tots!

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

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

No és objecte d’aquest article 
desglossar la història sencera 
de la música rock. Talment, és 
tasca impossible concentrar 
en poques línies tots els mis-
teris que han conduït a aquest 
estil, a ser una de les mes grans 
revolucions mai vistes en la 
història de la música. Serveixi 
el present article, per a fer un 
breu recorregut a les gairebé 7 
dècades d’existència de l’estil 
musical més rebel d’entre tots.

El rock és un gènere de la músi-
ca popular configurat als EEUU 
a finals de 1940 i principis dels 
50’s. Les seves arrels es troben, 
sobretot, en el blues, el rhythm 
and blues, el country, la música 
folk, el gòspel i el jazz. 

Tot i que sovint, es marca el nai-
xement “oficial” del rock&roll 
amb la gravació That’s all 
right, d’Elvis Presley ,per a 
molts historiadors, l’inici real va 
ser amb la cançó Rock Around 
The Clock, de Bill Haley and 
His Comets, que fou gravada 
el 12 d’abril de 1954.

La dècada dels 50’s va consa-
grar figures transcendentals 
responsables de la gènesis 
d’aquest estil. En destaquen 
músics com; Chuck Berry, Litt-
le Richard, Bo Didley, Buddy 
Holly, Jerry Lee Lewis, Fats 
Domino, Roy Orbison i Eddie 
Cochran entre molts d’altres. 

A finals dels 60’s, molts 
d’aquests primers ídols del 
rock&roll van caure en de-
cadència. El propi Elvis n’és 

l’exemple més flagrant. Tot i 
mantenir un gran índex de 
popularitat, la seva música va 
perdre la càrrega de rebel·lia 
i frescor amb la que es varen 
identificar molts joves. El rock 
era apunt per a sofrir la seva 
primera metamorfosis.

Foren els artistes de color, qui 
a principis dels 60’s, van fer 
ballar a tot el mon amb el so 
Motown; a ritme de R&B, soul 
i funk. Imprescindibles foren, 
entre molts d’altres; The Su-
premes, The Marvelletes, 
Marvin Gaye, Stevie Wonder 
i James Brown, que van donar 
un nou sentit a la música pop.

A mitjans dels 60’s un nou 
moviment, de dimensions i 
repercussions tan grans com 
les del propi naixement del 
gènere, va fer aparició. Amb 
l’anomenada “invasió angle-
sa”, la música britànica es feia 
present i a partir d’aquí, sem-
pre ha demostrat estar un pas 
per davant del que es creava 
a EEUU. El mon estava sota el 
domini de bandes com; The 
Kinks, The Animals, The Who, 
The Shadows, The Hollies i 
òbviament The Beatles i The 
Rolling Stones.

Tot i així la resposta americana 
no es va fer esperar. Passada la 
meitat de la dècada dels 60’s i 
bona part dels 70’s el rock àcid 
i la psicodèlia es van apoderar 
de l’escena. Aquest nou movi-
ment ha estat, per a molts, el 
més transcendent a nivell so-
cio-cultural. Alguns noms im-
prescindibles son; Jimi Hen-
drix, Janis Joplin, The Doors, 

The Jefferson Airplane, The 
Greateful Dead, The Byrds,  
Pink Floyd, Cream i Soft Ma-
chine.

La primera meitat de la dèca-
da dels 70’s el rock es massifi-
ca. Arriba la parafernàlia visual 
i els concerts a gran escala. 
Led Zeppelin i Pink Floyd, en 
son exponents amb especta-
cles impressionants. El heavy 
metal, el hard rock, rock pro-
gressiu i el glam rock viuen 
moments de gloria; triomfen 
bandes com Deep Purple, 
Black Sabbath, T.Rex, Alice 
Cooper o Queen. El rock cada 
cop està mes allunyat de les 
seves arrels de carrer.

La resposta a tota aquesta 
ampul·lositat neix als suburbis 
de Nova York el punk, derivat 
del rock que reprèn els aires 
de rebel·lió, amb una dosi 
d’anarquisme, hedonisme i 
politització. Els mítics The Ra-
mones formats a Nova York 
són un dels estàndards del 
moviment però altre cop, els 
anglesos The Sex Pistols por-
ten l’estil a l’extrem.

