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SARMENT

Balsareny va celebrar el diu-
menge 18 de novembre la VII 
Festa de les Entitats, que vol 
posar en valor la feina, des-
interessada i contínua, de les 
associacions culturals, esporti-
ves, cíviques i socials del poble. 
Les entitats van exhibir una 
mostra de les seves activitats 
a la plaça de la Mel, en carpes 
instal·lades a l’efecte; una part 
de la plaça era ocupada tam-
bé per un mercat amb ofertes 
d’artesania popular i gastrono-
mia, i per diverses atraccions 
per a la quitxalla.

El matí va començar amb pos-
sibilitat de pluja, i alguna gota 
escadussera es va escapar, 
però això no va espantar les 
associacions locals. Al final, el 
dia va aguantar i fins i tot va 
sortir el sol una estoneta, de 
manera que la festa va ser lluï-
da i participada. 

A més de les carpes de les en-
titats, el programa preveia una 
exposició de vehicles, a cura 
de les ADF Tres Branques; ob-

A. SELGAS

VII Festa de les Entitats

servació del sol, joc de l’oca as-
tronòmica i joc dels planetes, 
a càrrec dels Astroamics; un 
assaig de Pastorets de Balsa-
reny obert al públic; partides 
simultànies i ràpides, per part 
del Club d’Escacs Balsareny; 
exposicions i balls de gegants 
a càrrec de les colles Gegan-
ters i Grallers de Balsareny 
(amb possibilitat de fer ballar 
la geganta Maria) i geganters 
i Grallers Els K+Sonen, de Bal-
sareny; exposició de vehicles 
clàssics per part del Club Au-
tocross; un rocòdrom inflable 
a cura del Centre Excursionista 
Balsareny; un joc de ping-pong 
ofert pel Centre Instructiu ni 
Recreatiu; activitats infantils, 
sorteig d’una panera i servei 
de tapes i begudes. 

Hi van participar, a més de les 
indicades, entitats com Càritas 
Parroquial de Balsareny, Club 
d’Handbol Balsareny, Club Na-
tació Balsareny, Comissió Festa 
dels Traginers, Grup Eire-Creu 
Roja, Mans Unides i Penya Ma-
dridista Balsareny. 

A migdia hi va haver un dinar 
popular de les entitats. I a la 
tarda, l’espectacle teatral “Les 
Clink”, per la companyia Les 
Bianchis, dins la programació 
de Tempo.

Cal felicitar totes les associa-
cions que van participar en 
aquesta festa, i la bona organit-
zació de les regidories de Cul-
tura i Esports de l’Ajuntament 
de Balsareny.

A. SELGAS
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El passat 20 de novembre, el 
grup de caminades “A cent 
cap als 100”, que organitzen 
el Centre Excursionista Bal-
sareny i l’Ajuntament de Bal-
sareny amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, va 
començar el curs 2018-19, 
justament, amb la camina-
da de Balsareny. Aquest any, 
compartint passejades amb 
els grups de l’Hospitalet de 
Llobregat, Lliçà d’Amunt i 
Sant Andreu de la Barca. 

Tots els caminadors, uns 220 
en total –54 de Balsareny–, es 
van concentrar al matí per es-
morzar a la sala Sindicat, amb 
un bon servei de bar i cafès. 
Tot seguit, la majoria proveïts 
dels bastons de marxa nòrdi-
ca, vam emprendre el camí. 
Les fortes pluges dels dies an-
teriors van aconsellar de no 
passar pel corriol del bosc de 
ribera entre la Rabeia i la Res-
closa dels Manresans, perquè 
estava molt enfangat. Així, la 
caminada va anar per la costa 
del Castell cap al camí de Sant 
Antoni, d’allà cap a la Rabeia 
i després fins a Sant Esteve, 
per uns viaranys entapissats 
de fulles tardorals, visitant les 

SARMENT rescloses de les dues antigues 
fàbriques tèxtils. Tot i que la 
previsió era que no plouria 
fins a la tarda, en realitat cap 
a les 11 del matí ja es va es-
capar algun ruixadet; sort que 
el personal anava ben equi-
pat. De tornada, van pujar 
pel camí del Castell fins a la 
bassa; allà va tornar a ploure 
una mica més fort, i finalment 
es va optar per no acabar de 
pujar al Castell, sinó  tornar 
cap al poble. Un passeig d’uns 
vuit quilòmetres bonics i ben 
aprofitats, que van acabar 
amb el dinar de germanor al 
Sindicat, amenitzat amb una 
projecció de la Festa dels Tra-
giners i acabant amb música 
i balls per a tothom, dirigits 
per Montse Rodríguez i Cris-
tià Vilà.

Felicitem els organitza-

dors, monitors i personal 
d’assistència pel perfecte des-
envolupament de la camina-
da i per l’atenció amb què es 
va tenir cura de tots els detalls. 

A. SELGAS

Els visitants d’altres pobla-
cions en van quedar contents 
i satisfets. La propera sorti-
da serà el 5 de febrer a Lliçà 
d’Amunt. 

A. SELGAS

‘A cent cap als 100’ comença temporada a Balsareny

A. SELGAS



04
ACTUALITAT

Caminada per les Roques Encantades

Organitzada per Centre Ex-
cursionista de Balsareny 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Balsareny, 
el dimarts 30 d’octubre de 
2018, 52 persones van parti-
cipar en una bonica camina-
da per la Garrotxa. El dia va 
acompanyar: un airet fres-
quet en algun moment, però 
assolellat quan l’espessor del 
bosc ho permetia. 

