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Una part de la societat catalana –també, doncs, de la balsarenyenca–, afí al sobiranisme, continua mobilitzada en
accions pacífiques i solidàries
per demanar l’alliberament
dels presos polítics i el retorn
dels exiliats. Mentre s’espera
que s’obri la vista oral contra
els processats –prevista per al
mes de gener–, han continuat
les reunions periòdiques als
pobles, amb lectures de textos
i debats, i les concentracions
diàries o setmanals prop del
centre penitenciari dels Lledoners, on hi ha set dels nou
presos. Entre molts actes, el
diumenge 25 de novembre hi
va haver una emotiva trobada
de corals de la Catalunya central, amb parlaments diversos.
Mentre les eleccions autonòmiques d’Andalusia obrien
una nova finestra de preocupació a causa de l’auge de
l’extrema dreta, als Lledoners
quatre dels presos –primer
Jordi Sánchez i Jordi Turull el
primer de desembre, dos dies

després Joaquim Forn i Josep
Rull– començaven una vaga
de fam indefinida. El motiu:
demanar al Tribunal Constitucional espanyol que doni resposta als recursos d’empara
contra l’empresonament preventiu, que fa mesos que dura
–més d’un any per a Sànchez–;
no demanen que els resolguin
favorablement, sinó que els
resolguin, ja que una resolució
negativa desblocaria la via de
denúncia als tribunals internacionals. En el moment de
començar la vaga hi havia vuit
recursos diferents presentats,
set dels quals ja admesos a
tràmit, el primer des de fa més
d’un any, però no resolts.
La vaga de fam vol sacsejar
consciències en tots els àmbits, judicials, polítics i ciutadans, i ja ha generat múltiples
adhesions individuals i de
col·lectius. La mateixa nit del
dia 1 de desembre ja es va
convocar una acampada de
24 hores prop de Lledoners,
amb mig miler de persones, en
suport als vaguistes; l’endemà
s’hi van aplegar unes 2.000
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persones. A Montserrat s’han
fet torns de dejunis comunitaris des del 9 de desembre,
activitat solidària que compta
amb el suport de grups polítics
(PdeCat, ERC, JxCat, CUP) i entitats (ANC, Òmnium, AMI, ACM),
a més de particulars. La vaga
de fam també pot servir per reactivar la projecció internacional de les reivindicacions catalanes per a l’autodeterminació.
I hauria de servir per reforçar la
necessitat de recuperar la unitat estratègica i la coordinació
entre les forces polítiques i
la societat, en aquests temps
d’excepcionalitat política i de
desconcert sobre quines han
de ser les prioritats d’acció,
les més convenients i les més
efectives.
La vaga de fam és una forma
tradicional, legítima i no-violenta, valenta i molt arriscada per als qui l’emprenen, de
protesta pacífica quan no es
preveuen altres possibilitats
de poder superar una situació
injusta. Els quatre presos han
decidit acabar-la al cap de 20
dies.
Hi col·labora i dóna suport:
Parròquia de Santa Maria de Balsareny
Casal de la Gent Gran
Agrupament Escolta Guillem de Balsareny
Claustre Escola Guillem de Balsareny
AMPA Escola Guillem de Balsareny
Club d’Escacs Balsareny
Club d’Handbol Balsareny
Club Natació Balsareny
Penya Barcelonista de Balsareny
Centre Excursionista de Balsareny
Astroamics - La Garsa
ARFAC - Amics del Casal
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Un desembre intens
SARMENT

Les entitats de Balsareny,
que tot l’any van fent activitats, quan s’acosten les festes
de Nadal sembla que encara
fan un esforç més perquè
l’oferta cultural i esportiva
sigui adient. La programació
continua durant el mes de
gener, i ja enllaça amb Carnestoltes i amb la Festa dels
Traginers. La qüestió és que
la roda no pari.
El mes de desembre va començar amb una Màster
Class de Zumba i ritmes llatins a benefici de la Marató
de TV3, a càrrec del gimnàs O2, el dia 1; l’endemà,
l’espectacle solidari a favor
d’Althaia en la lluita contra
el càncer, amb desfilada de
vestits de paper, música en
directe, danses i humor (vegeu-ne reportatge a part).
També aquell dia hi va haver el campionat social del
Club d’Escacs Balsareny. A la
Biblioteca, fins al dia 15, continua l’exposició de pintures
de Sara Casellas, de què ja
parlàvem al butlletí anterior. I a la parròquia de Santa
Maria, a més de les misses
diàries, van celebrar la de la
Puríssima el dia 8, i faran la
Missa del Gall el dia 24 a les
11 de la nit, i la de Nadal el
dia 25 a les 12 del migdia.
Entronquem
així
amb
l’activitat nadalenca, que
compta amb un programa
molt variat. S’està fent el concurs de targetes de Nadal,
organitzat per l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament
i per la Biblioteca Pere Casaldàliga, on s’exposen les
targetes a partir del 20 de
desembre; i ha tingut lloc la
recepció del Príncep Assuan,
el dia 15 de desembre, organitzada per la Comissió de
Reis, que ja prepara la Gran

