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Pinkfloyada’ al Castell”

JORDI SELGAS

‘A cent cap als 100’:
suma i segueix
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El Marc i la Maria al circuit de Montmeló
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Un cap de setmana actiu
RAMON CARRETÉ

Balsareny va viure els dies 16 i
17 de juny un cap de setmana
ple d’activitats.
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Organitzada per la Colla
Gegantera Els K+ Sonen de
Balsareny, amb la participació dels Geganters de Balsareny, així com dels gegants
d’Argentona, Avinyó, la Batllòria de Sant Celoni, Calaf,
Martorell, els Pallaresos, Pineda de Mar, Puig-reig, Ribes de
Freser, Rubí i Santpedor, van
fer dissabte a la tarda la plantada a la plaça de la Mel i una
cercavila pel poble per acabar
dansant animadament a la
plaça de l’Església.

Gegants de Balsareny a la F1

Dissabte al vespre, organitzat
per l’Associació de Botiguers i
Comerciants de Balsareny, per
cinquena vegada diversos establiments comercials locals
van plantar les seves paradetes a la plaça de la Mel. Un
munt d’activitats, culminades
amb un sopar a la fresca i un
concert a la plaça en un ambient festiu i distès.

N0ÈLIA RAMÍREZ

Finals de Curs Escola de
Música i de Teatre
Diumenge a migdia, alumnes
i professors de l’Escola Municipal de Música de Balsareny van
oferir a la sala Sindicat un espectacle de final de curs amb
actuacions musicals i vocals
seguint un fil argumental basat en la història del rock dels
anys 60 fins als 90, sota la direcció de Toni Garrido. També hi
van actuar els Cors Infantils i el
Cor d’Adults, així com el Grup
de Percussió Corporal; en conjunt, va ser un espectacle molt

àgil i animat, que el públic que
omplia la sala va premiar amb
grans aplaudiments. El dijous
21 de juny, a la sala petita, es
van fer les audicions dels alumnes. A la tarda, els alumnes de
l’Escola Municipal de Teatre,
sota la direcció d’Elisa Jorba,
van presentar la seva actuació
de final de curs amb unes divertides representacions que
també van merèixer una agraïda ovació del públic assistent.
Felicitem a les Escoles de Música i de Teatre per la bona labor
que duen a terme. Moltes gràcies i fins al curs que ve.

Balsareny Avui
N0ÈLIA RAMÍREZ

10

Entrevista a Guadalupe
Buitrago i Marc Mas,
amants del Tai-Txi
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Una excel·lent vetllada de cant coral

RAMON PAYÀS

RAMON CARRETÉ

La Coral Eswèrtia de Manresa i la Coral Sant Esteve de
Balsareny van oferir el dia
17 de juny un magnífic concert a l’església de Sant Carles Borromeu, del convent de
les Caputxines de Manresa.
L’acte formava part del Cicle
de Concerts al Convent, que
des de fa temps organitza la
Plataforma 379 a fi de donar
suport a les monges caputxines i apropar, per mitjà de la
cultura, la societat al convent
del carrer de Talamanca de
Manresa.
La Coral Eswèrtia es va
constituir el 1978 en el si de
l’històric Centre Excursionista de la Comarca de Bages;
després de quaranta anys i
és un referent en l’àmbit musical de Manresa i del Bages,
amb un repertori que va des
de les cançons més populars
als més grans compositors de
música clàssica: Actualment
la dirigeix la jove Cristina Gamisans. Al seu torn, la Coral
Sant Esteve de Balsareny
va néixer l’any 1963 a la Colònia Soldevila de Balsareny i
és, per tant, una de les corals

més veteranes de la Catalunya central, amb un repertori
molt ampli i variat i una llarga
trajectòria que inclou enregistraments discogràfics i participació en espectacles teatrals musicals. Fundada per
mossèn Joan Bajona, que
l’ha dirigida al llarg de més de
50 anys, l’actual director és el
jove Marc Comabella.
El concert, d’un gran nivell
musical i vocal, va constar
de tres parts. A la primera,
la Coral Eswèrtia, dirigida
per Cristina Gamisans amb
l’acompanyament de Cinta
Macià al piano, va interpretar
sis peces.