Els caminants van anar en au-
tocar fins a la vall d’en Bas,  i 
va pujar fins al Santuari de la 
Salut, en el terme de Sant Fe-
liu de Pallerols. Des de 1.028 
m d’alçada, és un balcó es-
pectacular amb esplèndides 
vistes a la vall d’en Bas, la 
vall d’Hostoles, l’Alta Garro-
txa, el Canigó, el Montgrí, el 
Bassegoda, el Comanegra, el 
Puigmal... Tant a l’església, del 
segle XVII, com a la font de la 
Salut que té al costat, s’hi ve-
neren imatges de la Mare de 
Déu de la Salut. 

Després d’esmorzar, el grup 
va emprendre la caminada 
per un camí en lleugera pu-

SARMENT jada, enmig d’un bosc amb 
roures, alzines, bedolls i faigs 
enormes, cap al collet de 
l’Arç (1.070 m), amb vistes 
als cingles d’Aiats i de Ca-
brera. I d’allà, vorejant el pla 
d’Armadans, es va arribar 
a l’indret conegut com les 
“Roques Encantades” (tam-
bé hi ha qui en diu “Roques 
Encadenades”), una clariana 
enmig d’una espectacular 
fageda en plena tardor, quan  
encara les fulles no havien 
canviat de color, però amb el 
ventijol algunes ja havien cai-
gut i anaven caient. La zona 
és plena de grans roques, 
verdes de molsa i envolta-
des de falgueres, algunes 

A. SELGAS

amb formes peculiars, que 
en conjunt conformen una 
mena de laberint encatifat 
de fullam,formant coves, pas-
sos estrets i amagatalls. Tot 
plegat és un indret màgic, on 
les llegendes parlen de fades, 
dones d’aigua, bruixes, dimo-
nis, martinets i follets –però 
es devien amagar, perquè no 
en vam veure cap.

En acabar el recorregut per la 
fageda, vam tornar al santua-
ri, on l’autocar ens va portar 
fins al poble de les Preses, 
vora Olot. Allà vam dinar, i ja 
de tornada cap a casa. Un dia 
excel·lent, i una bona sortida, 
per la qual cal felicitar els or-

ganitzadors. 

Aquest mes de novembre 
ja ha començat un nou ci-
cle de les caminades “A cent 
cap als 100”, que organitza 
la Diputació de Barcelona 
amb la col·laboració del CEB 
i de l’Ajuntament. Aquest any 
compartirem passejades amb 
caminants de l’Hospitalet de 
Llobregat, Sant Andreu de la 
Barca i Lliçà de Munt.  

Després de la primera sor-
tida, que ha estat el 20 de 
novembre pel terme de Bal-
sareny, en mesos successius 
ens traslladarem als altres 
municipis.

A. SELGAS
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LA COMISSIÓ DELS REIS DE BALSARENY 

Com cada any en aquestes 
dates, ens preparem per re-
bre el Príncep Assuan i els Reis 
de l’Orient. I com passa en els 
darrers anys, des de la Comis-
sió dels Reis de Balsareny fem 
una crida a la col·laboració 
per part vostra per continuar 
mantenint aquesta tradició. 

Aprofitem el moment per do-
nar les gràcies a totes aquelles 
persones que, de manera to-
talment desinteressada, ens 
ajuden a fer una festa ben 
lluïda, sigui fent de Reis i de 
patges, posant les furgonetes 
o els tractors per a les carros-
ses, ajudant-nos a maquillar, 
a vestir i pentinar tota la co-
lla de gent que participa a la 
cavalcada, a vigilar que ningú 
prengui mal durant la ruta, 
als que ens ajudeu a fer car-
tells i a qui escriu el pregó, al 
que s’enfila al campanar de 
l’església per encendre els 
focs d’artifici, als que es cui-
den de tenir el vestuari i les 
perruques a punt, a qui mun-
ta els trons i les carrosses... A 
tots vosaltres i als que ens dei-
xem, moltes gràcies. 

Però us hem de dir que 
malauradament cada vegada 
som menys a fer tots aquests 
preparatius i que necessitem 
ajuda. Necessitem gent. Ens 
calen joves i grans que vul-
guin donar-nos de manera 
continuada un cop de mà per 
fer-ho cada vegada millor. 
Ens dirigim a tothom que en-
cara no té petits a casa amb 

Comissió de Reis

ARXIU

qui passar aquests dies, o bé 
que els que tenia ja s’han fet 
grans. Us demanem que vin-
gueu a col·laborar ara i també 
després. Perquè no podem 
deixar perdre aquesta tradi-
ció, però en aquests moments 
som tan pocs que potser no hi 
arribarem. I no només per or-
ganitzar, també ens falta gent 
a la cavalcada: fem una crida a 
qui vulgui fer de Rei, de Prín-
cep Assuan (o per què no, de 
Princesa  Khanum) i sobretot 
patges que acompanyin a ses 
majestats. 