Uns Pastorets amb barretina nova

Cavalcada de Reis per a la nit
del 5 de gener.
El Quinto del Traginer ha celebrat una sessió benèfica
el dia 16, per a la Marató de
TV3, i s’hi podrà jugar també
els dies 23, 25, 26 i 30 de desembre, i l’1 i el 6 de gener,
sempre al Casino. També el
dia 16, el Centre Excursionista i l’AMPA del Col·legi Guillem van fer una caminada al
Castell per a la Marató, i els
Pastorets van fer un recapte
en el seu assaig general. Els
alumnes de l’Escola Municipal de Música de Balsareny
oferiran audicions musicals
el dia 18 i el Concert de Nadal el dia 20 de desembre. El
dia 22 tindrà lloc la Cagada
del Tió. Hi haurà una exposició de diorames al Casino,
del 22 de desembre fins al
6 de gener, organitzada per
l’Ajuntament.
Els Pastorets de Balsareny,
molt renovats, tornen a escena els dies 25 i 30 de desembre, i 6 i 13 de gener. El
dia 26 es farà la celebració
dels 50 anys del Concert de
Sant Esteve, amb les Corals
Sant Esteve i Infantil Romaní, de Balsareny, i la Polifònica de Puig-reig. Per a la mainada, hi haurà jocs gegants
els dies 27 i 28, i inflables
els dies 2, 3 i 4 de gener. I el
dia 31 a la nit, el Ball de Cap
d’Any, amb Remember Dance i DJ.
Esportivament, els equips
d’handbol infantil masculí i
femení han jugat competició; el Club d’Escacs Balsareny ha continuat organitzant les partides infantils de
cada dijous; i el Club Ciclista
Alt Llobregat Pla i Baixada
organitza la 29a edició de les
curses ciclistes nadalenques,
amb la tradicional “cursa del
gall dindi”.

J. SARRI

LA JUNTA

Sota la direcció d’en Climent
Ribera, els Pastorets de Balsareny estan a punt de presentar en públic la seva nova
cara. Són, és clar, els mateixos
Pastorets de sempre, però
aquest any incorporen moltes innovacions. Qui no els
hagi seguit habitualment,
segurament només pensarà
–confiem– que “estan molt
bé”; però qui els hagi conegut
a fons hi trobarà moltíssims
canvis. Des de peces de vestuari i maquillatges diferents,
fins a una música tota nova de
dalt a baix; algunes llicències
(supressions i addicions) en el
text; canvis en l’escenografia i
en els elements escènics; modificacions en els moviments
i ubicació dels personatges, i
millores en la il·luminació. Tot
plegat, amb l’intent de fer la
representació més àgil i dinàmica, i un xic més breu. Això sí,
no hi mancaran ni la somera
d’en Jeremies ni els nostres

Petits Dansaires, sempre amatents.
Les funcions tindran lloc els
dies 25 de desembre de 2018
a les 18:30, i els dies 30 de
desembre de 2018 i 6 i 13 de
gener de 2019 a les 17:30. Les
entrades anticipades, a preus
reduïts (8€ l’entrada general, 7€ per als majors de 65
anys, 4€ per als menors de
12 anys) es poden comprar
a través del web www.pastoretsbalsareny.cat i al Dolç Capritxet en horari comercial. A
taquilla, mitja hora abans de
cada representació, hi haurà
entrades al preu de 10€ la general i 5€ per als menors de
12 anys.
És un espectacle per a tota la
família, emotiu i divertit, tradicional i modern. Tots els que
hi participem som aficionats,
però hi posem tot l’esforç i la
voluntat per oferir-vos una
vetllada inoblidable. Veniu a
veure-ho i no us en penedireu!