La dècada dels 80’s es carac-
teritza per l’àmplia diversitat 
d’estils i estètiques gràcies 
al naixement de varis subgè-
neres (new wave, post-punk, 
techno, dark, electrònica, hip-
hop, hard rock, metal...). Una 
llista gairebé inacabable; Tal-
king Heads, Simple Minds, 
The Pretenders, Public Ene-
my, Madness, The Cure, De-
peche Mode, OMD, Pet Shop 
Boys, Sonic Youth, Pixies, 
Guns ‘n’ Roses, Metallica…

Als 90’s totes les produccions 
musicals passaven pel sedàs 
de la tecnologia (noves tècni-
ques de gravació, computa-
dores...) i esdevingueren ele-
ments bàsics de la producció 
musical. 

La resposta, a tot això, un da-
rrer gran moviment del rock: el 
grunge, amb el seu màrtir del 
gènere (Kurt Cobain). Amb els 
seus orígens a Seattle, musi-
calment aquest estil conjunta-
va la potència i força del punk 
i el heavy metal. Ideològica-
ment transmetia un missatge 
d’indiferència i aïllament. Des-
taquen Nirvana i Pearl Jam. 

Com no, la resposta anglesa a 
mitjans dels 90’s. Els britànics 
reviuen l’ona de Britpop dels 
anys 60 per mitjà de bandes 
com Oasis, Blur, Radiohead, 
Supergrass, Pulp i The Ver-
ve.

L’arribada del nou mil·lenni 
porta un nou ressorgi-
ment del rock i una infinitat 
d’amalgames d’estils amb 
milers de bandes que aspiren 
al tro, però cap d’elles arriba 
a les quotes de popularitat i 
glamour de les gegants ban-
des existents en dècades an-
teriors. De fet, moltes bandes 
nascudes als anys 70’s són les 
que a data present, encara 
continuen omplint estadis, 
ja sigui per nostàlgia o fins i 
tot perquè ara es considera 
“cool”.  Estem a l’espera de la 
següent metamorfosi i revo-
lució del rock&roll. No dub-
teu que succeirà. El compte 
enrere ha començat.
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L’osonenc Guillem Roma 
presenta el seu nou disc 
“Connexions” al Sindicat

El passat dissabte 5 de maig 
de 2018, el Sona B va portar a 
Balsareny Guillem Roma, qui 
presentà el seu nou disc “Con-
nexions”, enmig de la gira de 
presentació que està duent a 
terme recentment. Roma va 
estar acompanyat de la seva 
banda per poder gaudir de 
primera mà de l’optimisme i 
la màgia musical.

Avui, de nou, tinc la sort de 
poder cultivar amb la meva 
ploma aquest concert mu-
sical fruit de l’encert ha-
bitual dels organitzadors. 
L’espectacle d’aquest jove 
músic osonenc, amb la seva 
força i qualitat artística, va 
aconseguir fer aixecar de 

peus al públic balsarenyenc. 
Amb oïda agraïda i sorpresa 
vam poder gaudir d’una ha-
bilitat del so del toc de trom-
peta, instrument absent en el 
sentit físic del quadre musical 
del Guillem i la seva banda. 
Durant aproximadament 
una hora vam poder escoltar 
una música lleugera, entre el 
camí de les ranxeres (motivat 
per la seva estància a l’estat 
de Mèxic) i la sensibilitat dels 
coneguts boleros, en català i 
castellà. Cal felicitar una ve-
gada més l’encert, en el seu 
dia, de donar l’oportunitat 
de poder gaudir d’unes tar-
des musicals amb l’ambient 
de cafè concert amb taules i 
el servei de bar del Dani Mi-
randa, permetent viure un es-
pectacle de proximitat social.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

ARXIU

BALSARENY AVUI

Dualitat de reflexions
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Fa uns dies que vaig tenir 
l’oportunitat de llegir l’article 
“Joc d’ous”, una reflexió de 
Martí Gironell, prou interes-
sant del diari AVUI, ja que im-
plica un fet alimentari el qual 
hem de tenir molt en compte 
per la nostra salut: “L’anuari 
del Watch World Institute, 
editat en castellà cada any 
per Fuhem i Icària, situa els 
problemes de l’agricultura 
com un dels majors riscos pel 
futur de la humanitat. A Cata-
lunya la pagesia sap de què 
parlem. Però sovint el debat 
sobre què és el que mengem 
no s’ha traslladat a tota la ciu-
tadania”. 