Tenim previst que els nens 
puguin entregar les cartes al 
Príncep (o, com dèiem, Prin-
cesa si s’escau) el proper dis-
sabte dia 15 de desembre a 
les 18:00 hores al Sindicat. 
Els dies 3 de gener de 10 a 13 
hores i el dia 4 de gener de 
17 a 20 hores serem al pave-

lló per recollir les adreces de 
tots aquells que vulgueu que 
els Reis passin per casa vos-
tra. Tal i com vàrem fer l’any 
passat, NO heu de portar cap 
regal. Només ens cal un nom i 
l’adreça on voleu que els Reis 
vinguin. 

Si tot va bé, els Reis de l’Orient 
amb tota la comitiva arribaran 

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

ARXIU

a Balsareny el dia 5 a partir de 
les 18h.

A tots aquells que ens vul-
gueu donar un cop de mà, 
que us faci il·lusió fer de pat-
ges o de Reis, us demanem 
que ens envieu tan aviat com 
pugueu un correu a l’adreça 
de correu electrònic:  
reisdebalsareny@gmail.com 
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REGIDORIA DE LA GENT GRAN

El passat mes de setembre, 
Balsareny va celebrar com 
cada any la Setmana de la 
Gent Gran, un esdeveniment 
únic i singular ple d’activitats 
culturals, lúdiques i esporti-
ves. Bon exemple varen ser 
les 53 persones assistents 
a les activitats físiques a 
l’aire lliure; també la mos-
tra de gossos de rescat de 
l’associació “Els Tres Pins”; 
l’engrescador joc del Bingo; 
els tallers de risoteràpia; el 
tradicional Aplec del Roser a 
Sobirana de Ferrans; un ma-
jestuós concert líric; i músi-

Balsareny celebra la Setmana de la Gent Gran 

SANDRA

ques i ballades folklòriques 
que feren les delícies dels 
més petits i no tant petits. 
Per finalitzar, un reconfortant 
i familiar dinar de germanor a 
la Sala del Sindicat. 

Tota una mostra de l’estima i 
afecte que es mereix la gent 
gran de Balsareny, palesa-
da també en l’entrega floral 
per part de la Regidoria de 
la Gent Gran i la regidora de 
l’àrea, Meritxell Fenoy, en 
reconeixement a les dues 
persones més longeves del 
nostre poble: la Sra. Antònia 
Riambau Dencàs i el Sr. Eu-
sebio Ruiz Moron. 

SANDRA

SANDRA SANDRA
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JOSEP GUDAYOL I PUIG 

Mercè Farràs i Manent, nas-
cuda a Viver i Serrateix l’11 de 
novembre de 1949, va obrir a 
Balsareny la seva perruqueria, 
de la qual actualment en té 
la jubilació activa, cosa que li 
permet ajudar la seva filla. La 
Mercè, després de cursar l’EGB, 
va estudiar perruqueria, tri-
cologia, postisseria i estètica. 
Pel que fa als seus interessos, 
sempre li ha agradat viatjar. 
Ha fet algun creuer pel Medi-
terrani; amb l’Esbart Dansaire 
va anar a Santander, Portugal, 
Suïssa, etc., i per temes labo-
rals ha viatjat a París, Londres 
i l’Argentina, entre altres. I pel 
que fa a la lectura ens comen-
ta que sempre que pot procura 
llegir llibres que tinguin relació 
amb la seva feina.

— Hem sabut de la teva jubila-
ció, explica’ns com i quan vas 
començar a aprendre l’ofici de 
perruqueria?

— Vaig començar treballant a 
la fàbrica quan tenia 16 anys. 
Als 20 vaig anar a l’escola de 
perruqueria i als 22 anys vaig 
començar a treballar en una 
perruqueria de Navàs.

— Aleshores, quan vas obrir el 

Mercè Farràs, de la Perruqueria Mercè, es jubila

teu propi establiment?

— Va ser a Balsareny, al mateix 
lloc on soc ara, i puc dir-vos 
que soc molt feliç amb la meva 
feina ajudant la meva filla.

— I com vas arribar a Balsa-
reny? 

— Vaig conèixer el Marc Mas, 
ens vam casar i vaig venir a 
viure a casa seva.

— És sabuda la teva inquietud 

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

ARXIU

col·laboradora amb diferents 
entitats del poble. Amb quines 
associacions estàs vinculada?

— M’agrada col·laborar amb 
tot el que puc, ja que penso 
que és important ajudar les 
entitats del poble. Actualment 
soc als Pastorets de Balsareny i 
a l’Associació contra el Càncer, 
entre altres.

— Finalment, ens has sorprès 
amb les teves facultats artís-
tiques actuant amb PlayBack. 

Des de quan ho portaves a dins?

— La cosa artística m’ha agra-
dat sempre, però el meu lloc 
sempre havia estat entre bas-
tidors: a l’escenari no hi havia 
sortit mai. Finalment, quan 
ho vaig provar em va agradar, 
i la veritat és que m’hi diver-
teixo molt. Voldria aprofitar 
aquesta entrevista per donar 
les gràcies a tothom, tant als 
clients de Perruqueria Mercè, 
que continuen en molt bones 
mans,  com a totes les perso-
nes que col·laboren en les en-
titats del poble, ja que entre 
tots ajudem a cohesionar la 
societat i a fer-la avançar en 
cultura i convivència.

