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NEUS ORRIOLS

El passat 2 d’octubre es va in-
augurar el curs escolar 2018- 
2019 amb una xerrada sobre  
“Neurociència i educació”, im-
partida per la Dra. Marta Por-
tero.

La neurociència, l’estudi del 
cervell i totes les connexions 
neuronals, ha obert un ventall 
de noves possibilitats en el 
camp de l’aprenentatge. 

Els avenços en el camp de la 
neurociència i la compren-
sió dels processos cognitius 
humans ens estan proporcio-
nant informació molt valuo-
sa per a la millora educativa. 
Però, de quina manera afec-
ten les emocions el procés 
d’aprenentatge? Existeixen 
edats crítiques per aprendre? 
Com influeixen les noves ex-
periències d’aprenentatge en 
la nostra manera d’aprendre? 
Aquestes i moltes altres qües-
tions, per a les quals fins ara 
no teníem resposta o només 
podíem esbossar teories, es 
van aclarint gràcies als avenços 
de la neurociència aplicada a 
l’educació.

Aquestes són algunes de les 
claus del que ens està revelant 
la neuroeducació sobre la ma-
nera com aprenem:

ARXIU

Neurociència i educació: 
inauguració del curs escolar 2018-2019

Generar climes emocio-
nals positius a l’aula facilita 
l’aprenentatge. Les emo-
cions influeixen (i molt). 
Estudis científics recents 

1.

han demostrat que les 
emocions no només són 
imprescindibles en els pro-
cessos de raonament i pre-
sa de decisions sinó que, 
quan són positives, afa-
voreixen l’aprenentatge 
i activen els mecanismes 
de la memòria. L’emoció 
és totalment indissocia-
ble del procés cognitiu, 
ja que tota la informació 
que percebem mitjançant 
els sentits, abans de ser 
processada per l’escorça 
cerebral, passa primer pel 
sistema límbic o cervell 
emocional. Només des-
prés d’aquest procés la 
informació pot assolir un 
cert grau d’abstracció i es 
comencen a generar no-
ves idees.

Promoure l’activitat física 
entre els alumnes rever-
teix en la seva capacitat 
d’aprenentatge. Cos i cer-
vell aprenen junts. Prac-
ticar exercici de forma 
regular afavoreix la plas-
ticitat del cervell, millora 
l’estat d’ànim i disminueix 
l’estrès. L’aprenentatge, 
per molt que ens sorpren-
gui, també passa pel cos.

2.

3. Atendre la diversitat i 
personalitzar al màxim 
l’ensenyament en funció 
de l’«arquitectura» cerebral 
de cada alumne. El nostre 
cervell és plàstic (i no para 
de canviar al llarg de tota 
la nostra vida). Té la sorpre-
nent capacitat de modificar 
la seva estructura a partir 
de les experiències que 
vivim. Durant la nostra in-
fància, la seva plasticitat és 
molt més gran, per la qual 
cosa els primers anys de la 
nostra vida formen el perío-
de crític de l’aprenentatge.

El teatre, la plàstica i la mú-
sica són tan importants 
com les matemàtiques i 
la llengua. L’art ens ajuda 
a aprendre. La possibilitat 
d’utilitzar recursos d’alta 
tecnologia com les imatges 
cerebrals ens permet veure 
les diferents àrees del cer-
vell que participen en una 
determinada activitat. Les 
activitats artístiques, que 
posen en funcionament 
diferents àrees del cervell 
de manera simultània, són 
especialment significatives 
per a la millora dels proces-
sos cognitius.

4.
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El passat 7 d’octubre de 2018 
es va celebrar la 13a edició 
del Cross del Traginer i el 7è 
Cross Infantil, organitzats pel 
Centre Excursionista de Bal-
sareny.

La resposta va ser, un any 
més, tot un èxit! Enguany 
la plaça de l’Església es va 
omplir amb més de 150 es-
portistes vinguts de comar-
ques de la Catalunya central, 
Solsonès, Barcelonès, Vallès 
Occidental, Urgell, Baix Pe-
nedès i Baix Llobregat. Cal 
destacar, però, que gairebé 
la meitat dels participants a 
les curses van ser habitants 
de Balsareny.

Gran èxit del 13è Cross del Traginer

CENTRE EXCURSIONISTA DE BALSARENY Tot i l’amenaça de mal temps, 
finalment es va gaudir d’una 
matinal esportiva que ja s’ha 
convertit en una cita obliga-
da al calendari de curses de la 
Catalunya Central. Els partici-
pants van poder escollir entre 
el Cross del Traginer de 12km 
o bé el Mig Cross de 6km 
aproximadament.

Ambdues curses travessen 
entorns i paisatges de tardor 
del nostre municipi, creuant 
camins i corriols i passant per 
indrets únics com el Castell 
de Balsareny, la Resclosa dels 
Manresans, la Colònia Solde-
vila, etc. 

Una vintena de participants 
van escollir fer les curses en 

modalitat Nordic Walking, 
consolidant aquesta modali-
tat dins del Cross del Traginer.

