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A. SELGAS

SARMENT

Un any més, els Reis d’Orient
van arribar el vespre del dia 5
de gener, amb les seves carrosses, la seva comitiva de patges,
encapçalats pel Príncep Assuan, i tot de vehicles carregats de joguines. Van desfilar
pels carrers del poble; van anar
a l’església a adorar el nen Jesús en el seu bonic pessebre
i a oferir-li els presents que
portaven, i van sortir al balcó
de la Casa de la Vila per fer el
tradicional discurs als balsarenyencs. Després van rebre tots
els nens i nenes que, impassibles davant del fred que feia,
els volien saludar i fer-s’hi fotografies. Tots devien havia fet
prou bondat, perquè tothom
va acabar trobant algun regal
a casa seva. Gràcies a la gent de
Balsareny que va acompanyar
la desfilada i, sobretot, moltes
gràcies a tota l’organització,
a totes les persones que van
contribuir a fer que la festa resultés tan lluïda i emotiva per
als seus destinataris, els infants.
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Mig segle de Concert de Sant Esteve
R. CARRETÉ

La Coral Sant Esteve de Balsareny i la Polifònica de Puigreig han celebrat de forma
oficial els cinquanta anys del
Concert de Sant Esteve, que
s’han celebrat ininterrompudament cada any, primer a la
Colònia Soldevila i des de fa
divuit anys a la sala Sindicat
de Balsareny.
Diem “de forma oficial” perquè ja l’any passat, en la
crònica del concert de 2017,
vàrem explicar que aquesta
bonica tradició complia cinquanta anys; i l’any 2016 havíem parlat dels 49 anys. No
té més importància que la
constatació d’una dada històrica; de fet, en el curs de
l’acte d’enguany, la senyora
Maria Rosa Riera va recordar que a començaments de
1968 l’aleshores Coral Joventut Sardanista de Puig-reig
havia de cantar a la Colònia,
i el Govern Civil franquista
els va denegar el permís,
de manera que van cantar a
l’església parroquial de Balsareny; i va afegir: “després,
el desembre d’aquell mateix
any, ja vàrem cantar a la Colònia en el concert de Sant
Esteve”. També l’opuscle
commemoratiu dels cinquanta anys de la Coral
Sant Esteve (2013) esmenta
la data de 1968 com la del
primer concert nadalenc
conjunt. Així doncs, l’edició
d’enguany hauria estat la
cinquanta-unena. No hi fa
res: totes les efemèrides són
bones de festejar.
Per tant, la celebració de les
Noces d’Or del concert ha
tingut lloc el 2018, i és un
motiu d’alegria i d’orgull per
a totes dues corals, que no
hi han mancat mai al llarg
d’aquest mig segle. També
cal fer esment que durant

LLUÍS GARCIA LLUÍS

uns anys hi va participar també la Coral Sant Genís de Navàs, i que en moltes ocasions
la Coral Sant Esteve hi ha actuat acompanyada de la Coral Infantil Romaní, després
Coral Juvenil Romaní; avui,
alguns components d’aquell
cor juvenil ja formen part de
la Coral Sant Esteve, a la qual
aporten joventut, il·lusió i
dinamisme; igual com el seu
director, Marc Comabella, i
el quartet musical jove que
els acompanya.
En l’acte, presentat per Núria
Casaldàliga, s’ha homenatjat, com és natural, la persona de mossèn Joan Bajona,
fundador de la Coral Sant
Esteve i impulsor d’aquests
concerts nadalencs, així com
de tantes altres accions culturals, socials, artístiques i
cíviques. Mossèn Joan va
obrir l’acte explicant els orígens d’aquests concerts, i el
president de la Coral, Josep
Creus, va subratllar la importància d’una continuïtat
en el temps tan destacable;
més endavant, l’alcalde de
Balsareny, Isidre Viu, va lliu-

LLUÍS GARCIA LLUÍS

rar a mossèn Joan una placa
commemorativa i li va expressar l’agraïment del poble per la bona feina feta i
el desig que pugui continuar
fent-ne. També es va evocar
la persona d’en Ramon Noguera, històric fundador i
director de la Polifònica de
Puig-reig, i que no va faltar
mai a aquests concerts fins
a la seva mort, el febrer de
2016. La seva vídua, Maria
Rosa Riera, va recollir una
placa commemorativa i va
dir també unes paraules
molt emotives. En el torn de
parlament va intervenir també la delegada del BagesBerguedà de la Federació
Catalana d’Entitats Corals,