J. SARRI



Premsa Comarcal

  Redacció
La Diputació de Barce-

lona té com a repte de man-
dat 2016-2019 “fomentar po-
lítiques socials orientades 
a la cohesió i a la reducció 
de les desigualtats”. En 
aquest marc, ha desplegat 
el Pla de xoc contra la po-
bresa, per tal de garantir 
les necessitats bàsiques 
de la població i els seus 
drets socials en matèria 
d’alimentació, habitatge i 
subministraments bàsics. 

PRogRama d’auditoRies 
i inteRvenció  
als habitatges en 
situació de PobResa 
eneRgètica

Amb l’objectiu de do-
nar suport als ajuntaments 
de la demarcació de Bar-
celona en les accions pre-
ventives contra la pobresa 
energètica, la Diputació de 
Barcelona ofereix des del 
març de 2017 el programa 
Auditories i intervenció 
als habitatges en situació 
de pobresa energètica. 
Es tracta d’una actuació 
transversal que impulsen 
els àmbits de Benestar So-
cial, Medi Ambient i Habi-
tatge de la corporació. 

El programa ofereix 
als ajuntaments accions 
per millorar l’eficiència 
energètica dels habitat-
ges en situació de pobresa 
energètica, reduir les des-
peses d’aquestes llars en 
subministraments bàsics 
(electricitat, aigua i gas) i 
millorar la qualitat de vida 
de les persones en situació 
de vulnerabilitat social. 

Inclou dues visites a 
domicili -en què hi partici-
pen un tècnic especialitzat 
en eficiència energètica i 
un tècnic d’intervenció so-
cial- i a partir de les quals 
es dissenya i s’implanta 
una intervenció integral, 
amb la instal·lació d’apa-
rells de monitoratge de 
consum; l’anàlisi de factu-
res i hàbits de despesa; el 
recull de dades de diagnòs-
tic social; la instal·lació 
d’elements d’eficiència 

1.500 famílies vulnerables han reduït un  
18 % les factures de llum, aigua i gas,  
amb el suport de la diputació de barcelona

energètica, i l’assessora-
ment sobre la gestió dels 
subministraments i els 
hàbits de consum.  

Durant el 2017, s’han 
fet 1.540 auditories a 212 
municipis de la demarca-
ció de Barcelona que han 
reduït un 18% les factures 
de llum, aigua i gas de les 
famílies vulnerables, el 
que representa 225 euros 
anuals per llar. La previ-
sió d’estalvi energètic es-
timat és de fins a gairebé 
1,5 milions kWh anuals 
en el conjunt de les 1.540 
llars.

S’han instal·lat més 
de 18.000 elements d’efici-
ència energètica per a op-
timitzar la il·luminació, 
controlar i gestionar mi-
llor l’energia, millorar 
l’aïllament de portes o 
finestres i estalviar ai-
gua. S’han realitzat 5.218 
actuacions per optimitzar 
els contractes de submi-
nistraments, entre elles 
587 peticions de Bo Social. 

El programa es con-
tinua implantant aquest 
2018 fins al juliol de 2019, 
amb la previsió de dur 
a terme 1.600 auditories 
energètiques a 191 muni-

cipis més. Té un pressu-
post d’un milió d’euros 
per a les edicions 2017-
2018.

Segons explica la 
vicepresidenta segona 
i responsable de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, 
Meritxell Budó, «Són els 
ajuntaments els que es 
posen en contacte amb la 
Diputació per sol·licitar 
les auditories. Són casos 
de vulnerabilitat que ja 
s’han detectat a través 
dels serveis socials muni-
cipals». Budó afegeix que 
«Les dades que recollim 
ens permeten afrontar 
nous reptes de futur. Per 
això, el nostre compromís 
és seguir treballant en 
aquest línia i poder fer 
una cirurgia més precisa 
amb les dades obtingu-
des».

mateRials i suPoRt  
a ResPonsables  
i PRofessionals de 
seRveis socials

La Diputació de Bar-
celona, amb l’Associació 
Catalana de Municipis i 
la Federació de Municipis 
de Catalunya, ha elaborat 

guies de suport adreçades 
als ajuntaments per a la 
implementació del Reial 
Decret 897/2017, de 6 d’oc-
tubre, que regula la figura 
de consumidor vulnera-
ble, el Bo Social i d’altres 
mesures de protecció per 
als consumidors domès-
tics d’energia. 

S’ha editat un do-
cument de “Mesures de 
protecció a la persona 
consumidora vulnera-
ble d’energia”, adreçat 
a responsables polítics i 
tècnics de serveis socials 
que ajuda a valorar la 
situació actual i el paper 
dels serveis socials muni-
cipals en el desplegament 
del  Reial Decret 897/2017. 
També s’ha editat una se-
gona publicació sobre el 
“Bo social elèctric. Guia 
per a l’acompanyament 
dels i les professionals 
de serveis socials”, adre-
çada als professionals de 
serveis socials amb l’ob-
jectiu d’oferir informació 
sobre el nou procediment 
i tramitació del Bo Social.