Els guanyadors del Cross van 
ser: Roger Camprubí (46’12”) , 
Xavier Rodríguez i Marc Val-
dés en categoria absoluta 

masculina; i Sandra Martínez 
(59’59”), Berta Moreno i Jès-
sica Codina en categoria ab-
soluta femenina. També es va 
premiar els primers corredors 
locals: Carles Reposo (50’09”) 
en categoria masculina, i Olga 
Márquez (1h10’46”) en 

CEB

CEB
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categoria femenina. Pel que 
fa al Mig Cross, els més ràpids 
van ser el local Guillem Fer-
nández (25’13”) i l’Eva Palma 
(30’23”). Destacar també els 
més matiners, que van par-
ticipar a les diferents curses 
del 7è Cross Infantil. Un total 
de 35 nens i nenes van parti-
cipar-hi omplint de somriures 
alguns carrers del centre del 
poble.

El Centre Excursionista de Bal-
sareny està molt satisfet de la 
resposta de tots els partici-
pants i sobretot vol agrair la 
col·laboració de la Colla Ge-
ganters de Balsareny i el grup 
Els K+ Sonen els quals, que 
un any més, han omplert de 
música els corriols del poble 
començant a ésser una tradi-
ció en la cursa. Cal esmentar 
l’esforç en la col·laboració tant 
del petit comerç local, com de 
l’Ajuntament de Balsareny, i 
als més de 30 voluntaris re-
partits pel bosc que també 
van ajudar a vetllar pels parti-
cipants durant les curses.

Per últim, agrair i destacar 

CEB

CEB

com cada any, la participació 
de l’speaker, Jacint Orriols.

El Centre Excursionista de 
Balsareny us anima a seguir 
participant a les diferents ac-
tivitats que organitza durant 
tot l’any: Caminades pel ter-
me, Descobrim caminant (ac-
tivitat conjunta entre el CEB i 
l’AMPA), Audiovisuals, Sortida 
a la neu,... Podeu consultar les 
activitats al web www.cebal-
sareny.cat així com seguir-los 
a través de la seva pàgina de 
Facebook. 

CEB

CEB
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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

LAIA RIU

El passat mes d’abril es va cele-
brar a Balsareny la proclamació 
de la nova Pubilla i el nou He-
reu de Balsareny per al període 
2018-2019. Els escollits van ser 
la Judit Capdevila i el Ferran. 

El Ferran Galiano López va 
néixer el 14 de juliol de 2001. 
Està estudiant 2n de batxillerat 
social a l’Institut Llobregat de 
Sallent. Una de les coses que 
més li agrada fer és viatjar. Li 
encanta anar a llocs diversos 
i conèixer gent. El Ferran està 
ficat a l’entitat dels Geganters 
Els k + sonen i als Pastorets de 
Balsareny. 

La Judit Capdevila Centellas 
va néixer el 14 de març de 2001. 
Està estudiant 2n de batxillerat 
científic a l’Institut Llobregat de 
Sallent i també estudia piano 
al Conservatori de Manresa. Les 
dues coses que li agraden més 
són viatjar i llegir. Actualment 
forma part dels Geganters i 
grallers de Balsareny, però ha 
col·laborat en més entitats del 
poble. 

—Com és que vau decidir pre-
sentar-vos?

Judit: Quan el meu germà era 
hereu, vaig poder veure en 
què consistia això del pubillat-
ge i de seguida vaig tenir ga-
nes de formar-ne part. 

Ferran: Jo sempre havia tingut 
la idea rondant-me pel cap, 
però gràcies a la Judit vaig 
tenir l’empeny de presentar-

Judit i Ferran: Pubilla i Hereu 2018-2019

ARXIU

m’hi i formar part d’aquest 
món fantàstic, ple de gent úni-
ca, que he descobert. 

—Us agrada la idea que siguin 
dos anys de pubillatge en lloc 
d’un?

Ferran: Sí, em sembla perfecte, 
perquè et dona l’oportunitat 
de viure l’experiència el doble 
de temps.

Judit: Sí, és una gran sort, ja que 
pots anar a molts més llocs i 
gaudir millor de l’experiència.

—Quines sortides heu fet?

Ferran i Judit: Òdena, Sant Ju-
lià de Llor i Bonmatí, Gironella, 
Manresa, la Valldan, Navàs…

—Heu conegut molta gent?

Ferran: Sí, perquè la gent és 

molt sociable i hem fet amis-
tats ràpidament. 

Judit: Sí, la gent que ja en for-
ma part és molt oberta i posen 
les coses molt fàcils. I amb els 
nous que entren, et trobes en 
la mateixa situació i fàcilment 
hi fas amistat. 

—Com definiríeu les primeres 
sensacions del pubillatge després 
d’haver passat el primer estiu? 

Judit: Molt bones, realment 
és una experiència que val la 
pena viure. 

Ferran: molt bones; al principi 
estàs tu sol enmig d’un munt 
de gent vestida de forma es-
tranya, de la qual no saps ni 
el nom, i que acaben sent una 
gran família.

— Us ho imaginàveu així?

Ferran: No, perquè canvia 
molt el fet de veure-ho des 
de fora al fet de ser-hi tu a 
dins i viure-ho en la teva prò-
pia pell.

Judit: Per una banda sí, però 
també és cert que un cop ets 
a dins es viu diferent.

—Teniu algun propòsit per 
aquests dos anys?

Judit i Ferran: Sí, anar al 
màxim de llocs que ens sigui 
possible i celebrar els 50 anys 
del pubillatge per la propera 
Festa Major. 