J. SARRI
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Giorgiana Tristu, una perruqueria tradicional amb un estil nou
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Ja en el mes de desembre,
els ventalls dels porticons
d’aquesta finestra oberta
–l’entrevista– són empesos per
un hivernal aire nadalenc. Des
del carrer de la Costeta, baixant
pel carrer del Serrat, arribem a
la cantonada de la baixada del
Torrent i el carrer del Cadí, on es
troba la Perruqueria Georgiana. El “bon dia” és correspost
amb un somriure acollidor i
amb una petita expressió de
sorpresa, que donen peu a
l’entrevista amb aquesta nova
adopció balsarenyenca.
Giorgiana Tristu va néixer
en un poble de Romania el 13
d’octubre de 1974. Allí va estudiar el Batxillerat i més tard va
aprendre el bell i entusiasmador, tal com ens diu ella, ofici
de Perruqueria. Actualment no
segueix cap més tipus d’estudi,
i pel que fa a la lectura és una
gran entusiasta de les novel·les
d’Alexandre Dumas. Respecte a
la geografia, ha viatjat a França
i, com a lleure, li agraden tots
aquells actes que la poden fer
feliç.
—Explica’ns, en primer lloc, com
va anar tot això d’instal·lar-te a
Balsareny?

ARXIU

—Des dels meus orígens romanesos, fa temps que vaig
arribar a Barcelona i, després
d’una estança acollidora en
aquesta gran ciutat, vaig saber
d’un poble anomenat Balsareny. Arribada l’oportunitat de
poder comprar un pis al vostre
poble, i a través d’uns contactes, vaig veure l’oportunitat
d’obrir el meu propi establiment, i vaig fer els tràmits
corresponents per poder-hi
exercir la meva professió, la
Perruqueria.

dicionals com els Traginers és
conegut arreu de comarques.
—I quina impressió n’has tingut?
—Sense cap intenció de fervos “la pilota”, Balsareny és
un poble molt tranquil i bonic, amb espais desaprofitats,
potser perquè de vegades
queden en racons amagats. I
amb raó de la meva feina, us
puc dir que he conegut gent
molt maca.

—Coneixies ja Balsareny?

—Et sembla idoni el lloc i el local de què disposes?

—Bé, sí i no, però anteriorment sabia del vostre poble
per certs coneguts i a través
de la premsa, on per festes tra-

—M’agrada, i crec que és un
punt adient per poder atendre degudament totes aquelles persones que vulguin re-

bre els serveis de perruqueria.
—El teu servei de perruqueria
inclou quelcom de nou que
destaqui del mètode tradicional que tots coneixem?
—A la Perruqueria Unisex
Giorgiana, a més a més d’una
atenció personalitzada, hi trobareu tots els serveis tradicionals i també els mètodes més
moderns que en l’actualitat
comporta l’ofici.
—Per últim, quins són els dies i
el vostre horari del que podem
disposar del vostre servei?
—Doncs de dimarts a dissabte, de 9:30h a 14h als matins, i
de 16 a 19h a les tardes.

INSTAL·LEM I REPAREM
AIGUA · LLUM · GAS · ANTENES TV · CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT
Travessera, 77 - Tel. 93 820 03 55 - 605 79 78 32 - BALSARENY
instalnou@gmail.com
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I RECREATIU
Àngel Guimerà 17
BALSARENY
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Comiat a en Josep M. Ribera, “Minguet”
JOSEP SOLER CIRERA

Aquest 27 de novembre vam
enterrar l’amic Josep Maria
Ribera Flotats, a qui molts
coneixíem com “el Minguet”.
Aquest apel·latiu, que ell acceptava de forma natural,
conscient que l’havia heretat
de la pròpia família i sabedor
que els noms d’aquesta naturalesa configuren un cert “pedigrí” dins d’un poble.
El Josep era una persona que
es comportava d’una manera
més aviat discreta i amb una
certa voluntat de no fer-se
notar. En el tracte personal,
hom sabia que es trobava davant d’un home de gran lucidesa i d’un gran coneixement
de les coses i de les persones.
Tenia facilitat per transmetre
els seus pensaments i així influir, de manera més o menys
soterrada, en moltes de les
seqüències d’aquest entorn
del dia a dia en què tots romaníem.
Com el Pere Juncadella ara
fa quatre mesos, el Josep
ens ha deixat de forma ràpida i inesperada. Un altre dels
amics que se’n van, gairebé
sense avisar. Com ja vaig expressar en el cas del Pere, deu
ser la conseqüència natural
d’haver arribat a una edat en
què aquestes coses passen,
i probablement amb clara
tendència a incrementar-se
en el temps. Trista conclusió
que no compensa la pèrdua d’amics; i menys encara,
d’aquests tant lligats a les
nostres vivències i als episo-