Aquest material s’ha 
posat a disposició dels 
ens locals en format elec-
trònic i es va adaptant 

permanentment a les 
modificacions legals i de 
protocols. També s’acom-
panya de sessions forma-
tives en el territori. 

oficines municiPals 
d’atenció al  
consumidoR i  
unitats mòbils

La Diputació de Bar-
celona, a través de les 
Oficines Municipals d’In-
formació al Consumidor 
(OMIC) i de les Unitats 
Mòbils d’Informació al 
Consumidor (UMIC) que 
es desplacen als munici-
pis, ofereix informació 
a la ciutadania sobre la 
tramitació del Bo Social. 
També es dona formació 
i capacitació als tècnics 
municipals de consum 
sobre aquest àmbit. 

suPoRt econòmic 
als municiPis PeR a 
la cobeRtuRa de les 
necessitats bàsiques  
i la inclusió social

D’un total de 45 mi-
lions d’euros destinats 
als projectes de Benestar 
Social, la Diputació de 
Barcelona destina 11 mi-
lions d’euros anuals als 
municipis de la demar-
cació de Barcelona per 
a la prestació de Serveis 
Socials Bàsics i 15 milions 
d’euros en el marc del pro-
grama complementari per 
a la cobertura de necessi-
tats socials bàsiques, com 
ara els subministraments 
d’aigua, llum i gas. La res-
ta es destina a programes 
com la Teleassistència, el 
Servei d’Intermediació 
en Deutes de l’Habitatge, 
entre molts d’altres, així 
com al suport a entitats 
del tercer sector social. 

En definitiva, actua-
cions i mesures de la Di-
putació de Barcelona que 
s’avenen amb l’Objectiu 
de Desenvolupament Sos-
tenible de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides, 
número 1: “posar fi a la 
pobresa en totes les seves 
formes en tot el món”.
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Any Pompeu Fabra 2018

Està dedicat a commemorar 
la figura i l’obra de Pompeu 
Fabra, per celebrar els 150 
anys del naixement del lin-
güista i gramàtic català mes 
il·lustre i els 100 anys de la 
publicació de la seva Gra-
màtica catalana.

RECULL: ANDREU FERNÁNDEZ I AGUADO 

Mila Segarra, alumna seva, 
va escriure la biografia de Fa-
bra. En el capítol 14 fa esment 
a les seves passions: “Ni la 
pràctica de l’excursionisme 
ni l’estudi de la llengua no 
m’han donat mai cap dis-
gust”, ens diu el Mestre.

El delit per caminar i per la 
muntanya se li havia desvet-
llat pels volts de 1888, des-
prés de la mort del seu pare. 
Les excursions, d’arrencada, 
el van portar prop de Bar-
celona, a Collserola i al Tibi-
dabo. Després van venir els 
viatges a peu a Camprodon 
per visitar la família. El primer 
va ser a l’estiu de 1889, quan 
encara no havia entrat a for-

mar part de L’Avenç. Va trigar 
set dies a arribar- hi. Ales-
hores no coneixia l’interès 
que hi havia a Catalunya per 
l’excursionisme.

ARXIU

ARXIU

Quan va conèixer Jaume 
Massó i Torrents va desco-
brir que les excursions servien 
per estudiar la flora i la fauna, 
els monuments, els costums i 
les tradicions locals. I també 
que de l’excursionisme se’n 
podien treure lliçons lingüís-

tiques. “Als Pirineus –deia Fa-
bra–, a la vora del foc en un 
mas o en una pleta de pas-
tors, vaig poder recollir una 
pila de paraules vives, moltes 
de les quals, després, foren 
introduïdes al corrent circu-
latori del llenguatge escrit.” 
Perquè “els pastors pirinencs 
no solament són bons guar-
dadors de xais i ovelles, sinó 
de mots, de cançons i de vells 
adagis”.

El pas dels anys no li va 
fer perdre el gust per 
l’excursionisme, el plaer per 
caminar. Sembla que dies 
abans de la seva mort encara 
caminava dues hores diàries, 
sense cansar-se. Sospirava 
per tornar a la seva terra. 
I deia, quan encara vivia a 
Montpeller: “Si ara tornés-
sim a Catalunya, potser ja no 
estudiaria més, però encara 
faria excursions”. Qui li havia 

de dir aleshores que moriria 
a Prada, a recer dels seus esti-
mats Pirineus.

ARXIU

Deixeu-me que acabi aquest 
recull amb les paraules escri-
tes per Josep Pla: ”Fabra ha 
estat el català més important 
del nostre temps, perquè és 
l’únic ciutadà d’aquest país, 
en aquesta època, que, ha-
vent-se proposat d’obtenir 
una determinada finalitat pú-
blica i general, ho aconseguí 
d’una manera explícita i in-
discutible”. 

Àngel Guimerà 17
BALSARENY

CENTRE INSTRUCTIU 
I RECREATIU
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Aquella estranya parella? 

Hi ha un vincle entre la mú-
sica i les matemàtiques? 
Aquesta pregunta, que a 
priori ens pot resultar si més 
no desconcertant, resulta 
que és matèria d’estudi des 
de ja fa dècades per part 
de professionals d’àmbits 
tan diversos i alhora íntima-
ment interrelacionats com 
l’educatiu, el mèdic i el cien-
tífic.

En el camp de la investiga-
ció cognitiva, les connexions 
entre la ment i el cos i la mú-
sica i les matemàtiques han 
alimentat un debat continu 
entorn de l’anomenat “Efecte 
de Mozart”, que es va popu-
laritzar, per primera vegada, 
a principis dels anys noran-
ta. Es van dur a terme estu-
dis concrets que indicaven 
que un individu era capaç 
de realitzar millor una tasca 
de tipus espacial-temporal, 
com ara visualitzar un vaixell 
i crear-lo amb peces Lego, 
immediatament després de 
l’exposició a una sonata de 
Mozart.