A la segona part, la Coral
Sant Esteve de Balsareny,
amb el director Marc Comabella també al piano i amb
Mel·lina Illa al violí, va oferir
també sis composicions.
D’entrada van oferir dos
bonics lieder de Johannes
Brahms: Rosmarin i Vergangen ist mir Glück und Heil;
seguidament, una cançó
popular del Brasil, A rolinha
do mato; l’emotiva havanera
Nadala marinera, del mestre
Josep Lluís Ortega Monasterio; i l’encisadora Memory, la
més coneguda de les peces
del musical Cats, d’Andrew
Lloyd Weber amb lletra del
poeta T. S. Eliot; per acabar
amb un medley de cançons

catalanes que incloïa peces
com Margarideta, Ton pare
no té nas, L’estaca, El meu
avi, d’Ortega Monasterio, i
l’Oració al senyor sant Jordi,
de Francesc Vila sobre un
poema de Salvador Espriu,
entre altres.

La part final va reunir les dues
corals conjuntament per interpretar dues cançons tradicionals: El Rossinyol i Muntanyes del
Canigó. L’acte va finalitzar amb
mossèn Joan Bajona dirigint
l’himne nacional de Catalunya,
Els Segadors. El públic que omplia l’església va premiar amb
llargs i càlids aplaudiments les
dues corals, que van oferir un
concert d’una gran qualitat.

Van començar amb un
clàssic divertit: Bon menú,
de Carl F. Zöllner, en versió
catalana; a continuació, el
cèlebre Hallelujah de Leonard Cohen; The last rose of
summer, de John Stevenson; L’oreneta de Queralt, de
Manuel Oltra; i la popular
Baixant de la font del gat,
en una notable harmonització. Van cloure aquesta
part amb l’abrandada Evocació del Pirineu, de la Cançó
d’Amor i de Guerra de Lluís
Martínez Valls.
RAMON PAYÀS
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‘Pinkfloyada’ al Castell

ho) aquest bonic gest d’estima
i record vers el meu germà
Rafa, gest que em va emocionar i ho farà mentre visqui.

JORDI VILANOVA I JORDI SELGAS

El passat divendres 25 de maig
de 2018, després d’anys a les
fosques, el Castell de Balsareny va tornar a il·luminar-se
amb la “Pinkfloyada”. Una nit
on els amics de la música de
Balsareny, amb la gentilesa
dels propietaris de la finca i la
col·laboració de l’Ajuntament
de Balsareny, ens van obsequiar amb un magnífic tribut a
la banda de rock simfònic Pink
Floyd, amb entrada gratuïta.
Amb una bona afluència
d’espectadors disposats a
deixar-se portar per la música
del grup britànic, la nit va començar amb una botifarrada
per als presents, que, seguint
les recomanacions dels organitzadors, molts d’ells van pujar a peu fins al Castell per gaudir del que s’esdevindria una
gran nit musical. Contínuament van anar arribant persones vingudes de diferents indrets de la comarca que no es
van voler perdre aquest tribut.
Als voltants de les deu, mentre
el públic es cruspia l’entrepà
de botifarra, la presentació
de l’esdeveniment per part
dels organitzadors, a l’hora
que donava els agraïments
a les entitats i persones
col·laboradores, servia també
per a donar pas a la primera
actuació de la nit: Ree Kohl,
alter ego de Jordi Ricol, músic
barceloní amb una llarga experiència en diferents bandes,
però que va ser molt popular
durant la primera quinzena
d´aquest mil·leni en el circuit
de petites sales. Sota el nom
de Syd Barretina, va recórrer tot Catalunya amb la seva
guitarra acústica repassant el
repertori de la banda britànica. Acompanyat per Jordi
Castells al piano i amb una
solvència espectacular, van
fer les delícies dels fans més
incondicionals de Pink Floyd
amb un repertori format per

JORDI SELGAS

temes com Pigs on the wing,
Dogs, Astronomy domine, Hey
you, Us and them, Signs of life,
What do you want from me,
Wellcome to the machine, The
Fletcher Memorial home que
donava pas a la interpretació
d´un tema tret del seu puny:
I´m gettin’ old, per acabar amb
un medley de temes de “The
wall” integrat per In the flesh,
The thin ice, Another brick in
the wall (1), The happiest days
of our lives, Another brick in the
wall (3) i Goodbye.
I seguidament, amb el Shine
on you Crazy Diamond, la banda Blind Floyd, formada en
gran part per músics locals,
començava el que seria el seu
esplèndid i impecable repertori, on es va poder observar la
gran qualitat musical i alhora
talent personal que hi havia a
l’escenari i al seu voltant, i on
fruit de la il·lusió i la dedicació
per a aquesta ‘Pinkfloyada’,
van fer possible que el Castell
de Balsareny brillés com feia
temps que no ho feia.
Entre els merlets, que al llarg
de la història han tingut el seu
costat mes fosc, s’imposava la
lluna semi plena, i sota murs
mil·lenaris, i sobre l’escenari,
cançons com: Breathe, Time,
Money, Eclipse, Brain Damage,
Wish you were here, Another
brick in the wall, Mother o
Comfortably Numb, entre