Carme Quintana; i els regidors Josep Fornell, Noèlia
Ramírez i Meritxell Ruiz van
lliurar rams de flors als músics i als directors de les dues
corals.
Entrant en la crònica del
concert en si mateix, la Coral
Sant Esteve va interpretar El
desembre congelat, cançó
popular catalana que forma
part de la Suite Nadalenca
d’Albert Guinovart; Villancico Yaucano, d’Amaury Veray,
cançó nadalenca de Puerto Rico; un medley de Feliz
Navidad, harmonitzada per
José Feliciano, i Ding, dang,
dong; i Aquelles nits de Nadal,
de Jofre Bardají.
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Van cantar acompanyats
pels músics Sergi Renom
(violí primer), Melina Illa
(violí segon), Andreu Acarreño (viola), Lluc Rovira
(violoncel) i Marc Comabella
(piano), dirigits tots per Marc
Comabella.
Tot seguit, la Polifònica de
Puig-reig va interpretar
Christmas Lullaby, de John
Rutter; African Noel, cançó
popular africana; White
Christmas, d’Irving Berlin, i la
tradicional Fum, fum, fum. Els
acompanyaven els músics
Júlia Conangla (violí), Carla
Conangla (violoncel) i Josep
M. Conangla (piano), sota la
direcció d’Emmanuel Niubò.
Finalment, les dues corals
conjuntament van cantar
Santa Nit, de Franz Grüber,
dirigida per mossèn Joan
Bajona; l’Al·leluia del Messies
de Händel, dirigit per Emma-

nuel Niubò; la Cantata 147 de
Johann Sebastian Bach, dirigida per Marc Comabella; i el
Glòria a Déu d’El Pessebre de
Pau Casals, dirigit per Emmanuel Niubò. El públic, que va
omplir a vessar la sala Sindicat, va premiar amb calorosos aplaudiments totes les
interpretacions, que van ser
de gran qualitat.

LLUÍS GARCIA LLUÍS

LLUÍS GARCIA LLUÍS

LLUÍS GARCIA LLUÍS
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Diorames al Casino
SARMENT

Entre els dies 22 de desembre i 6 de gener, l’Ajuntament
de Balsareny, amb la
col·laboració del Centre Instructiu i Recreatiu, va organitzar al Casino una magnífica exposició de diorames. Els
diorames, una vintena llarga,
de temàtica pessebrista, pertanyen a l’Associació de Pessebristes d’Olesa de Montse-

rrat; justament el president
d’aquesta entitat, Albert Parent, va assistir a la inauguració de l’exposició, juntament
amb el regidors de Cultura
dels ajuntaments de Balsareny i d’Olesa, Josep Fornell
i Xavier Rota Boada, respectivament. Felicitem als organitzadors i col·laboradors per
aquesta iniciativa: realment,
els diorames feien molt de
goig.

A. SELGAS

Pastorets: assemblea
i dinar de germanor
PASTORETS DE BALSARENY

Havent acabat les representacions de la temporada, l’associació Els Pastorets
de Balsareny va celebrar el
dia 20 de gener l’assemblea
anual extraordinària en què
es va debatre com havia
anat la temporada. El director artístic, Climent Ribera,
va explicar que estava molt
satisfet per l’assoliment dels
objectius previstos, com el
d’agilitzar i dinamitzar l’acció
i els canvis d’escena, i que
agraïa a tothom, actors i actrius i equips de tramoies,
vestuari, maquillatge, llum i
so, pel gran esforç realitzat
i pel nivell de compromís
que tothom va demostrar
durant els assaigs i les repre-

sentacions. Els assistents van
valorar positivament les innovacions escenogràfiques
i artístiques dutes a terme,
i el director va començar
d’apuntar noves idees per
continuar millorant. Es va
destacar que l’assistència
de públic aquesta temporada s’ha incrementat en un
68% respecte a la de l’any
anterior, com a exponent de
l’expectació generada, i que
les vendes d’entrades per
internet també han crescut
significativament. Acabada
l’assemblea, els assistents,
que superaven la vuitantena,
van celebrar un bon dinar de
germanor, amenitzat amb la
projecció de fotografies de
les actuacions, fetes per en
Jordi Sarri.