dis que, si més no en el meu
cas, estan estretament lligats
als valors del que enteníem
–eren altres temps– com a intocables i indestructibles.
Vam néixer el mateix any
(1941), en època de grans
penúries, tot just acabada
la guerra civil. Una època en
què vam haver d’aprendre
a sobreviure d’una manera
–vista en perspectiva– molt
singular, al costat d’uns pares i familiars tan avesats a
la misèria i al patiment que,
si hi havia un tros de pa a la
casa, anava destinat als més
petits, abans de satisfer les
necessitats dels grans. Per
no parlar de les moltes cases que no tenien ni pare ni
mare, ni persones grans, com
a conseqüència dels efectes
devastadors d’aquella guerra
acabada de passar.
Van ser les condicions que
ens va tocar de viure en aquella època. Avui, com molts
companys saben i recorden,
vivim en un món que, per als
nascuts anys més tard, ja els
seria difícil d’imaginar. Per
lògica, a les actuals generacions, si s’arriba a entendre ja
és prou important; advertint,
però, que el bé i la normalitat són el present, i que les
responsabilitats dels fets que
van ocórrer en aquells anys
pertanyien només a aquells
anys i res mes a afegir.
Com que coincidíem en
l’edat, ens va tocar de fer
aquell odiat servei militar, vigent a l’època. El vam fer en

diferents llocs, però simultàniament en el temps, com
tocava. Les particularitats de
fer aquell “servei” ara no venen al cas, però sí que vull dir
que esdevenia un llast més,
un espai més de temps perdut, bàsicament perquè ens
tocava d’executar-lo en l’edat
(dels 21 als 23 anys) en què
més ens calia orientar les nostres vides: adés fos cap a un
treball més o menys estable
i segur, adés fos per superar
unes perspectives econòmiques gairebé de subsistència
o adés per casar-se i formar
una família, tal com els cànons i els “bons costums” de
l’època ens aconsellaven.
Va ser a partir dels anys
70, que per un seguit
d’esdeveniments –finals del
franquisme- vam coincidir
en la realització de moltes
activitats. El Josep, tant pel
seu temperament com per
la bona disposició que sempre tenia, va ser present en
la creació i desenvolupament
de moltes activitats, moltes
de les quals crec que van ser
prou importants com per ferne un breu recordatori.
En efecte, el Josep tenia un
discurs propi, elaborat més
aviat des de visions de carrer, que vol dir des del vessant més realista possible.
Constant, observador i poc
donat a les exterioritzacions
banals, esdevenia un referent molt útil per a tots nosaltres. Tant bon punt el vam
convèncer per encapçalar la
creació d’un Club d’Escacs a

FAMÍLIA RIBERA

Balsareny, aquella entitat es
va posar a funcionar com un
rellotge, d’un dia per l’altre.
No solament va ser l’esperit
organitzador del club –pel
qual probablement se’l recordarà mes tard–, sinó que
per a molts aspectes en va
crear escola. A part de la faisó
lúdica i cultural, aquell club
va assolir de ser original i un
referent, per a molts pobles
de l’entorn, especialment pel
que fa a l’execució i la posada en escena d’un determinat
estil, sorprenent tant a nivell
local com per a la resta de la
comarca.
Amb motiu de la celebració
de la Festa Major de Sant
Marc, ens vam estrenar organitzant unes simultànies
d’escacs, que ara no recordo
si van ser protagonitzades
pel mallorquí Artur Pomar (o,
en tot cas, per un jugador de
categoria semblant). El Josep
hi va crear un escenari
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on cada jugador disposava
del seu respectiu tauler i rellotge, amén d’unes originals
peces de fusta que subjectaven dues banderetes –la
nostra, quadribarrada– i que
conformaven una extraordinària faisó de color i de sentiment de catalanitat, dins
d’un recinte políticament tan
neutre com podiaser la celebració d’unes simples simultànies d’escacs.
Es tractava de posar-hi imaginació, feina i gust per la
recuperació dels nostres senyals d’identitat. El Josep, en
aquell i en cada un dels actes
públics que es van celebrar,
destacava per aquella característica que hi sabia donar.
Val a dir que en tota festa
que es va celebrar a partir
d’aquell moment en tota la
comarca, “l’estil Balsareny” es
va imposar com a model.
També va ser un element indispensable en la creació i la
posada en marxa d’un moviment polític de caràcter local, en les primeres eleccions
municipals democràtiques
que es van celebrar després
de la dictadura. Òbviament,
sense suports ni ajuda de
partits, col·laboradors com
el Josep van ser claus per tal
d’estructurar un ideari i un
programa de govern, dins la
colla d’afeccionats que érem
tots els que formàvem part
d’aquella candidatura, finalment guanyadora, que van
ser els “Independents per
Balsareny”.
Una de les labors d’aquell
Ajuntament va ser la reforma física i estructural (era