d’altres, eren gaudides pel
públic assistent, que junt unes
imatges projectades a la lona
de l’escenari els transportaven
dins “l’univers Pink Floyd”.
Per uns segons, acompanyant
els acords de Shine on you Crazy Diamond, apareixia projectat i balancejant-se pel vent,
el rostre d’en Rafa Vilanova,
qui ens va deixar el passat 4 de
setembre de 2014 i a qui ja se
li havia dedicat un record en la
primera edició de la ‘Pinkfloyada’ al Bar Parockia el 15 de
novembre de 2014. Davant de
gestes com aquestes, i evitant
que les paraules puguin ser
endutes pel vent o que fins
i tot els “likes” de les xarxes
socials puguin desaparèixer,
a través de Sarment i la seva
hemeroteca, vull agrair novament (i no em cansaré de fer-

Altres imatges que ens enduem, són poder veure
que la música de Pink Floyd
és transmesa entre generacions, doncs l’afluència
d’espectadors era de totes
les edats. I res més bonic que
veure dalt de l’escenari, junts a
pare i fill (Txus i Àxel Garcia)
fent-nos gaudir del concert
amb la seva música, emocionant-nos amb la cançó Mother,
i per finalitzar el concert un
pletòric Comfortably Numb.
Molt del públic assistent va
agafar el camí de baixada,
satisfets d’aquest concert,
mentre els organitzadors es
dedicaren a recollir-ho tot fins
a fer-se clar, deixant totalment
neta la propietat cedida.
Molt endarrere havien quedat
aquells anys en què el Consell de Joventut de Balsareny
havia promogut concerts a
l’esplanada del Castell, un indret emblemàtic per a tots
els balsarenyencs i per a tot
visitant. Esperem que un acte
d’aquestes dimensions es pugui tornar a repetir ben aviat.
Només podem tenir paraules
d’agraïment i reconeixement
a la qualitat, l’esforç i a la feina
ben feta. Per molts anys i enhorabona! Pinkfloyerus: “Shine
on you”!

JORDI SELGAS

Samsung QLED TV 139,7 cm (55”)

al 0 % TAE (assegurança inclosa)
amb cinema i sèries

per 62,48 €/mes

A CaixaBank pots fer realitat les teves il·lusions. I ara, pots finançar un
televisor Samsung QLED de 139,7 cm (55”) al 0 % TAE1, sense
interessos ni comissions, amb tot el cinema i les sèries de Rakuten TV i
FlixOlé per 62,48 € al mes. Producte ofert per Compra Estrella.2 I a més,
amb l’assegurança SegurCaixa Electrodomèstics inclosa.3
Aprofita-ho aquí, allà i, sobretot, ara.
1. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA, i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments, EFC EP, SAU en exclusiva per a targetes comercialitzades per CaixaBank que acceptin
fraccionament. Finançaments subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat que correspongui. Condicions de finançament
per al televisor Samsung QLED Q8FN de 139,7 cm (55”) (QE55Q8FN) + Rakuten TV + FlixOlé: Termini: 40 mesos. TIN: 0 % (TAE: 0 %). Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Import total
finançat sense assegurança: 2.199 € (39 quotes de 54,98 € i una última de 54,78 €). Import total finançat amb assegurança: 2.499 € (39 quotes de 62,48 € i una última de 62,28 €). El finançament per
adquirir el televisor es pot formalitzar sense contractar l’assegurança. Durada de l’assegurança: 30 mesos. Consulta altres opcions de finançament a la teva oficina de CaixaBank. 2. Promoció i venda
oferta per PromoCaixa, vàlida fins al 31-8-2018. PromoCaixa, SA, Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, SA, Barcelona 2009. També disponible amb pagament al
comptat. PVP sense assegurança, 2.199 €; PVP amb assegurança, 2.499 €. Per a informació més detallada sobre el televisor i les condicions de venda, consulta www.CompraEstrella.com. 3. SegurCaixa
Electrodomèstics és una assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, comercialitzada per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de
VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla,
2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també
a les condicions de subscripció. En cas de sinistre, truca al telèfon d’atenció per a sinistres de SegurCaixa Electrodomèstics: 932 757 945. Límits de la cobertura: a) 3 reparacions per anualitat per un import
màxim de 300 €/reparació entre desplaçament, mà d’obra i materials. b) No es reparen els electrodomèstics de més de 10 anys d’antiguitat ni els béns d’oci de més de 5 anys d’antiguitat. c) Si el cost de la
reparació supera els 300 €, s’indemnitza el client en funció de l’antiguitat del bé avariat. d) Període de carència: 30 dies. NRI: 2501-2018/09681
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Procediment habitual de contractació de serveis municipals
que es van realitzant, hi ha uns
terminis que s’han de complir.
Cas d’haver-hi impugnacions
o recursos, el procediment es
pot allargar considerablement.