A. SELGAS
JOSEP FORNELL

A. SELGAS

JOSEP FORNELL
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Sortida geològica per Balsareny
ISIDRE PRAT

El passat diumenge 13 de gener, durant el matí, i desafiant
el fred hivernal (tampoc no
excessiu), va tenir lloc a Balsareny una sortida de caire
geològic, guiada pel professor
emèrit de la UPC de Manresa,
en Josep Maria Mata, amb la
col·laboració d’altres persones,
relacionades amb el poble mateix i amb la comarca del Bages, que hi van aportar coneixements de caire ambiental,
geològic i històric.
La sortida va comptar amb uns
55 participants, de totes les
edats, dels quals aproximadament una tercera part eren de
Balsareny i la resta, la majoria,
de pobles de la comarca, i de
més lluny i tot.
Aquesta activitat era una més
de les sortides d’aquest estil
que habitualment en Mata i
altres col·laboradors organitzen per tal de conèixer la zona
declarada per la UNESCO Geoparc o Parc Geològic i Miner de
la Catalunya Central, del qual
forma part Balsareny. Darrerament, per exemple, activitats
semblants han tingut lloc a
pobles com Artés, Sallent, Cardona, Gaià i Navarcles. La informació i la inscripció (gratuïta)
d’aquestes sortides es fa per
Internet a la web de l’esmentat
Parc Geològic. Podeu informarvos de properes sortides que
es faran.
El Geoparc l’integren les
comarques del Bages i el
Moianès i el municipi de Collbató, i treballa de forma activa
en la protecció i millora sostenible del seu patrimoni geològic, que forma part de la nostra
història, així com en el geoturisme, amb una bona oferta
que inclou geologia, natura,
cultura, mineria i gastronomia.
Són zones singulars del Parc: la
conca potàssica catalana (formada fa uns 37 milions d’anys, i
relacionada amb l’aixecament

ISIDRE PRAT

Plaça de Sant Esteve

dels Pirineus); les coves del Toll
(El Moianès) i les del Salnitre
(Collbató); els relleus actuals
de Montserrat i Sant Llorenç
del Munt (on hi havia els sediments, conglomerats, d’un
delta unit a l’antic mar del
cor de Catalunya, connectat
a l’Atlàntic, no al Mediterrani,
i que va desaparèixer en formar-se els Pirineus); el museu
de Geologia de Manresa (a la
UPC, amb visites els diumenges al matí o bé concertades);
46 punts més d’interès geològic i miner i un teixit de moltes empreses dedicades d’una
manera o altra al turisme.
El poble de Balsareny està
construït sobre afloraments
de la Formació Artés, que a la
vegada pertany a la gran Depressió geològica de l’Ebre,
delimitada pel Sistema Ibèric
i els Pirineus. L’activitat es va
iniciar al carrer Carrilet, davant
l’Escola Pública, i es va seguir
caminant per l’antiga via dels
catalans fins a Cal Cansalada.
En aquest tram hi havia diverses parades didàctiques per
tal de veure, per exemple, els
estrats alternats de gresos i
margues/argiles que va deixar
al descobert la Riera del Mujal,
sobre els quals actualment hi
ha l’Església i habitatges del
voltant, i que s’aprecien molt
bé des del mateix “pont de la

via”. Més endavant, una parada
per veure, a les vores de la via,
les capes de graves i conglomerats procedents de dipòsits
fluvials de fa milers d’anys, ja
que aleshores el curs del riu
era molt més amunt que ara,
o sigui, el riu va excavant el
seu propi llit i deixa terrasses
al descobert (aquesta zona recentment es va explotar com
a gravera i ja es va restaurar);
més endavant, sota mateix del
castell, una barraca feta de gresos o pedres sorrenques que,
sembla ser, era la caseta dels
treballadors quan es va construir la via del tren de Manresa
a Berga i La Pobla. També cal
dir que, al llarg del recorregut,
s’observen en molts punts,
els materials sedimentaris ro-

Estrats septentrionals de l’anticlinal.

gencs de la Formació Artés,
que es van dipositar un cop
assecat el mar i tenen aquest
color vermellós perquè presenten ferro, que es va erosionar pel contacte amb l’aire; per
això, contenen minerals que
són òxids de ferro; aquest fet
és molt comú al Bages nord,
però no a la part sud, en què,
aquests materials són grisos,
perquè eren els que hi havia al
fons del mar i, sense contacte
amb l’aire, no es van erosionar
(així, a Castellgalí i Sant Vicenç
de Castellet veureu vora la carretera les “muntanyes russes”
de color gris.
Altres parades científiques es
van fer al tram des de la cruïlla
de la carretera de La Rabeia