Doncs moltes gràcies a tots dos 
per aquesta entrevista, que ens 
ha permès conèixer-vos una 
mica més. Esperem que durant 
aquests dos anys conegueu 
molta gent, molts pobles i us ho 
passeu molt bé!
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JOSEP GUDAYOL I PUIG 

En un repòs de tardor, la fines-
tra de l’entrevista ens porta 
avui a un establiment on la fei-
na artesana del pastís omple 
amb la seva dolçor, olor i gust 
la nostra taula balsarenyenca.

Jordi Grané i Rojas va néixer 
a Santpedor el 4 de desem-
bre de 1999. Va cursar l’ESO a 
l’Institut de Santpedor i pos-
teriorment es va formar pro-
fessionalment cursant el Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà de 
Pastisseria, Forneria i Confite-
ria a l’Escola Joviat de Manre-
sa. Actualment no està estu-
diant, però no descarta fer-ho 
més endavant.

Sobre ell mateix ens explica 
que el seu esport preferit és 
el futbol, i que també li agra-
da molt córrer, caminar, anar 
al gimnàs i passejar els seus 
gossos. Referent a la lectura, 
ens diu que fins ara no li ha 
agradat massa llegir, ja que 
potser és que encara no ha 
trobat el llibre adequat. Pel 
que fa a viatjar, ens comenta: 
“M’agrada viatjar a llocs ca-
lorosos i que tinguin costa 
com, per exemple, Andalusia 
o les Illes Canàries. I en el fu-
tur m’agradaria anar a alguna 
ciutat italiana a menjar pizza 

Jordi Grané, de l’Escola Joviat de Manresa a la Pastisseria Bonals

i pasta, ja que és el meu men-
jar preferit.” I al temps de lleu-
re li agrada veure cinema, tea-
tre, sèries de televisió i escoltar 
la ràdio.

— La pregunta obligada: Com 
va anar tot això de venir a Bal-
sareny i quan va ser la teva 
arribada? 

— El meu primer pas per 
Balsareny va ser al bar de la 
Piscina. Jo acabava els es-
tudis al juny del 2017 i em 

ARXIU

vaig posar a buscar feina, i 
vaig trobar aquesta feina de 
cambrer i cuiner durant els 
3 mesos d’estiu. Al setembre, 
l’Emma, qui portava el bar, 
em va dir que a la Pastisse-
ria Bonals necessitaven un 
treballador, i em va posar en 
contacte amb la Rosa Maria. I 
així va anar, una cosa darrere 
l’altra. Actualment estic molt 
content amb la meva feina. 
Així que al bar de la Piscina hi 
vaig arribar el 18 de juny del 
2017 i a la Pastisseria hi vaig 

començar a treballar el 14 de 
setembre del mateix any. 

— Coneixies ja Balsareny? Hi 
tens algun vincle familiar? 

— No, no hi tinc cap vincle 
familiar. Del poc que coneixia 
de Balsareny me n’havia par-
lat un amic meu, en Gerard, ja 
que la seva família és d’aquí, i 
sempre riem i fem bromes de 
la casualitat que treballi en el 
poble de la seva família. 

— Coneixies la feina d’estar de 
servei de cara al públic en una 
Pastisseria? 

- Coneixia la feina d’obrador, 
ja que vaig anar a l’escola de 
Pastisseria, i vaig fer pràcti-
ques en una pastisseria de 
Santpedor. El que no havia fet 
mai és estar al servei de cara 
al públic en una pastisseria, 
i ara que ja ho conec també 
m’agrada molt. 

— Tens algun antecedent en 
pastisseria? 

— En la meva família no hi 
hagut mai cap pastisser. Per 
això, a casa meva, quan els 
vaig dir que volia ser pastis-
ser, els va sobtar; però em van 
recolzar i finalment tot ha 
anat molt bé. 

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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AJUNTAMENT

Un projecte del Consorci del 
Bages per a la gestió de re-
sidus, amb la implicació dels 
Ajuntaments de Balsareny, 
Rajadell i Sant Fruitós de 
Bages.

En què consisteix?

El sistema d’identificació de 
l’usuari i contenidors amb 
control d’accés és un sistema 
de recollida de residus que 
consisteix a limitar l’accés 
a determinats contenidors 
i identificar els usuaris per 
afavorir que es faci un ús co-
rrecte dels de recollida selec-
tiva i, així, promoure un canvi 
d’hàbits entre la ciutadania 
per augmentar l’índex de re-
ciclatge.

Amb el nou sistema de reco-
llida, s’instal·laran conteni-
dors de resta i orgànica amb 
control d’accés. En el cas de 
la resta (l’única fracció que no 
és aprofitable i que ha d’anar 
a l’abocador), els contenidors 
només es podran utilitzar un 
dia concret a la setmana, a ex-
cepció de les famílies que ge-
nerin bolquers, que hi podran 
tenir accés cada dia, prèvia 
sol·licitud.

Els contenidors d’orgànica 
també tindran control d’accés, 
però podran ser utilitzats 
cada dia. I els contenidors 
d’envasos, paper i vidre seran 
d’accés lliure, com fins ara. Es 
reorganitzaran les àrees de 
contenidors, de manera que 
en cada punt de recollida 
sempre hi haurà les 5 frac-
cions disponibles: orgànica, 
resta, envasos, paper i vidre.