AJUNTAMENT DE BALSARENY

Quan l’Ajuntament no disposa
dels mitjans necessaris per a la
prestació d’un servei o la realització d’una activitat, ha de contractar a una empresa o professional especialitzat per portar a
terme aquesta prestació.
Per fer aquests contractes
l’administració ha de seguir un
procediment que garanteixi els
principis de llibertat d’accés a
les contractacions públiques,
publicitat, igualtat de tracte
i transparència dels procediments.
La llei regula diferents procediments per fer les licitacions;
però, resumidament, es podrien destacar els següents aspectes més significatius:
Per començar, s’ha de fer
l’acord d’inici de l’expedient,
on, entre altres temes, es justifica de la necessitat de contractació dels serveis.

R - RESTAURANT
A continuació es redacten els

RRETINA

plecs de condicions administratives i tècniques. Els plecs
són la normativa que regula el
hi figura el preu
, 47 - Tel.contracte;
670 35 12 aquí
63 - BALSARENY
del contracte, la seva durada,
les condicions de prestació
del servei, com es valoraran
les ofertes, les condicions tèc-

Normalment ens preguntem:
què passa amb el personal
quan hi ha un canvi d’empresa
per causa de una nova contractació?

niques, la possible subrogació
del personal, etc.
Un cop aprovats els plecs i
l’expedient, es publica un
anunci per tal que totes les empreses i/o professionals que ho
desitgin puguin presentar les
seves millors ofertes. La informació de totes les licitacions
de contractes es pot consultar
a la web de l’Ajuntament, concretament al perfil del contractant.
Transcorreguts els terminis
legals per a la presentació de
les ofertes, es procedeix a la
seva valoració, la qual és molt
objectiva, fins i tot en un alt
percentatge automàtica, ja
que s’ha de fer cenyint-se als
barems establerts al plecs.
L’acompliment de cada barem

En aquest cas, els plecs preveuen, ja sigui per determiARXIU
nació legal o a conseqüència
comporta assolir la puntuació del que preveu el conveni
que té assignada i la suma de col·lectiu sectorial aplicable,
totes elles ens dona la puntua- que la nova empresa té la obligació d’assumir, en les mateició total de cada oferta.
xes condicions laborals, tot el
Un cop fetes les valoracions personal que estava assignat
de les ofertes, i suposant que a aquest servei per part de
l’empresa compleixi tots els l’empresa anterior. Òbviament,
requisits legalment establerts, les persones treballadores
l’òrgan de contractació efectua afectades sempre podran del’ adjudicació del contracte a la cidir si accepten la subrogaempresa que hagi tingut la mi- ció i continuen amb la relació
llor puntuació. Finalment sols laboral. A més, en no poques
falta la formalització i signatu- ocasions, hi ha pactes de mutu
ra del contracte i l’empresa ja acord entre totes les parts
pot començar a prestar el ser- afectades que modifiquen
vei el dia que s’acordi, segons l’aplicació automàtica de la
El més important
les condicions establertes als subrogació.
MODA
ÍNTIMA
és que els drets laborals de
plecs.
les persones treballadores, en
Plaça cas
11 de
- BALSARENY
deSetembre,
canvi de3 l’empresa
que
El temps de durada e tot el
Tel. comercio 93 839 63 55
el
servei
com
a
conseprocés sol estar al voltant de presta
Tel. contestador 93 839 63 35
tres mesos. Això es degut al fet qüència d’un procediment de
que, en cadascun dels passos contractació, estan garantits.