ISIDRE PRAT
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fins a Cal Cansalada, per veure,
per exemple, alguns despreniments ocorreguts darrerament per les pluges d’aquesta
tardor; per altra banda, les
estries que fan les roques
d’argila quan s’assequen
després d’haver estat xopes
d’aigua, anomenades “esquerdes de dessecació”; les enormes fissures d’algunes roques,
anomenades “diàclasis” (semblant a les falles però sense
desplaçament dels blocs de
roca), degudes a forces internes de l’escorça terrestre (descompressió, sismes...) o a fenòmens de meteorització, com
les diferències de temperatures, la congelació de l’aigua
que es filtra, les arrels de plantes que, igual que el gel, esberlen les roques... I un dels punts
més destacats era sobretot
l’anticlinal de Balsareny, un tipus de plec en forma de pont,
en què la seva xarnera (zona
de canvi de curvatura) passa
prop de Cal Cansalada: abans
d’arribar-hi els estrats inclinats
es poden veure, des del camí
de la via, com miren cap al sud,
en el punt del mig (xarnera)
són ben horitzontals i després
ja estan inclinats mirant cap al
nord. L’eix d’aquest anticlinal
va en direcció est-oest i continua després amb l’anticlinal
de Súria, que és força més llarg.
A Cal Cansalada, l’excursió va
continuar girant cap a la dreta
i, passant pel bosc, s’arribava a
Sant Esteve, punt de parada on
es va explicar l’origen, evolució i estat actual de la colònia,
com també el comentari sobre
l’església romànica restaurada. Allà també es va donar un
apunt botànic per fer constar
el pas d’un paisatge urbà i de
bosc mediterrani cap al bosc
de ribera, que en aquesta
època esta despullat, ja que
està format per una majoria
d’arbres i arbustos que perden la fulla a l’hivern. Seguint
el camí ran del riu, s’anava fins
a La Rabeia, observant també
alguns despreniments recents,
l’espectacularitat d’una zona
abrupta d’estrats o capes de

En aquesta zona alguns
col·laboradors van fer els comentaris respectius al fet que
es tracta d’un “Espai d’Interès
Natural” declarat per la Generalitat, per la seva vegetació
de ribera i la fauna que hi viu:
és on hi ha la verneda més
important, i gairebé única, del
Bages; així com el bosc de roures amb la diversitat d’espècies
d’aurons i blades més important de la comarca.

ISIDRE PRAT

La barraca de pedra sorrenca al camí de la via

materials combinats (gresos
i argiles o margues, bàsicament), la resclosa de La Rabeia i, prop de la fàbrica, tota
una zona del l’esmentat bosc
de ribera que, amb els darrers
aiguats, ha estat gairebé arrasada (amb arbres trencats, pedres, etc.).
Pujant per la carretera, al costat de la fàbrica, i després dels
comentaris sobre la vida a la
colònia per part d’algun dels
participants, s’arribava al pla, al
voltant de les masies disperses,
per observar el meandre del
Llobregat (o sigui, el gran revolt, de gairebé 360º que fa el
riu), que queda sota el Castell:
és el meandre de La Rabeia. En
el punt de més curvatura del
riu, ran del marge extern, hi ha
un penya-segat vertical (sobre
del qual hi tenim els plans del
Vilar), produït durant segles
per l’aigua que va picant sobre
la roca a gran velocitat, alhora
que fa com un remolí i acumula els sediments a l’altre costat
(marge intern); per això es va
formant el meandre.
Després se seguia de nou un
camí que s’acosta al riu fins
arribar al mirador de la resclosa dels manresans, punt de
parada per contemplar i comentar l’origen i el recorregut
de la síquia, així com la gran
formació geològica del nostre
poble, única a la comarca: les

ja conegudes dames coiffées
(senyores amb barret o pilars
coronats), formades a causa
de l’erosió diferencial produïda per l’aigua caiguda al llarg
d’anys pel balç que queda sota
el castell (l’aigua s’emporta
les roques toves, com argiles,
menys en els punts on queden
protegides pels “barrets” formats per roca més dura, que
no s’erosiona gaire); cal dir que
aquestes formacions també
han rebut, aquesta passada
tardor, amb les pluges: s’han
malmès algunes columnes; i
és que, amb el pas del temps,
l’aigua va excavant la base i es
van ensorrant de mica en mica.
Potser d’aquí algunes desenes
o alguns centenars d’anys ja
no existiran, però és probable
que se’n formin d’altres!

Per acabar la sortida, es va seguir el camí de la síquia fins
arribar a l’Aqüeducte de Santa
Maria i observar allà la desembocadura de la Riera del Mujal
cap al Llobregat i el desguàs
de l’aigua de la síquia quan
surt de dintre de l’aqüeducte.
Encara finalment, pujant pel
Rapeu, es podia veure alguna
roca fossilitzada amb empremtes de cucs.
El matí va acabar amb tota la
colla de participants al bar del
Casino, per prendre un aperitiu
i fer l’acomiadament.
L’activitat era organitzada,
com hem dit, pel Geoparc
de la Catalunya Central, però
comptava amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Balsareny; i formava part d’un cicle
de sortides per la comarca,
l’assistència al qual permet obtenir un certificat del Departament d’Ensenyament per mestres i professors participants.