Això es pot explicar pel fet 
que coincideixen les ma-
teixes parts del cervell que 
s’activen quan s’escolta Mo-
zart que quan es dedica al 
raonament espacial-tempo-
ral.

Altres estudis han corrobo-
rat que nens que estudien 
música i practiquen amb un 
instrument proporcionen 

EMMB

ARXIU

una puntuació molt superior 
en tasques de cognició espa-
cial-temporal, coordinació i 
aritmètica. Aquest fet es deu 
en bona part a la interacció 
que es dona entre les habi-
litats musicals i les habilitats 
matemàtiques. És plena-
ment conegut que el con-
cepte integral necessari per 
comprendre les fraccions, 
els nombres decimals i per-
centatges és molt rellevant 
en la comprensió del ritme: 
“Es requereix que un músic 
literat continuï subdividint 
mentalment el ritme per arri-
bar a la correcta interpreta-
ció de la notació rítmica”. El 
context haurà canviat, però 
l’estructura del problema és 
bàsicament la mateixa que 
la de qualsevol problema de 
part sencera que es plantegi 
matemàticament.

Les habilitats visuals i espa-
cials que un nen exerceix 

cada vegada que practica un 
instrument i reprodueix mú-
sica reforcen la seva conne-
xió mental-física.

El vincle entre la pràctica fí-
sica de la música i les fortes 
habilitats matemàtiques es 
demostra quan els nens que 
interpreten un instrument 
musical poden realitzar ope-
racions aritmètiques més 
complexes que aquells que 
no ho fan. El treball lent de la 
pràctica, l’atenció al detall i 
la disciplina que es necessita 
per aprendre un instrument 
també són una excel·lent 
preparació per a la pràctica 
involucrada en la construcció 
de competències matemàti-
ques fortes.

Des d’un altre vessant: creieu 
que la investigació ha de-
mostrat que certes músiques 
acaben sent més populars i 
populars a causa de la seva 

estructura “matemàtica”?

Per exemple, el Cànon de 
Pachelbel en D –un clàssic 
entre clàssics de qualsevol 
casament que s’ho valgui— 
es diu que arriba a les masses 
a causa de la seva estructu-
ra repetitiva. D’altra banda, 
una tendència de populari-
tat evident en l’actualitat és 
la música hip-hop, amb pa-
trons rítmics repetitius fins 
a la sacietat. Això es deu en 
part a la nostra necessitat 
matemàtica innata de ritme 
i patrons.

Així que la propera vegada 
que us trobeu amb ganes 
d’escoltar i ballar música, re-
cordeu que aquells patrons 
agradables del ritme, el beat, 
l’harmonia i la melodia tenen 
el seu origen en desenvolu-
paments d’expressions ma-
temàtiques. Si és que ja ens 
ho deia el senyor Pitàgores!

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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Els Pastorets es renoven a fons

El passat setembre, l’assemblea 
dels Pastorets de Balsareny va 
nomenar nou director artístic 
en Climent Ribera, ajudat per 
l’Anna Obradors, i empren-
dre una decidida renovació 
de l’espectacle nadalenc, per 
a tots els públics, que fa tants 
anys que es representa. 

Des d’aleshores, actors i ac-
trius estan assajant de valent 
una obra que, sense deixar de 
ser la tradicional que tothom 
coneix, aquest any presentarà 
novetats de tota mena: nous 
efectes especials, elements 
i moviments escènics, tra-
moia, vestuari, maquillatge, 
il·luminació i so... També els 
que treballen entre bastidors 

ELS PASTORETS DE BALSARENY s’estan esforçant molt per ofe-
rir un espectacle més àgil, di-
vertit i visualment potent.  

Les funcions seran els dies 25 
de desembre (a les 18:30) i 30 
de desembre de 2018, i 6 i 13 
de gener de 2019 (a les 17:30) 
a la sala Sindicat de Balsareny. 

Les entrades es poden ad-
quirir anticipadament per 
internet, al web www.pasto-
retsbalsareny.cat  amb preus 
rebaixats: 8 euros els adults, 
7 euros les persones de més 
de 65 anys i 4 euros els me-
nors de 12 anys. La venda en 
taquilla, mitja hora abans de 
les representacions, tindrà 
una entrada general de 10 
euros, i 5 euros per als me-
nors de 12 anys.  

J. SARRI

BIBLIOTECA

Tertúlia literària amb 
l’escriptora Gisela Pou

El passat 25 d’octubre, una 
vintena de persones van as-
sistir a la tertúlia literària del 
Club de Lectura per comen-
tar la novel·la ‘El Silenci de 
les vinyes’. En aquesta oca-
sió, però, vam poder comp-
tar amb l’autora del llibre, 
l’escriptora i guionista Gise-
la Pou. 

L’autora va destacar la fei-
na de documentació que va 
haver de fer sobre el món 
del cava,  el qual l’ha fet ser-
vir com un personatge més, 
cosa que permet al lector, o 
bé endinsar-se en la trama 
de les famílies o bé en el pro-
cés d’elaboració del cava. Es 
tracta d’una història ambien-
tada al Penedès, amb trames 
i enfrontaments familiars, i 

ANA PÉREZ HIDALGO amb la terra i el conreu de la 
vinya com a fil conductor.