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

FORN

Pa i Pastisseria
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AstroAmics: amics de l’astronomia
Informe anual del curs 2017-2018
ASTROAMICS

Activitats programades en
els últims 12 mesos
Fins el 14 de juny de 2017
s’han programat un total de
18 activitats, que es descriuen
a continuació:
- 13 sortides d’observació
amb el telescopi:
- La majoria de sortides
han sigut al Berguedà.
- Montbordó (Serrateix) i
els Rasos de Peguera han
estat els indrets preferits
a l’hora de programar
les sortides d’observació.
Acostumem a fer servir
Navàs com a punt de trobada, i des d’allà decidim
cap a on anem en funció
de la meteorologia local.
- 1 a Sant Cugat, petició de
col·laboració amb AASCV
(finalment cancel·lada).
- 6 de cancel·lades per la
meteorologia (46%).
- 3 acampades astronòmiques, entre 3 dies i 1 setmana de duració cadascuna:
- Activitat conjunta amb altres col·lectius d’aficionats
(Astrónomo, AstroCat).

- Se’n van programar 2 a
Àger (la Noguera) i 1 a
Sant Llorenç de Morunys
El Port del Comte (Solsonès)
- Cap no va ser cancel·lada
per la meteorologia.
- 1 taller per a escoles i entitats: Espectacle audiovisual familiar a Sant Cugat, a
petició de AASCV.
- 1 acte extern: Vam animar
els AstroAmics a participar
de la Jornada de portes
obertes al sincrotró ALBA
(participació individual, no
hi anàvem en grup).

- Seguiment diari de notícies,
novetats, curiositats,... en
els camps de l’astrofísica i
l’astronomia. Compartides
a través de Facebook, Twitter, periòdic online...
- Anunci de les conferències
de temàtica astronòmica
que organitza l’Associació
Astronòmica Sant CugatValldoreix. Comunicada a
través d’email, fòrums i xarxes socials.

El club en xifres
A data de 14 de juny de 2018,
en total som 235 AstroAmics.
El 27% són dones (nota negativa: no hi ha hagut cap incorporació de dones durant
el darrer any). Tenim 1.483
seguidors a Twitter (creixement +40%) i tenim 547 seguidors a Facebook (creixement +19%).
A continuació es representa
el creixement anual del nombre d’AstroAmics, actualitzat
amb data 31 de maig de 2018.

Ens preocupa molt la
gran quantitat de sortides
d’observació que ens veiem
obligats a cancel·lar per la
meteorologia. Ha estat especialment greu sobretot en el
que portem de 2018 (una de
les primaveres més plujoses
dels darrers anys).
Altres activitats
A banda de les sortides,
tallers, etc., també cal fer
esment d’altres serveis i actuacions:

La procedència dels AstroAmics és: Balsareny (22%), resta de la
Catalunya central (27%), àmbit metropolità de Barcelona (46%)
i altres comarques (5%).
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Cloenda del curs “A cent cap als 100”
ALFRED SELGAS

Els balsarenyencs que hem
participat en les caminades
del cicle “A cent cap als 100”,
organitzat per la Diputació de
Barcelona i els ajuntaments
on s’han celebrat les passejades, vàrem ser també a la
cloenda d’aquest curs 20172018. L’acte final va tenir lloc
al Parc de l’Hostal del Fum,
de Palau-solità i Plegamans,
organitzat per l’Ajuntament
d’aquest municipi, els dies 16
i 17 de maig de 2018.
Entre els dos dies s’hi van
aplegar 33 pobles de la província de Barcelona, amb un
total de 1270 persones el dimecres. La caminada, de 5,5
km per la Ronda Verda, i les
diferents activitats progra-

A. SELGAS

mades (moviment expressiu, marxa nòrdica...) van
estar molt ben organitzades
i tothom va col·laborar amb
els diversos actes preparats,
que van acabar amb un dinar
al parc. En conjunt va ser una
jornada molt alegre i divertida. Moltes gràcies a tothom, i
fins la temporada que ve!