Resumint, l’article ens recor-
da que som el que mengem. 
No fer-ho ens podria sortir 
més car, ja que ens hi va la 
qualitat de la nostra vida, i no 
és ni un joc de paraules ni un 
joc d’ous. 

Per cert, sabíeu que la 
novel·la “La força d’un destí”, 
del mateix autor Martí Giro-
nell, va ser el llibre més venut 
en la passada edició del dia 
de Sant Jordi?

I de reflexió a reflexió, he 
tingut a les meves mans el 
número zero del setmanari 
“La República”, que fa unes 
setmanes que a vist la llum. 
Em felicito personalment per 
aquesta publicació princi-
palment en paper, tot i que 
també està disponible digi-
talment. 

D’aquest setmanari voldria 
destacar l’article de reflexió 
de la situació política actual 
d’Elisenda Paluzie, presiden-
ta de l’ANC: “Hem de seguir 
preparant la societat catala-
na per a la propera finestra 
d’oportunitat que s’obri per a 
la independència”. La reflexió 
parla dels dos fenòmens con-
tradictoris que es van viure 
durant la tardor de l’any pas-
sat: una victòria, el Referèn-
dum d’autodeterminació de 
l’1 d’octubre; i una derrota, la 
declaració d’independència 
del 27 d’octubre, quan la Re-
pública no només no es va 
fer efectiva, sinó que ni tan 
sols es va oposar resistència a 
la suspensió de l’autonomia.

Felicitats a tots per una pau 
independentista, visca.

Àngel Guimerà 17
BALSARENY

CENTRE INSTRUCTIU 
I RECREATIU
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Resposta al repte 31: 
hauríem de doblar el full 
42 vegades.

ROC CARULLA

Repte núm. 32

A les planes cerealistes d’Osona es poden llau-
rar 120 ha amb tres tractors durant dos jornals. 
En les mateixes condicions, quants jornals se-
ran necessaris per llaurar 400 ha amb quatre 
tractors?

Salut i lògica.

FRANCESC CAMPRUBÍ

L’abril mullat fa créixer 
l’herba per al ramat

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)                13,9
Mitjana (min.+màx.)         14,3
Mitjana de mínimes          6,2
Mitjana de màximes          22,4
Mínima (dia 1)               -2,4
Màxima (dia 25)               31,3
Mín. més alta (dia 28)           11,3
Màx. més baixa (dia 11)     11,7

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 19) 1.020,4
Mínima  (dia 11) 985,5

ARXIU

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 7)         43,9
Velocitat mitjana          7,7
Recorregut vent (en km)      5.564,3
 
La pluja (litres) 
Dia 7   3,6
Dia 8    14,9
Dia 9  2,0
Dia 10     6,0
Dia 11    41,8
Dia 13      7,1
Dia 14     16,2
Dia 29    11,8
Total              103,4 litres
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Convocatoria d’assemblea 
general ordinària 
Es convoca l’assemblea general ordinària de socis 
del Cercle Cultural de Balsareny que tindrà lloc el di-
vendres 15 de juny del 2018 a les 20,30 hores al Casal 
d’Entitats (Plaça Ricard Viñas, núm. 3) de Balsareny, 
amb els següents punts de l’ordre del dia:

1 - Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

2 - Renovació de la junta si s’escau.

3 - Lectura i aprovació si escau de l’estat de comptes  
      a 31 de desembre 2017.

4 - Quotes per l’any 2018.

5 - Informes de la redacció del Sarment, 
      dels Astroamics i de La Garsa.

6 - Precs i preguntes.
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