un paleta sòlid i amb coneixements) de la Piscina Municipal, que, provinent del
temps del franquisme, disposava d’unes instal·lacions
que s’havien anat deteriorant
amb el pas del temps.
En tant que home d’ofici i
sense ser-ne el regidor, va dirigir i supervisar una reforma
que va permetre la recuperació d’un espai importantíssim
per a l’esport i el lleure de la
població.
El dia el seu funeral, el senyor rector de Balsareny va
remarcar com, al poc temps
de conèixer la parròquia, el
Josep el va il·lustrar de moltes coses sobre la gent i el
poble de Balsareny, per a ell
completament desconegut;
i va subratllar com, a través
de les seves observacions, va
aprendre de conèixer Balsareny i molta de la seva gent,
i fonamentalment a estimarlo. Jo crec que mossèn Antoni va estar encertadíssim fent
aquestes observacions, per
tal com el Josep era un expert a definir i posar sobre la
taula els trets més característics i més definitoris de molta
gent, a més de bon coneixedor de l’esperit i del caràcter
del nostre poble.
Finalment, Josep, recordar-te
com aquella persona franca i
directa que vas ser –hom és
testimoni del que em vas dir,
poques hores abans de morir– i repetir-te i assegurar-te
que va ser un gran honor per
a mi el fet d’haver-te tingut
per amic.
Que en pau descansis, Josep.

Música prehistòrica
EMMB

El Paleolític: És l’etapa més
llarga i antiga de la prehistòria; durant el paleolític van
aparèixer diferents espècies
humanes amb un cervell cada
vegada més desenvolupat. El
descobriment del foc els va
permetre obtenir llum i escalfor, una alimentació més variada, protecció de les feres i una
millor comunicació entre ells.
El Neolític: Va durar 7.000
anys aprox. Es va descobrir
l’agricultura i la ramaderia.
Van deixar de ser nòmades i
es van convertir en sedentaris.
Vivien en poblats. Les eines
que feien servir eren més per
collir que no pas per caçar.
Quan enterraven morts feien
una estructura de pedra que
servia per saber si hi havia
algú enterrat.
Per a què feien servir els
instruments musicals?
Per atreure les parelles, per a
rituals, també per a celebracions, per a sopars o dinars i
per fer concerts entre ells.

Instruments de la prehistòria
A la prehistòria feien les flautes
de vori (ullals d’animals) i també
en feien amb ossos d’animals,
per exemple de cigne.
Amb els ossos de la mà feien
xiulets. La flauta la feien amb
el fèmur d’un ós jove de les
cavernes. Les flautes tenien
diverses mides. També hi havia
la flauta de falange, que es feia
amb ossos d’animals grans,
com els rens.
Hi havia un instrument format
per un pal de fusta i una corda;
quan el feien girar molt fort
feia soroll i així s’avisaven els
uns als altres del perill.
També hem trobat un instrument que es pot fer servir per
fer foc, i, si piques, per fer música; és diu acheulià.
Els primers tambors els van
construir amb la pell de certs
animals que es col·locaven en
un tronc buit d’arbre i es tocaven colpejant amb els dits o
amb les mans. S’utilitzaven per
contribuir amb ritme a les danses de les seves tribus.

Juan Herrera - 670 23 07 75

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 EMMB
94
BALSARENY - infordos2@gmail.com
Grup Llenguatge Musical Aprofundiment II (Nil Codina, Biel Marquès,
Aina Rabaneda, Albert Sangüesa, Laia Morral i Sara Blanco)

PEIXATERIA

MARIA

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

Santa Bàrbara: la mineria de
Balsareny la celebra al Sindicat
JOSEP GUDAYOL I PUIG

En arribar el dia de Santa Bàrbara, el col·lectiu de miners
obrien de bon matí amb el
toc de pólvora el missatge honorífic envers la patrona de la
indústria de la potassa i la sal.
Balsareny, lligat de fa molts
anys a la indústria minera situada a Vilafruns, continua
vivint la riquesa obtinguda
del seu subsòl; activitat que
durant molts anys va ser dirigida per diferents raons socials,
i que avui, conjuntament amb
Sallent, Súria i Cardona, depèn
de l’empresa israeliana ICL.
‘Balsareny
Avui’
felicita
l’organització de l’acte, tot
fent memòria sobre tants i
tants anys que les nostres llars
familiars han estat depenent,
i depenen, econòmicament