A. SELGAS

Passejada pel riu Querol
ALFRED SELGAS

De tornada de la cloenda de
la temporada de caminades
“A cent cap als 100”, el grup
de Balsareny vam acordar
de fer una passejada extra,
a la Cerdanya, el dia 12 de
juny. Hi van anar 48 persones. L’autocar, després d’una
parada a l’àrea del Túnel del

Cadí per esmorzar, ens va
portar fins al bonic poble de
Saneja, a la Baixa Cerdanya.
D’allí vam anar caminant fins
al poble veí, la Tor de Querol,
a l’Alta Cerdanya, ja en territori de l’estat francès. Des
d’allí vam fer una passejada
seguint el curs del riu Querol,
afluent del Segre, que baixava amb molta aigua, i vam

poder gaudir de la bellesa
natural del paisatge. No hi
va mancar una mica de pluja, que no va espantar en cap
moment el grup, ni ens va remullar gaire més del compte.
De tornada a Saneja, ens vam
desplaçar en autocar fins al
poble de Prats i Sansor, on
vam dinar en un bon restaurant. I a la tarda vam tornar

tots a casa contents d’haver
disfrutat d’una magnífica sortida. Gràcies a tots els que ho
van fer possible, en especial
el Centre Excursionista de
Balsareny i l’Ajuntament de
Balsareny. La nova temporada començarà el novembre,
però esperem fer una altra
sortida abans, segurament a
l’octubre.

A. SELGAS
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SOCIETAT

Gegants de Balsareny a la F1

ELECTRICITAT
FONTANERIA
GEGANTERS I GRALLERS DE BALSARENY
des. D’aquesta manera volien
exterioritzar la cultura catalaEl passat 13 de maig, la colla na i donar-la a conèixer arreu.
de Geganters i Grallers de
causa
la gran afluència
Balsareny
varen
dur 21
els- Telèfon
nos- 93A839
Àngel
Guimerà,
61 61de
- BALSARENY
tres gegants, en Marc i la Ma- de gent i mitjans de comuria, al Gran Premi d’Espanya nicació que de diferents païel Circuit
i el Gran
de la Fórmula 1 al Circuit de sos visiten
Capacitació
transportistes
perilloses
Premi de la Matèries
F1, poder-hi
parBarcelona Catalunya.
ticipar duent-hi els nostres
El Circuit va
organitzar
una gegants, i amb ells el nosCENTRE
DE FORMACIÓ
matinal ludicofestiva, amb tre poble, sempre és motiu
d’alegria.
gegants, castellersFEM
i batucaTOTS ELS
CARNETS

FONT

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

JOIERIA
RELLOTGERIA

Riu

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

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

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

Bar - Restaurant

EL JARDINET

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

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

Comunions,
banquets,
reunions...

Carrilet, 65 - BALSARENY

PEIXATERIA

MARIA

FEM TOTS ELS CARNETS
Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

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

Festes de Primavera
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Ja que enguany hem tingut
una primavera que en podríem dir regalada, plena de
pluges diàries, vull aprofitar
per referir-me als tres actes
de les Festes de Primavera del
Casal de la Gent Gran, en el
camp musical del playback. Un
any més Balsareny ha deixat
enrera la dedicació d’un grup
de persones que porten dins
grans sentiments artístics i
musicals, amb l’enyorança
d’aquells anys quan eren joves,
que, tot i que no tornaran, són
recuperables quan la il·lusió
persisteix.
En el primer dels actes, la “Sal
Cardonina” del Grup La Faràndula va omplir de cançons el
local cívic del Casal. En un al-

tre espectacle, aquest cop al
Sindicat, el grup “La Il·lusió”,
de la nostra gent de Balsareny,
va aconseguir omplir de gom
a gom la sala. I de nou, situats
a l’escenari del centre cívic del
Casal, dies després ens va visitar el grup Tercera Edat de Sant
Fruitós de Bages. Som gent
gran, no vells; i un any més,
entre tots els diferents actes
programats, hem gaudit d’uns
dies i d’un any, que sense dubte, aconseguirem que siguin
els millors.
Em plau finalment posar un accent especial a la frase de Plató
que vaig poder llegir en el text
de la salutació del programa
de les Festes de Primavera, del
nostre conciutadà Paco González: “Envelleixo: aprenc cada
dia moltes coses noves”.

Un toll d’aigua perillós
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Fa molts anys que l’indret conegut popularment com “els
Pisos del Carlets”, a la zona esglaonada que dóna a la prolongació del carrer de la Mel,
concretament a l’últim dels
replans cap a la vorera que
dóna a la carretera de Moià,
sempre que plou es veu afectat per un gran toll d’aigua.
Això afecta tots els vianants
que passen per la vorera, i
sobretot els veïns que tenen
l’accés al bloc d’habitatges en
aquest punt. I enguany, amb

tot el que ha plogut a la primavera, s’ha vist molt afectat.
Cal donar un toc d’atenció a
qui li toqui esmenar aquest
deteriorament urbanístic. Hi
ha qui diu que amb una simple reixeta i un tub n’hi hauria
prou per conduir l’aigua al
drenatge de la carretera.