On es posarà en
funcionament? 

A tot el municipi de Balsareny; 
al de Rajadell; i als barris de la 

Projecte pilot de contenidors tancats amb control d’accés

Rosaleda i Torroella de Baix 
i sector Fàbrica Vermella, de 
Sant Fruitós de Bages.

Quan començarà?

Després d’una intensa cam-
panya d’informació als veïns, 
els contenidors es canviaran 
el dijous 22 de novembre, i el 
nou sistema de recollida serà 
efectiu des del divendres 23 
de novembre.

Si soc veí/veïna, què he de fer?

Cada família rebrà a casa dues 
cartes: la primera per informar 
del canvi de sistema i convo-
car els veïns a una xerrada 
pràctica, i la segona indicant 
quins dies i hores es podrà 
passar a recollir les targetes 
identificatives que permetran 
obrir els contenidors de resta i 
d’orgànica, juntament amb el 
kit de material que es lliurarà 
(cubell airejat i dos paquets 
de 40 bosses compostables 
per separar l’orgànica a casa):

Sala Sindicat:
-Del 12 al 21 de novembre (ex-
cepte dia 16 a la tarda, dia 17 
al matí i i diumenge), d’11 a 14 

i de 16 a 19 h

Pista esportiva de Cal Nosa:
- 16 de novembre, de 16 a 19 h
- 17 de novembre, d’11 a 14 h

Les targetes estaran vincula-
des a l’habitatge: cada habi-
tatge que hagi rebut la carta 
té dret a 2 targetes.

A partir del divendres 
23 de novembre

Envasos, vidre i paper: es 
podran portar als contenidors 
habituals, sempre que es vul-
gui (continuaran oberts com 
fins ara).

Fracció orgànica (restes de 
menjar i petites restes vege-
tals que es separin a casa) 
es podrà portar sempre que 
es vulgui als contenidors 
d’orgànica, però s’hauran 
d’obrir amb la targeta que 
s’haurà donat prèviament. 
Quan s’acabin les bosses 
compostables que es dona-
ran a les reunions inicials, se’n 
podran aconseguir de noves, i 
de forma totalment gratuïta, 
en una màquina expenedora 
a l’entrada de l’Ajuntament.

També es podran aconseguir 
bosses a les deixalleries de 
Sant Fruitós de Bages, Sant 
Joan de Vilatorrada i Navàs.

Fracció resta (aquells pocs 
residus que no es poden 
reciclar, com restes de pols 
d’escombrar, bolígrafs, bu-
rilles, cabells, excrements 
d’animals, compreses i tam-
pons…) s’ha de dipositar als 
contenidors de rebuig, que 
caldrà obrir amb la targeta. 
Aquests contenidors només 
seran accessibles els diumen-
ges de 0 a 24 h.

Què passa si 
s’utilitzen bolquers?

Si a la família hi ha nadons 
o gent gran que utilitzi bol-
quers, cal fer-ho saber quan es 
reculli el kit a la reunió infor-
mativa, i es donarà una targe-
ta que permetrà obrir el con-
tenidor de resta cada dia de 
la setmana, després d’haver 
signat el document corres-
ponent. La durada d’aquest 
permís és de 2 anys i, a partir 
d’aquest període, caldrà reno-
var-lo.

SARMENT



I per als establiments 
comercials?

Els establiments comercials 
rebran la visita personalitzada 
dels informadors de campan-
ya per avaluar la seva situació, 
característiques i necessitats. 
Se’ls entregaran contenidors 
o bujols perquè puguin fer la 
recollida selectiva i s’acordarà, 
en cada cas concret, si se’ls 
passarà a recollir porta a porta 
o si hauran d’utilitzar els con-
tenidors amb targeta de la via 
pública.

On adreçar-se davant 
qualsevol problema?

Durant els primers mesos és 
probable que hi hagi informa-
dors ambientals als carrers i 
places del teu municipi. Però, 
per qualsevol dubte, consul-
ta, problema o comentari, cal 
adreçar-se sempre al telèfon 
informatiu 605 332 840, 
trucant o enviant un whats-
app, i es posaran en contacte 
amb l’interessat ràpidament. 
A més, hi ha establerts uns 
punts i horaris d’informació 
des del dia 22 de noviembre 
fins a l’1 de març, cada dijous, 
de 12 a 14 i de 17 a 19h.

Què cal fer amb els 
residus voluminosos?

La gestió de la recollida de 
voluminosos (mobles, ma-
talassos, etc) es gestionarà a 
través del telèfon centralit-
zat 605 332 840, al qual cal 
trucar per concertar el servei 
de recollida de voluminosos. 
Cada família podrà aportar un 
màxim de 4 objectes en cada 
recollida de voluminosos con-
certada telefònicament.

Què es vol aconseguir?

Aquest sistema vol promou-
re que les famílies que en-
cara no separen els residus a 
casa millorin els seus hàbits 
de reciclatge. Utilitzaran molt 

menys el contenidor de resta 
i, en canvi, es potenciarà la se-
paració de residus a casa i la 
recollida selectiva de les frac-
cions que es poden valoritzar: 
orgànica (que es converteix 
en compost), i envasos, paper i 
vidre, que es poden reconver-
tir en nous productes.