Commemoració dels Farràs amb
més de 100 comensals

d’aquesta font d’ingressos industrial.
La celebració, oberta a tothom,
va començar al matí a les 8,
amb un esmorzar al Pavelló. A
les 9, a la sala Sindicat hi van
haver activitats recreatives i esportives. I cap a les 2 de la tarda
hi hagué un suculent aperitiu.
A la tarda, de 5 a 6, la quitxalla en general va poder gaudir
de les atraccions de convertibles i inflables. De dos quarts
de quatre a dos quarts de set
tothom va poder berenar. I
seguidament hi hagué un espectacle de màgia a càrrec del
Màgic Pol. Arribat el vespre, hi
va haver el lluït ball de nit amb
Dalays Quartet, amb què finalitzava la festa. Un any més de
record per a tots aquells companys i companyes que amb
el seu treball conformen el nus
industrial miner.

ARXIU

JOSEP GUDAYOL I PUIG

“El somriure és el millor regal
que podem rebre i el millor
que podem oferir!”
Aquesta frase es va poder llegir el passat dia 28 d’octubre
de 2018 durant el dinar que
la família Farràs va celebrar
en un reconegut restaurant
de la nostra comarca. “Balsareny Avui” ha pogut parlar
amb la nostra conciutadana
i col·laboradora del nostre
butlletí, Mercè Farràs, qui
ens diu: “Meliton Farràs, el
meu avi, va néixer a Torrabadella, una casa rural dedicada
exclusivament a la pagesia, el
que en podríem dir les bones
feines de pagès, gent de la terra

humil, treballadora i creient”.
A la il·lustració de la primera
fotografia de la casa pairal
de Torrabadella es pot veure
on encara avui viuen descendents dels fundadors, amb
el cognom Farràs. A la segona fotografia s’hi pot veure
l’església de Sant Feliu de
Lluelles (Montmajor), poble
que és l’origen del llinatge.
Aquesta trobada familiar va
reunir un centenar de persones que comparteixen el
cognom Farràs. La grisor d’un
dia plujós va omplir amb el
seu doll germanor i gastronomia damunt d’una taula on
passat i present varen trenar
història.

Premsa Comarcal

La Diputació de Barcelona inicia les obres per
connectar els municipis amb la fibra òptica
❱ La

corporació supramunicipal invertirà prop de 19 milions d’euros per fer arribar la fibra òptica a 55 municipis
i a més de 178.000 habitants potencials

Redacció
La Diputació de Barcelona iniciarà, aquest mes
d’abril, les obres per fer arribar el desplegament de la
fibra òptica a 55 municipis i
178.540 habitants potencials
de la demarcació. El pressupost de licitació d’aquesta
actuació és de 18.899.161,33
€.
El projecte impulsat per
la Diputació de Barcelona
té la voluntat de promoure
que qualsevol persona tingui accés als serveis de banda ampla treballant, alhora,
per mantenir l’equilibri
territorial de la demarcació. La inversió anunciada
per la Diputació de Barcelona permetrà assumir els
costos de construcció de la
infraestructura necessària
per tal que es pugui desplegar la fibra òptica a través
de 252 km de carreteres, de
titularitat pròpia.
El projecte es començarà a realitzar a partir
d’aquest mes d’abril a les
zones de la demarcació on
actualment no hi ha cap
xarxa d’accés a la fibra òptica o només n’hi ha una,
però s’hi pot actuar per
millorar la competitivitat.
Per fer-ho possible
s’aprofitaran els projectes
que ja es tenien planejats,
com a obra ordinària inclosa en la conservació i la
millora de la seguretat en
les carreteres, i s’incorporarà dins de la de cuneta de
formigó la infraestructura
per a la fibra òptica.
A la xarxa de transport
soterrada, es proposa una
secció de 4 tri-tubs de 20 mm
i comptaria amb arquetes
als extrems, als nuclis de
població i als polígons. El
conveni que la Diputació
de Barcelona té, en aquesta
matèria, amb la Generalitat permetrà a la corporació
reservar conductes per al
seu possible ús en serveis
tecnològicament avançats
d’autoprestació sobre les
carreteres.
Soterrar la fibra òptica
és un sistema de distribució dels senyals de telecomunicació molt fiable, de
molt altes prestacions, i