Vull recordar que degut a la
insistència d’alguns veïns i els
tocs d’atenció publicats en
aquesta secció de Sarment,
l’Ajuntament de torn va solucionar la falta d’il·luminació
nocturna
d’aquesta
Travessera,
47 - Tel.mateixa
670 35 12 63 - B
zona.

BAR - RESTAURA
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Guadalupe Buitrago i Marc Mas, amants del Tai-Txi
1949, i va començar l’activitat
física al centre O2 després de
patir una embòlia o ictus. Més
endavant, en plena recuperació de l’ictus li van diagnosticar la malaltia del Parkinson.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Guadalupe Buitrago i Marc
Mas són dos balsarenyencs
que ens exposen la seva experiència en la pràctica del
Tai-Txi, que practiquen en el
Gimnàs O2, i expliquen allò
que ens pot reportar la pràctica dels moviments gimnàstics.
Tots dos ens comenten que
«el Tai-Txi és una de les arts
marcials mil·lenàries que
practiquen milions de per- néixer a Baena (Còrdova) i fa
sones a tot el món, a causa molt temps que viu a Balsadels múltiples beneficis que reny. Valora molt els beneficis
ofereix tan a nivell corporal de llegir, però no ho sol fer gaicom mental. Durant el temps re. Tampoc li ha agradat viaten què es porta practicant, jar mai massa, i en les seves
s’ha demostrat que el Tai- hores de lleure li agrada molt
Txi suposa una gran quanti- sortir a caminar.
tat de beneficis pel que fa a
l’equilibri, la força, la flexibi- — Explica’ns, com va colitat i la resistència muscular, mençar la teva activitat al
entre d’altres. El denomina- Gimnàs O2?
dor Tai, en xinès, equival a
“gran, màxim o suprem”; i — En primer lloc he de dirl’equivalent a Txi és igual a vos que vaig començar a fer
“centre” o bé “eix”. Ens cal dir pràctiques de gimnàstica al
que aquestes dues paraules Gimnàs que hi va haver al
giren sobre l’equivalent, el camp de futbol, i més tard
ROBA
PERFUMERIA
màxim equilibri
delI cos
i de al Sindicat. En obrir l’O2, a
la plaça de la Mel, vaig cola ment.»
mençar a fer-hi Tai-Txi, i actualment el continuo pracParlem primer amb la
ticant al nou local d’O2 al
Guadalupe.
Carretera
de
Berga,
3
Telèfon
93 839
62 46 -Domènec.
BALSARENY
de Sant
Guadalupe Buitrago va carrer

Carme Galera

MORROS

CENTRE INSTRUCTIU
Al servei de la construcció
I RECREATIU

— Com vas començar
l’activitat al Gimnàs i què hi
practiques?

ARXIU

— I per què el Tai-Txi? Fa molt
que el practiques?
— Doncs perquè quan el
vaig provar em va agradar
molt. T’ajuda a conèixer molt
més el teu cos, i t’aporta
tranquil·litat, et relaxa i et
trobes molt més bé. Crec recordar que aviat farà uns tretze anys que vaig començar.
— Que te’l va recomanar algun metge?

— Després de patir l’ictus
em van recomanar que no
m’estigués assegut al sofà
i que em mogués com més
millor. Aleshores vaig decidir
fer activitat física al Gimnàs
O2, d’això fa uns deu anys.
Gràcies a aquest consell ara
em trobo molt millor. Hi faig
Tai-Txi, Ioga i màquines de
musculació. I la veritat és
que, tot i no ser un expert en
la matèria, el Tai-Txi sobretot
m’ha anat molt bé i no penso
deixar-lo.
— Quantes hores setmanals
fas activitat?

— No, vaig anar-hi per la
meva voluntat, i la veritat
és que m’hi trobo molt bé
i dono gràcies per anar-ho
fent.

— Faig Tai-Txi dues hores
setmanals. I també faig una
hora de Ioga i una altra de
màquines. Pel que fa als beM. Mar Pulido Cañellas
neficis, he de dir que fa uns
DELEGADA
sis anys em veia limitat a
Ara és el torn del Marc.
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
asseure’m
una
cadira de roMarc Mas
i
Coromines
va
néiBruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax
93 872 63a 22
- MANRESA
www.funerariafontal.com
xer a Balsareny el 14 d’abril
de des, i avui em trobo molt bé.