En alguns territoris del País 
Basc ja està implantat aquest 
sistema i ha permès duplicar 
la recollida d’envasos, paper i 
vidre, multiplicar per 3 o per 4 
la recollida d’orgànica, i reduir 
a la meitat la recollida de frac-
ció resta.

En altres països europeus 
també estan utilitzant aquest 
sistema:

- Liubliana (Eslovènia): 60% de  
   recollida selectiva
- Concesio i Cossato 
  (nord d’Itàlia): 74% de 
  recollida selectiva
- Seül (Corea del Sud): 
  68% de recollida selectiva

Quina és la nostra 
situació actual?

Els municipis consorciats (Ba-
ges i alguns municipis del 
Moianès) estan estancats per 
sota del 40% de recollida se-
lectiva; és a dir, només apor-
ten el 39% dels seus residus 
als contenidors d’orgànica, 
envasos, paper i vidre, i a les 
deixalleries. La resta va a parar 
al dipòsit controlat de residus 

de Bufalvent (abocador), on 
els residus són tractats i en-
terrats, però finalitzen la seva 
vida útil, amb l’enorme i inne-
cessària despesa ambiental i 
econòmica que això compor-
ta.

Del total de residus que arri-
ben a l’abocador, n’hi ha més 
de la meitat que es podrien 
haver valoritzat si s’haguessin 
dipositat al contenidor co-
rrecte. Només un 25% de 
tots els residus que generem 
corresponen realment a la 
fracció resta (la que no es pot 
aprofitar i ha d’anar a parar al 
dipòsit); el 75% restant es pot 
reciclar i valoritzar.

Els municipis que han co-
mençat a aplicar sistemes 
alternatius de recollida (en el 
cas del Bages ja hi ha diferents 
pobles que estan fent el por-
ta a porta) dupliquen els seus 
índexs de recollida selectiva 
en molt poc temps. El sistema 
de contenidors amb control 
d’accés s’alinea amb aquest 
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objectiu, però amb la diferèn-
cia, respecte del porta a porta, 
que pot ser més còmode per 
a la ciutadania –ja que no hi 
ha restriccions horàries per 
portar envasos, vidre, paper i 
orgànica als contenidors co-
rresponents– i, alhora, més 
eficient per al medi ambient i 
l’economia.

Què passarà si no fem 
res per augmentar la 
recollida selectiva?

Que no complirem la norma-
tiva, que preveu que el 2020 
es recicli, com a mínim, el 60% 
dels residus totals. 

També es penalitzarà econò-
micament els municipis: el 
cànon establert fa pagar una 
quantitat per cada tona que 
porta al dipòsit (els residus 
que no han estat separats prè-
viament a casa) i aquest preu 
està creixent de forma expo-
nencial els darrers anys i ho 
continuarà fent els propers.

SARMENT
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Club del Llibre, amb Antoni Bassas

El dia 1 d’octubre, dilluns, vam 
assistir a la Trobada de Clubs 
de Lectura del Bages-Bergue-
dà-Moianès, que es va dur a 
terme a Sallent amb la presèn-
cia del periodista i escriptor 
Antoni Bassas. Es va realitzar 
a l’espai cultural Fàbrica Vella, 
i va ser l’acte de cloenda del 
centenari de la Biblioteca Sant 
Antoni M. Claret de Sallent, 
que fou la primera de la pro-
víncia de Barcelona de la Xarxa 
de Biblioteques Populars. 

Hi vam assistir els membres del 
Club de Lectura de Novel·la 
de Balsareny, així com altres 
lectors que ens hi van voler 
acompanyar.

ANA PÉREZ HIDALGO

BIBLIOTECA

Projecte per l’èxit educatiu LECXIT

Aquest curs 2018-2019, volem 
portar a terme el programa 
Lecxit, lectura per a l’èxit edu-
catiu. Aquest programa, ideat 
i promocionat per la Fundació 
Jaume Bofill, té com a objectiu 
incrementar l’èxit educatiu a 
través del treball per la millo-
ra de la comprensió lectora. 
Sabem que la mancança en 
comprensió lectora té efectes 
en el conjunt dels aprenen-
tatges escolars. Si un infant 
no entén bé el que llegeix, 
possiblement tindrà dificul-

ANA PÉREZ HIDALGO tats en totes les matèries, i 
això pot ser un predictor de 
l’abandonament escolar pre-
matur. I els estudis també ens 
han mostrat que en la compe-
tència lectora tota la comuni-
tat educativa hi té un paper. 
L’objectiu últim del programa 
és, per tant, ambiciós i neces-
sari: reduir el fracàs escolar tot 
implicant l’escola, les famílies, 
els infants i la ciutadania en 
general.

En el cas de Balsareny, els 
agents implicats per dur a 
terme aquest projecte són: 

la Biblioteca, l’educadora so-
cial de l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de l’Escola Gui-
llem de Balsareny i la implica-
ció de les famílies. A Lecxit hi 
participaran nens i nenes de 4t 
i/o 5è de l’escola de primària i 
la Biblioteca Pere Casaldàliga 
en serà el punt de trobada.