252
km de carreteres
de titularitat
de la Diputació

19
milions d’euros
de pressupost

55
municipis on

s’actuarà per fer
arribar la
fibra òptica
o millorar-ne la
competitivitat

178.540
habitants potencials
de la demarcació

Treballs de cablejat de fibra òptica. Diputació De Barcelona

Treballs de cablejat de fibra òptica. Diputació De Barcelona
poc o gens afectat per les
condicions ambientals i
meteorològiques externes.
A més de ser respectuós
amb el medi ambient i les

persones presenta un risc
d’obsolescència molt baix
en la propera dècada.
La construcció de cunetes de formigó a les carrete-

res té diversos avantatges
com són millores del drenatge i també de seguretat
viària, al ser trepitjables
pels vehicles. Aquestes

cunetes de formigó també
milloren la durabilitat del
ferm i redueixen els costos
de manteniment de la carretera. La utilització de les
cunetes de formigó per a la
fibra òptica també suposa
una major protecció física
del cablejat i també una
protecció en cas d’inclemències meteorològiques.
La gestió de la nova
xarxa anirà a càrrec del
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI),
segons l’acord signat entre
aquesta entitat i la Diputació de Barcelona.
Segons aquest acord,
la Diputació de Barcelona
serà la titular de la infraestructura destinada al pas
d ela fibra òptica i el CTTI
instal·larà i gestionarà el
cablejat de fibra òptica pública a tota la xarxa i també n’assumirà els costos de
manteniment. El conveni
també contempla la creació
d’una comissió estratègica i una tècnica per al seu
seguiment, així com fer un
balanç anual de les despeses i ingressos d’explotació
de la xarxa.
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Els Diferents Nadals
MN. ANTONI BONET TRILLA

Com que la festa de Nadal és
viscuda de forma diferent,
amb motivacions diverses i
també a molts nivells, penso
que ens hi pot ajudar distingir quatre maneres de viure
aquestes festes nadalenques
tot fent camí cap a l’establia
on amb Jesús, Josep i Maria,
trobem l’arrel i l’origen del
Nadal.
Hi ha un Nadal profà, podríem dir-ne pagà. Seria
aquell que es queda només
en el consum, en la gresca i
en la disbauxa. És aquell on
tot queda centrat en el menjar i el beure i en els regals.
Seria aquell que diu: “com
que és Nadal, tot s’hi val!”.
Per tant, a un nivell superficial, consumista i perifèric.
Alguns diuen: és la festa del
solstici d’hivern. El Nadal
pagà és aquell que, de camí
cap al portal, un es queda a
l’hostal tot experimentant
un sentiment de buidor i
d’insatisfacció.

Hi ha un Nadal humà. És
aquell que fa que aquests
dies els valors humans estiguin més a flor de pell. Hi
ha unes felicitacions. Es viu
la solidaritat, ja sigui a través de la Marató de TV3, del
gran recapte d’aliments…
Podríem dir, un Nadal en el
, 47 - Tel.qual
670 35
63 - BALSARENY
es 12
pensa
en els altres, a
diferència de la resta de l’any.
Es fa un àpat d’empresa, el
joc de l’amic invisible. El Na-

R - RESTAURANT

RRETINA

dal humà és aquell en què es
fa camí cap a l’establia.
Hi ha també un Nadal familiar. És el Nadal marcat per
la trobada amb la família en
el sopar o en el dinar el dia
de Nadal. És una ocasió per
a estrènyer els lligams familiars, per a la reconciliació,
per als regals de família. És
motiu per a alguns detalls
com a mostra d’agraïment.
Fins i tot es munta el pessebre a casa i es té ben present
algun familiar absent. Es fa
cagar el tió i s’acostuma a
anar a veure els Pastorets. El
Nadal familiar és aquell en el
qual s’arriba fins al portal.
I hi ha el Nadal cristià. És
aquell que es centra en el
misteri de l’encarnació: ell
fill de Déu es fa home perquè els homes visquem com
a fills de Déu. És aquell en el
qual la joia del naixement
de Jesús ens porta a obrir-li
el nostre cor per tal que ell,
que ja va néixer, pugui néixer una mica més dins nostre
amb motiu del Nadal. No hi
ha dos Nadals iguals. És el
que ens porta a celebrar-ho
participant a la missa del gall
o bé el dia de Nadal, a fer una
pregària al pessebre de casa,
a demanar perdó a Déu i a
viure com a germans, conscients que som fills d’un mateix Pare. És el que ens porta
a estar contents perquè celebrem el naixement d’aquell
que és el nostre Salvador i el
nostre alliberador. I és el que

ARXIU

Adoració dels Pastors, de Pere Garcia de Benavarri i Jaume Ferrer, taula del
retaule de Peralta de la Sal, cap a 1450, Cleveland Museum of Art (Wikimedia
Commons)

dona sentit profund al Nadal
humà i al familiar. El Nadal
cristià ens porta a entrar a
l’establia i a inclinar-nos davant de Jesús, Josep i Maria.
Que tinguem tots un bon
Nadal i que ens ajudi a viure
MODA ÍNTIMA
i a conviure en pau, tot fentnos ressò del missatge de
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
l’àngel: Glòria a Déu dalt del
Tel. comercio 93 839 63 55
cel i a la terra pau als homes
Tel. contestador 93 839 63 35
de bona voluntat.