FUNERÀRIA FONTAL, SA

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

Àngel Guimerà 17
Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 -BALSARENY
BALSARENY

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

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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OPINIÓ

‘El meu país’, de Josep Pla
Recull d’un fragment. Reflexions
TRANSCRIT PER ANDREU FERNÁNDEZ I AGUADO

El problema de l’absorció
política d’un espai determinat, realitzat primer per la
força i després per la cultura,
és inaferrable. De vegades
es produeix, altres és contraproduent. La gravetat del
problema, en aquests espais,
comença quan el poble que
l’habita és portat —per raons
desconegudes i indiscernibles,
és a dir, impossibles de calcular— a mantenir-hi la personalitat que pugui tenir, petita o
grossa, important o precària.
La posició mateixa en crea espontàniament la gravetat.
Els països grossos, de gran
aparença, els que fan la història externa i dels quals es
parla cada dia, es consideren
superiors, vull dir que els ciutadans que els habiten tenen d’ells mateixos una idea
excel·lent —de vegades ho
són, moltes vegades ho són,
però aquest “de vegades” no
justifica pas elevar la situació
a termes absoluts, dogmàtics
i definitius. Consideren que
la seva cultura és fascinadora,
irreemplaçable i certament
moltes vegades ho és —però
l’experiència demostra només

que cada poble considera que
la seva cultura és la millor que
hi ha, sentiment molt difícil de
rompre, perquè la cultura no
és una cosa de llibres, sinó de
manera de ser, de tradició i de
temperament.
L’aspiració general d’aquests
pobles és convertir els espais
que tenen al seu abast en simples províncies, i les persones
que els habiten en purs provincians despersonalitzats i
bullits. De vegades l’absorció
reïx, perquè, en l’escepticisme
de les posicions simplement
personals, tan reditícia pot ser
una decadència com una ascensió.
Així, la voluntat de mantenir
una personalitat en aquests
espais sotmesos a pressions
externes contràries —pressions que de vegades corren
paral·lelament, quan els interessos superiors s’entenen per
mantenir un statu quo favorable— implica una certa ambició, equival a acarar-se amb
dificultats
extremadament
àrdues.
No hi pot haver vida en comú
si no se n’elimina la passió de
la superioritat.

Repte núm. 33
ROC CARULLA

Resposta al repte 32:
faran falta 5 jornals.
En Codina compra i ven cotxes de segona mà.
En una compravenda ha aconseguit un marge del
40%. En una altra el marge ha estat del 60%.
En conjunt el marge de les dues compravendes ha
estat del 54%. Quina és la relació entre el preu que
ha pagat en Codina pel cotxe de a primera compravenda i el preu del cotxe de la segona?

Aigua de maig, de raig a raig
Pressió (hPa)
Màxima (dia 31)
Mínima (dia 3)

FRANCESC CAMPRUBÍ

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
Mitjana (min.+màx.)
Mitjana de mínimes
Mitjana de màximes
Mínima (dia 2)
Màxima (dia 24)
Mín. més alta (dia 29)
Màx. més baixa (dia 1)

1.014,0
1.000,6

16,3
174
9,6
25,2
1,8
30,5
15,1
17,8

La pluja (litres/m2)
Dia 1			 2,0
Dia 6			 5,0
Dia 7		
28,1
Dia 8		
11,2
Dia 12		
27,5
Dia 13			 5,6
Dia 19			 4,1
Vent (km/h)
Dia 20			 8,2
ROBA I PERFUMERIA
Ventada més alta (dia 8) 42,8 Dia 21			 5,1
Velocitat mitjana
6,9 Dia 22			 1,5
Recorregut del vent (en km) 5.129,0 Dia 28		
20,0
Dia 29			 3,6
30		
Carretera de Berga, 3 - Telèfon Dia
93 839
62 46 - BALSARENY 19,4
Total
141,0 litres

Carme Galera

Juan Herrera - 670 23 07 75
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Al servei de la construcció

Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
BALSARENY - infordos2@gmail.com
Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY

ARXIU

PEIXATERIA

MARIA

Montajes y reparaciones

Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado
- Antenas
Plaça Onze
de Setembre, 1-3
- Tel. 93terrestres
820 03 97y -parabólicas
BALSARENY

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

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

TAPAS VARIADAS
La Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
BALSARENY

PLANTES I FLORS

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

PEIXATERIA

MARIA

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