A través d’aquest escrit, volem 
animar a fer-se voluntàries 
aquelles persones amb ga-
nes de fer-se coresponsables 
de l’educació d’un infant i de 
crear amb ell un espai de con-
fiança. No es necessita cap 

formació específica, només 
cal saber llegir correctament 
en català i tenir ganes d’incidir 
en l’educació dels infants. La 
tasca principal del voluntari 
és acompanyar la lectura d’un 
infant, contribuir a ajudar-lo a 
gaudir de la lectura i d’alguna 
manera esdevenir un referent 
lector.

Si esteu interessats a fer 
l’acompanyament lector, 
poseu-vos en contacte amb 
la Biblioteca de Balsareny: 
b.balsareny@diba.cat 
tel. 93 839 62 61
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Dia Mundial de la Salut Mental

El 10 d’octubre és el dia Mun-
dial de la Salut Mental i dife-
rents entitats duen a terme 
activitats per tal de trencar 
els tabús que malauradament 
van inherents a les malalties 
mentals. En aquesta línia, la 
Biblioteca de Balsareny jun-
tament amb l’Ajuntament, 
enguany ha dut a terme una 
sèrie d’activitats que, a conti-
nuació, us detallem:

ANA PÉREZ HIDALGO

Exposició 
‘Un món imaginari’

Dibuixos de Noelia Bernal 
(AMPANS).
Es tracta d’un conjunt de 12 
dibuixos fets amb diferents 
tècniques i que representen 
moments del món interior 
de l’artista.

Taller 
‘Art i Salut Mental’

A partir d’aquesta exposició, 
usuaris d’AMPANS i usuaris 
de la Biblioteca ens vam tro-
bar el matí de l’11 d’octubre 
per parlar d’art i salut mental 
mentre els participants ana-
ven pintant dibuixos de la 
mateixa Noelia Bernal. 

Durant aquest temps, i de 
forma molt relaxada, la 
Noelia ens donava detalls 
del seu procés de creació, 
dels pintors que més se-
gueix, de com li sorgeix la 
inspiració...

BIBLIOTECA
Exposició ‘Un món imaginari’

Xerrada: 
‘Tenim cura de la 
nostra salut mental?
 
Organitzada per l’Àrea 
d’Acció Social i Promoció de 
la Salut,  va anar a càrrec de 
la psicòloga Gemma Robert, 
especialitzada en educació 
emocional. Va tenir lloc el 
dimecres 10 d’octubre amb 
una assistència d’unes 25 
persones. La regidora d’Acció 
Social i Promoció de la Salut, 
Neus Orriols, va obrir l’acte 
explicant que es  commemo-
ra aquest dia amb l’objectiu 
de defensar els drets de les 
persones i famílies amb pro-
blemes de salut mental, im-
pulsar iniciatives que millorin 
l’atenció i combatre l’estigma 
que, encara avui, envolta 
aquestes malalties. 

La conferència de Gemma 
Robert va versar sobre què 

hem de fer per millorar el nos-
tre benestar emocional i com 
és de necessari trencar els 
tabús que encara hi ha al vol-
tant de les malalties mentals. 

La ponent també es va cen-
trar en el lema d’enguany 
que reivindica la necessitat 
de parlar de salut mental amb 
els joves i les conseqüències 
sobre aquesta de les noves 
tecnologies. I és que, segons 

l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), la meitat de les 
malalties mentals comencen 
abans dels 14 anys, però la 
majoria d’aquestes no són 
detectades a temps i, per 
tant, tampoc tractades. Ac-
tualment, ens trobem que la 
depressió és la tercera malal-
tia que més pateixen els ado-
lescents i que el suïcidi és la 
segona causa de mort entre 
els 15 i 29 anys.  

BIBLIOTECA
Xerrada ‘Tenim cura de la nostra salut mental? ’
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Àngel Guimerà 17
BALSARENY

CENTRE INSTRUCTIU 
I RECREATIU

La música i el cinema
EMMB

Des de l’invenció del cinema, 
la música ha jugat un paper 
essencial dins l’anomenat 7è 
art. Abans de l’arribada del ci-
nema sonor, la música va ser 
l’eina més influent i necessària 
per ajudar a desenvolupar la 
narrativa del llargmetratge. 
Al cinema mut, els mètodes 
per expressar els sentiments 
d’un personatge eren els qua-
dres de diàleg, les expressions 
dels actors i, d’una forma no 
menys important, la banda 
sonora musical. Tot aquest 
conjunt transmetia l’emoció 
necessària i desitjada en cada 
moment. En el supòsit que un 
personatge hagués de comu-
nicar un discurs de caire dra-
màtic, es feia ús d’una música 
tensa i angoixant acompan-
yant l’escena. L’ús del piano 
o la pianola era fonamental, 
ja que, en no usar-se la veu 
parlada, aquest es conver-
tia en el mitjà principal per 
transmetre el missatge, a més 
d’acompanyar la imatge de 
forma contínua al llarg de la 
pel·lícula.

Una de les finalitats princi-
pals de la banda sonora d’una 
pel·lícula és la de transmetre 
emocions, i implicar emo-
cionalment l’espectador. La 

música influeix sobre els sen-
timents i les emocions que 
l’espectador experimenta al 
llarg de la pel·lícula, antici-
pant una situació determina-
da, com succeeix a la famo-
sa escena de la dutxa en la 
pel·lícula “Psicosi”, en la qual 
Hitchcock deixa veure a tra-
vés de la música el desenllaç 
d’aquesta escena.