Durant la xerrada, Gisela Pou 
també va fer referència a la 
seva feina de guionista de 
sèries de televisió, com Po-
ble Nou, Ventdelplà, Temps de 
silenci, El cor de la ciutat... Co-
mentà que l’ofici d’escriure li 
ha ajudat a l’hora d’inventar 
històries, visualitzar les es-
cenes i ser més concisa en 
l’escriptura. En un guió és 
imprescindible la tensió dra-
màtica, i és aquesta tensió, 
que també es plasma en la 
novel·la, la que aconsegueix 
atrapar el lector.

Una tarda molt agradable i 
interessant que es va allargar 
compartint una copa de cava 
i fent fluir converses més in-
formals i properes.

BIBLIOTECA

ARXIU
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Activitats BiblioLab

La Biblioteca Pere Casaldàli-
ga s’ha sumat al projecte Bi-
blioLab, que ofereix als seus 
usuaris activitats de creació i 
experimentació. El BiblioLab 
és un dels deu projectes des-
tacats de “Connectem”, el pla 
d’actuació del mandat 2016-
2019 de la Diputació de Barce-
lona. El programa d’activitats 
que proposa a les biblioteques 
abasta diferents branques del 
coneixement. En moltes, el fac-
tor tecnològic té un paper im-
portant, però també n’hi ha de 
científico-socials, que tracten 
sobre la nutrició, l’astronomia, 
la natura…; d’altres, d’artístics; 
i, evidentment, també projec-
tes relacionats amb la lectura 
i l’escriptura, l’essència de les 
biblioteques.

El programa d’activitats del 
BiblioLab a la Biblioteca de 
Balsareny va començar el 17 
d’octubre, on es van fer dos 
tallers. El primer taller es va 
dedicar a la desencriptació 
de missatges xifrats i va anar 
destinat als alumnes de 6è de 
l’Escola Guillem de Balsareny. 
Els infants van descobrir que 
es poden fer servir diferents 
sistemes i tècniques per en-
criptar un missatge assignant 
algoritmes i claus a les lletres. 
Aquell mateix dia es va fer un 

ANA PÉREZ HIDALGO

BIBLIOTECA

segon taller, adreçat a nois i 
noies de 8 a 12 anys, on van 
aprendre com funciona el cor, 
entrant dins del corrent san-
guini i fent el viatge que fa la 
sang fins que arriba al cor, pas-
sant pels pulmons i per altres 
parts del cos. 

El cicle continuarà el dimecres 
21 de novembre, amb el taller 
‘Arqueolab: de l’exploració al 
laboratori’, adreçat a infants 
de 8 a 12 anys, que està pensat 
com una activitat experimen-
tal per comprendre el procés 
d’excavació arqueològica d’un 
poblat prehistòric. 

Exposició ‘Pintures de Sara Casellas’ 

Del 19 de novembre al 12 de 
desembre podreu conèixer 
l’obra pictòrica de Sara Case-
llas, balsarenyenca i alumna del 
taller de pintura de l’Associació 
Artística de Balsareny.

ANA PÉREZ HIDALGO

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA



Bona imatge del Cementiri Municipal

Hem deixat enrere un altre 
primer de novembre. Per la 
festa de Tots Sants, datada 
des de fa segles, les diferents 
societats porten a terme la 
visita anual als cementiris 
per tal de recordar persones 
estimades acomiadades amb 
els rituals corresponents i se-
gons la fe de cadascú.

Els cementiris tenen exten-
sions de metres, són nor-
malment quadrats i tenen 
adossats a les quatre parets 
del recinte els anomenats 
nínxols, on reposen les per-
sones que un bon dia ens 
van dir adeu, adeu físic a una 
presència que un dia vam ad-
quirir en néixer.

Enguany, Balsareny va retre 
també aquest homenatge i 
record al Cementiri Municipal. 
Al recinte, cal destacar que 

JOSEP GUDAYOL I PUIG
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BALSARENY AVUI

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

Balsareny contra 
la violència de gènere

El diumenge 25 de novembre, 
Balsareny es va adherir al Dia 
Internacional per l’Eliminació 
de la violència envers les 
dones. L’Ajuntament de Bal-
sareny, amb la col·laboració 
del Centre Excursionista, va 
organitzar una caminada pel 
bosc de ribera, la resclosa 
dels Manresans i el camí de la 
Síquia. I es va llegir un mani-
fest unitari en què es recorda-
va que a Catalunya ja fa deu 
anys que tenim una llei que 
defensa els drets de les do-
nes, però que amb la llei no 
n’hi ha prou enlloc. S’ha fet 
un esment explícit a sentèn-
cies com la de “la manada”, 
que ha sacsejat consciències 
i ha fet visibilitzar una situa-
ció sovint silenciada. A Ca-
talunya, una dona de cada 
quatre ha estat víctima d’un 
atac masclista d’extrema gra-

vetat. En el darrer any, més 
de 12.000 dones han denun-
ciat a Catalunya haver sofert 
violència de gènere. A nivell 
de l’Estat, en el que portem 
d’any, 44 dones han estat 
assassinades (6 a Catalu-
nya). Cal prevenció contra la 
violència en les relacions de 
parella; calen més recursos i 
més professionals especialit-
zats per garantir una atenció 
digna i de qualitat a dones en 
situació de risc.