ARXIU

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

CERCLE LITERARI

Ella vendrá
Signa la columna Antonio
Gil, sacerdot i periodista. Gil,
Des del bon veïnatge, i a tra- commemorant el dia dels
vés del diàleg i la comunica- difunts, de Tots Sants, coció, m’ha arribat el número mença: “Nos encontramos en
de ‘Catalunya Cristiana’ co- tiempo de commemorar a los
rresponent al passat mes de difuntos. La Iglesia hace memòria de la muchedumbre innovembre de 2018.
contable de hombres y mujeres
ELECTRICITAT
Fullejant-lo pàgina per
pà- de toda nación, raza y llengua,
FONTANERIA
gina arribo a una dedicació: creados a imagen y semejanza
“Espacio lectores”. La lletra de Dios que disfrutan en Él y
impresa, i en llengua cervan- con Él, de la vida feliz para la
tina, m’omple la vista i puc que fueron creados... El obispo
Àngel Guimerà,
21 -AndaTelèfon 93Casaldàliga
839 61 61 - BALSARENY
ha escrito un poellegir: “Postales
des de
lucía” i, al dessota d’aquest ma sobre la muerte; recitarlo
enunciat, “Ella vendrà”, un en estas fechas reconforta el
Capacitació transportistes
poema de Pere Casaldàliga. corazón”. Matèries perilloses
JOSEP GUDAYOL I PUIG

CENTRE DE FORMACIÓ

Ella vendrá

FONT

Ó

Pressió (hPa)
Màxima (dia 13)
Mínima (dia 19)

FRANCESC CAMPRUBÍ

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
Mitjana (min.+màx.)
Mitjana de mínimes
Mitjana de màximes
Mínima (dia 29)
Màxima (dia 12)
Mín. més alta (dia 15)
Màx. més baixa (dia 23)

9,7
11,2
4,8
17,5
-0,6
24,9
10,1
8,8

Vent (km/h)
Ventada més alta (dia 18) 34,2
Velocitat mitjana
4,7
Recorregut del vent (en km) 3.393,1

1.023,3
996,3

La pluja (litres/m2)
Dia 1			
6,1
Dia 5		
23,5
Dia 6			
3,1
Dia 9		
21,9
Dia 15		
43,6
Dia 17		
18,4
Dia 20		
24,7
Dia 23			 9,7
Dia 26			 2,6
Dia 30			 2,0
Total
155,6 litres

FEM TOTS ELS CARNETS

Yo la acogí, en las sombras, muchas veces,
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
la temí,
Tel. 93y 874
38 57rondándome callada.
Tel. 93 839 60 88
No era el vino nupcial, eran sus heces;
era el miedo al amor, más que la amada.

Riu

Pero sé que vendrá… Confío en ella,
amada fiel de todos, pero maldita.
No JOIERIA
hay modo de escapar de su querella.
Sin hora y sin lugar, ella es la cita.

RELLOTGERIA

FUNERÀRIA
FONTAL, SA
Vendrá. Saldrá de mí. La llevo dentro

M. Mar
Cañellas
Creu,
20 -Pulido
Telèfon
93 839
60 76
BALSARENY
desde
que
soy.
Y voy
hacia
su -.encuentro
DELEGADA
Plaça
de l’Església, 5 - AVINYÓ
con todo el peso de mis años vivos.

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
Pero vendrá… Para pasar de largo.
www.funerariafontal.com
11
Y en la centella de su beso amargo,
38
vendremos Dios y yo definitivos.
Y

er

De novembre enllà, agafa la manta
i no la deixis estar

CARNS CAPDEVILA

CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
LLIBRERIA
PRODUCTES ARTESANALS
Finalment, tradueixo del mateix escrit: Algú va dir “morir és
una
foguera fugitiva,
és crear una porta a la incertesa i el trobar
«ELS
COLORS»
allò que tan buscàvem”.
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

OLGA
estètica
home-dona

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Bar - Restaurant

PORTESEL ·· JARDINET
Automatismes

PUIG
Comunions,
banquets,
reunions...

Fabricació i reparació

Jaume i Emília
· Ferreteria en general

Carrilet, 65 - BALSARENY

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements
Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

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