Però la música no no-
més transmet emocions a 
l’espectador, sinó que també 
és capaç de transmetre allò 
que el personatge sent, el seu 
caràcter, i la seva personalitat. 
Si s’empra una melodia agra-
dable i relaxada mentre algú 

s’acosta a la càmera, provoca 
una sensació positiva respec-
te a aquesta persona. Però si 
el que sona és estrident, an-
goixant o tens, el que ens diu 
és que causarà algun proble-
ma, i que no és de fiar. Aquest 
mètode pot ser també utilit-
zat pel director per enganyar 
l’espectador fent just el con-
trari.

Una altra de les funcions es-
sencials de la música al cinema 
és que és capaç d’ambientar 
una història i situar-te en un 
temps i lloc determinat. Les 
escenes relacionades amb 
l’Antiguitat, per exemple, no 
compten amb la mateixa mú-
sica que les escenes que suc-
ceeixen en un temps modern.

Un dels compositors més re-
llevants en la història del cine-
ma, el Sr. Bernard Herrmann, 
responsable de joies mestres 
(musicalment parlant) com 
“Ciutadà Kane”, “L’home que 

sabia massa” o “Taxi driver”, 
per la qual va obtenir l’Òscar 
a la millor banda sonora, va 
resumir tot això en una frase: 
«la música ha de suplir allò que 
els actors no arriben a dir, pot 
donar a entendre els seus sen-
timents, i ha d’aportar allò que 
les paraules no són capaces 
d’expressar».

Alfred Hitchcock i Bernard Herrmann 
ARXIU

ARXIU
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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 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements
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PUNTA DE BRAU

Meritxell Xandri i José Galera 
al servei de la Piscina Municipal

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Hem deixat enrere un altre 
estiu i amb aquest la Pisci-
na Municipal de Balsareny. 
Valorant un any més aquest 
servei puntual i eficient de 
balsarenyencs en l’atenció de 
la recepció, hem canviat unes 
breus impressions amb els 
seus responsables: la Meritxell 
Xandri Ojeda i en Josep Galera 
Morales. Enguany el socorrista 
no ens ha volgut fer arribar les 
seves impressions.

Des de la porta principal i des 
del taulell de recepció de la 
Piscina, són llocs on un ma-
teix viu i coneix caràcters i 
comportaments dels usuaris 
que visiten les instal·lacions 
de l’estiu i de les merescudes 
vacances. També permet tenir 
una relació social amb per-
sones que fa un temps que 
potser no veies, i noves i peti-
tes generacions que any rere 
any permeten valorar la cres-
cuda natural que comporta el 
pas del temps.

Meritxell Xandri: “La meva 
experiència –porto treballant 
set temporades a la recep-
ció– fa que any rere any om-
pli satisfactòriament el poder 
donar un servei a centenars 
de persones que durant la 
temporada estiuenca trien 
gaudir de l’estiu passant-lo a 
la nostra Piscina Municipal. 
Aquest lloc et permet tenir un 
record envers aquelles perso-
nes que vas conèixer i que en 
l’actualitat ja no es troben en-

tre nosaltres, i al mateix temps 
també conèixer noves perso-
nes que potser visiten per pri-
mer cop el recinte. Enguany, 
i parlant d’incidències, hi ha 
hagut uns temes diferencials 
no coincidents amb la perso-
na responsable del servei del 
bar, que com a conseqüència 
d’un mal moment econò-
mic ens va arribar a culpar 
d’aquest fet negatiu, cosa que 
no vaig entendre. I pel que 
fa a les meves impressions, 
doncs puc dir-vos que han 
estat les de sempre, és a dir, 
haver-te d’imposar en alguns 
comportaments dels més me-
nuts, que per altra banda són 
l’alegria diària; però, amb tot, 
he pogut desitjar un bon estiu 
a tothom”.

Josep Galera: “Enguany 
s’havien acomplert tres tem-
porades sense fer aquest ser-
vei i avui et puc dir que una 
de les satisfaccions més grans 
ha estat poder veure alguns 
d’aquells nens i nenes cone-
guts que s’han fet grans. Pel 
que fa a les incidències, coin-
cideixo amb la Meritxell, amb 
les tensions que hi ha hagut 
amb el responsable del bar 
com a resultat del mal mo-
ment econòmic que ha patit 
aquest estiu, com si nosal-
tres en fóssim els culpables. 
I dels moments agradables 
d’aquest servei puc parlar-vos 
del crit d’atenció que moltes 
vegades has de fer als més pe-
tits; ara bé, són tots una mera-
vella. Amb tot, ha estat un bon 
estiu”.