 I cal avançar en un model ca-
talà de tractar la violència se-
xual, amb visió integral i vo-
luntat d’explicar què és i com 
se’n pot sortir. Perquè no hi 
hagi més violència contra cap 
dona, contra cap nena. Per-
què tenim dret a ser dones i 
nenes lliures. I ho seguirem 
reivindicant cada 25 de no-
vembre, i també cada dia de 
la resta de l’any. 

SARMENT

s’observa una nova cura en el 
manteniment d’unes tombes 
ubicades al terra del sòl mu-
nicipal, que han estat arregla-
des i enjardinades. Crec que 
això mereix un aplaudiment 
per als responsables de les 
institucions municipals, res-
ponsables del manteniment, i 
del grup funerari Mémora.

Cal agrair també el fet de 
disposar de cadires en la ce-
lebració de l’acte de pregària 
que la Parròquia de Balsareny 
convoca cada any el dia de 
Tots Sants, on a més a més 
de la pregària es va repartir 
a tots els fidels assistents un 
petit llibret on es podien re-
cordar aquelles persones que 
ens van deixar durant aquest 
any. El rector de la Parròquia 
de Santa Maria va donar les 
gràcies a la Impremta Orriols, 
que és qui va confeccionar i 
cedir gratuïtament aquest re-
cordatori.

A. SELGASARXIU
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METEOROLOGIACINC MINUTS

FRANCESC CAMPRUBÍ

Trons d’octubre, any de diluvi

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)            15,4
Mitjana (min.+màx.)       16,5
Mitjana de mínimes        9 , 4
Mitjana de màximes          23,6
Mínima (dia 30)        -1,1
Màxima (dia 3)          31,6
Mín. més alta (dia 13)        17,7
Màx. més baixa (dia 28)    10,1

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 19)         39,2
Velocitat mitjana          6,2
Recorregut del vent (en km)       4.644,6

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 23)  1.024,2
Mínima (dia 29) 986,8

La pluja (litres) 
Dia 9    13,3
Dia 16    4,6
Dia 14   58,1
Dia 15   39,3
Dia 17   3,1
Dia 18   3,1
Dia 19   1,0
Dia 20   1,0
Dia 27   25,5
Dia 28   14,3
Dia 30   2,6
Dia 31   50,5
Total               216,4 litres

Caminar: el nostre trànsit

Plou i em trobo instal·lat a la 
meva taula del despatx, con-
cretament la taula de la cuina. 
La meva oïda s’omple amb el 
soroll d’un lleu degoteig pro-
ducte de l’aigua que s’escola 
per una de les canals dels 
laterals de la façana de casa. 
Els núvols enfosqueixen a 
fora aquesta hora de la tarda 
i el lleu tecleig de la màquina 
d’escriure em du a caminar 
per aquest trànsit.

Afegeixo al títol de l’article: 
«Diu, el guardià de les parau-
les, que caminar és avançar a 
passes o que algú faci el camí 
que té designat. Fer Camí, vet 
ací aquesta realitat tan quoti-
diana, aparentment tan sim-
ple i, a la vegada, tan difícil. 
Quan el camí s’enfila, que ca-
mini un altre! Però hem vingut 
al món a caminar i, per tant, a 
enfilar passes» [Caminar, De 
set en set, de Jordi Panyella al 

diari ‘El Punt Avui’].

Segueix Panyella: «El futur 
s’aconsegueix caminant, co-
rrent es passa de llarg, i sense 
moure’s de lloc no s’hi arriba 
mai. Es camina sempre cap a 
la llum, contra la llum el ca-
minant s’encega i en la foscor 
ensopega. No s’ha de confon-
dre la foscor amb la nit. La fos-
cor és la llanterna que apaga 
l’home, la nit són els estels i 
la lluna plena, immillorables 
companys del caminaire. El 
caminar és en l’origen de tot, 
única manera d’arribar al fi-
nal...».

Tinc ja uns anys; he fet un 
camí, conjuntament al llarg 
d’uns 53 anys amb una perso-
na impossible d’oblidar. Avui, 
però, visc una altra realitat, 
on la companyia i l’estimació 
hi són ben presents: és el fer 
un nou camí. M’instal·lo en se-
guir caminant!

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements

Resposta al repte 35 
Avui 10 sagals menjaran gelat.

ROC CARULLA

Repte núm. 36

L’Enric i la Júlia comencen a caminar des del ma-
teix punt. L’Enric avança 1 hm cap al nord, 2 hm 
cap a l’oest, 4 hm cap al sud i, finalment, 1 hm 
cap a l’oest. La Júlia va 1 hm cap a l’est, 4 hm 
cap al sud i 3 hm cap a l’oest. Si la Júlia vol anar 
a trobar l’Enric en línia recta, quin és el trajecte 
que ha de recórrer?

Salut i lògica!

ARXIU



Combustibles 
BALSARENY, sl

Després de tants anys al vostre servei, ara us diem adeu i gràcies!

Adeu, perquè cessem la nostra activitat comercial en el món dels 
carburants. Ho fem satisfets i amb nostàlgia, però amb necessitat 
d’encarar nous temps i nous reptes.

Gràcies, perquè estem contents d’haver pogut comptar amb una 
gran colla de clients amb qui la relació comercial ha esdevingut amistat.

Tot i així, quedem a la vostra disposició per tot allò en què puguem 
ajudar-vos.

Gràcies i fins sempre.