Sense sabó.  
Mestre: Antoni Benaiges

JOSEP GUDAYOL I PUIG

“El curs passat el govern 
del Partit Popular va ata-
car l’escola catalana. La 
repressió i les acusacions 
d’adoctrinament contra al-
guns docents i centres després 
del que va passar l’1-O van 
marcar el calendari escolar 
fins al juny. Ara que comença 
el nou curs, els volia recordar 
la figura d’un mestre republi-
cà, Antoni Benaiges, conegut 
com “el mestre que va prome-
tre el mar”. El Museu Marítim 
de Barcelona ha resolt de ma-
nera poètica la promesa que 
el mestre Antoni Benaiges va 
fer als seus alumnes i que els 
falangistes no li van permetre 
de dur a terme perquè el van 
assassinar, a finals de juliol del 
36. Ara, 82 anys després, una 
exposició al museu del mar 
recrea la classe de Benaiges. 
La poden veure fins al març 
que ve. L’educació era un dels 
pilars de la Segona República 
perquè volia formar ciutadans 
lliures i per això els mestres, 
com Benaiges, eren peces 
providencials. L’ensenyament 
era la vida d’Antoni Benaiges. 
Entusiasme, passió i dedicació 
per ensenyar una nova mane-

ra de veure i viure”. (Martí Gi-
ronell, diari Avui).

Són les set del matí. Al carrer 
Jacint Verdaguer de Balsa-
reny, el soroll d’una serra em 
convida a preparar el que 
serà el primer àpat d’un nou 
dia. Dels fogons al paper i 
viceversa, em pregunto: Per 
què fa tanta por, el cultiu 
d’una llengua? L’interrogant 
ve a compte del titular “Ciu-
tadans prepara un nou atac al 
català”. Des de la grisor au-
todidacta de la meva ploma, 
torno a la resolució que cons-
tantment batega en el meu 
missatge, que és també el 
meu interior: com més llen-
gües sàpiga hom, sens dubte 
haurà aconseguit un enri-
quiment que el portarà a ser 
més lliure, a ser més humà.

Redordant novament aquell 
meu mestre, Joan Civit, re-
fermo els seus mèrits en 
l’ensenyament en uns anys 
difícils, encara avui, per po-
der ensenyar una llengua 
tan nostra com és el català. 
I acabo amb la meva humil 
però sincera felicitació a tot 
l’ensenyament docent: enda-
vant, mestres!

BALSARENY AVUI

Travessera, 77 - Tel. 93 820 03 55 - 605 79 78 32 - BALSARENY
instalnou@gmail.com

AIGUA · LLUM · GAS · ANTENES TV · CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT
INSTAL·LEM I REPAREM
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METEOROLOGIASOCIETAT

FRANCESC CAMPRUBÍ

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)             22,2
Mitjana (min.+màx.)     23,3
Mitjana de mínimes       15,2
Mitjana de màximes      31,3
Mínima (dia 28)          8,7
Màxima (dia 21)            36,2
Mín. més alta (dia 3)         20,4
Màx. més baixa (dia 15)      27,5

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 26)  1.025,2
Mínima (dia 3) 1.004,9

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 12)      46,4
Velocitat mitjana                 7,3
Recorregut del vent (en km)     5.583,3

La pluja (litres) 
Dia 12    11,2
Dia 16    4,1
Total              15,3 litres

ARXIU

Aplec del Roser

SARMENT

Com és tradició, i en el marc 
de la Setmana de la Gent 
Gran, el dia 29 de setembre es 
va celebrar l’Aplec del Roser a 
l’església de Sobirana de Fe-
rrans. Aquest any la missa va 
ser presidida per mossèn Joan 
Hakolimana, rector de la Seu 
de Manresa i president de la 
comunitat de canonges. A la 
foto, amb mossèn Antoni Bo-
net, rector de Balsareny, i els 
assistents a l’acte. 

Sant Ramon 
de Sobirana de Ferrans

L’església romànica de Sant 
Ramon de Sobirana de Fe-
rrans  és una antiga parròquia 
–restaurada pels canonges de 

R. CALVERAS

Al setembre, 
o s’assequen
les fonts o 
s’emporten 
els ponts

la Seu de Manresa, propietaris 
de l’heretat–; curiós temple 
de dues naus, una de les quals 
molt curta, amb volta és de 
canó lleugerament apuntada; 
i dos absis amb volta de quart 
d’esfera. L’església data del se-
gle XII i es va ampliar el segle 
XIII, quan es va bastir el cam-
panar, i al XIV amb la segona 
nau. Va estar dedicada a Sant 
Domènec, Santa Maria i Sant 
Joan; modernament, a Sant 
Ramon. El 1979, després d’una 
restauració, fou beneïda i res-
tablerta al culte.

La planta d’aquesta esglé-
sia, composta de dues naus, 
és quelcom excepcional: les 
dues naus són completament 
independents i sols una arca-
da permet de passar de l’una 
a l’altra. Dos arcs apuntats 

uneixen la nau principal amb 
l’absis. A l’absis hi ha dues 
petites finestres de doble es-
queixada. L’element més signi-
ficatiu és la portalada d’accés, 
a la paret de migdia, amb tres 
arcs de mig punt en degrada-
ció, formats per dovelles; cal 
prestar atenció a les interes-
sants decoracions, actualment 
molt malmeses, concretades 
en motius vegetals i geomè-
trics, botons i una figura que 
sembla antropomorfa. 

Resposta al repte 34
En total hi ha 14,64 litres 
d’aigua afegida

ROC CARULLA

Repte núm. 35

En un campament d’estiu, 7 sagals men-
gen gelat cada dia, 9 sagals en mengen 
cada dos dies i la resta no mengen gelat. 
Ahir, 13 sagals varen menjar gelat. Quants 
sagals menjaran gelat avui?

Salut i lògica!

ARXIU



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

criança elaboració pròpia

Carns Capdevila