Zona central o xarnera de l’anticlinal (estrats horitzontals

ISIDRE PRAT
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Espectacle solidari a favor d’Althaia pel Càncer

ANNA BONALS

ANNA BONALS

A la nostra societat actual
cada vegada tenim més amigues, familiars i conegudes
que tenen o han tingut càncer. Per sort, i gràcies a la gran
tasca d’investigació que fan
les nostres científiques, cada
dia és més viable la seva curació.
Per això cada vegada es necessiten més recursos econòmics i no sempre les administracions públiques tenen les
possibilitats de cobrir aquestes despeses.
Per tant, el passat 2 de desembre, la sala gran del Sindicat va
acollir un espectacle solidari a
favor d’Althaia, l’hospital de
dia de Manresa, per recollir
fons per a la unitat de Càncer.
Va comptar amb actuacions
tan diverses com: un concert
de piano de Josep Haro, desfilada de moda mediterrània
d’Imma Ponce, concert de piano i violoncel a càrrec de l’Àxel

ANNA BONALS

i la Martina, desfilada de roba
de vestir de Núria Espinalt,
una actuació del saló d’imatge
de Navàs 3M, dansa oriental
d’Awen, humor amb Jordi Vilanova, desfilada de vestits de
paper d’Anna Bonals, art amb
cabell a càrrec de la Perruqueria Mercè, concert de piano
de Judit Capdevila, i posant
la banda sonora, el Taller Harmonia de Navàs.

van voler implicar en aquesta
tasca tan solidària.
Les actuacions van tenir una
gran rebuda, gràcies a les artistes però també a la gent
que va col·laborar desinteressadament darrere l’escenari:
tramoies, tècnics de llum, de
so, perruqueria i maquillatge.
Des d’aquí volem donar les
gràcies a totes elles, a la gent

que ens va voler acompanyar aquella tarda, i al senyor
alcalde Isidre Viu, a la Mercè
Farràs i a Jordi Sarri per haver
facilitat molt les coses per tal
que el projecte es pogués fer
possible.
Uns dies més tard, Althaia va
expressar el seu agraïment
a l’equip organitzador de
l’espectacle solidari de Balsareny.

Totes les persones participants van ser voluntàries sense cap ànim de lucre que es

ANNA BONALS

ANNA BONALS
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55è Concurs de Vestits de
Paper de Mollerussa
SARMENT

El dissabte dia 15 de desembre de 2018 es va celebrar el
55è Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa. La balsarenyenca Eva Aguilera Bonals
va assistir-hi amb el vestit dissenyat i confeccionat expressament per al Treball de Recerca que va presentar a l’Institut
Llobregat de Sallent.
A les 5 de la tarda els vestits
van desfilar per davant del
jurat i a la nit es va celebrar
el concurs. La bona notícia és

Informació parroquial
MN. ANTONI BONET I TRILLA

que la nostra alumna va guanyar el Primer Premi “Emergent”.
El premi anava destinat a tots
aquells joves dissenyadors menors de 30 anys i l’afortunada
en va ser l’Eva.
D’altra banda, i com cada any,
s’hi va presentar l’Anna Bonals, amb un vestit de moda
actual, confeccionat amb cartolina i paper crespó. El premi
es va disputar entre 40 dissenyadores d’arreu d’Espanya;
l’Anna, finalment, va obtenir
el segon premi. Enhorabona a
totes dues.

ANNA BONALS

A partir d’aquest nou any
2019, al butlletí Sarment hi
haurà una secció en què,
amb el títol “La veu del campanar”, la parròquia us informarà de les celebracions
i festes, així com de les diferents activitats pastorals que
es porten a terme, sobretot,
al llarg del mes corresponent.
Les celebracions normals de
l’Eucaristia són els dissabtes
i vigílies de festa a les 7 de la
tarda, i els diumenges i festius a les 12 h. del migdia.
HORARI D’ACOLLIDA
L’horari d’acollida del despatx parroquial (Pl. Roc Garcia, 5) és els dimecres de les
11 h. a les 12 h. i els divendres
de les 5 a les 6 de la tarda. I
també, a determinar.
Els telèfons de la parròquia:
93 839 61 81 i 606 056 292

Aniversari del bisbe Pere
Casaldàliga: el dia 16 de febrer, dissabte, complirà 91
anys. Preguem per ell, ja que
està molt delicat de salut.
MANS UNIDES
El cap de semana dels dies
9 i 10 de febrer, tindrà lloc la
col·lecta de MANS UNIDES,
que és l’organisme catòlic
d’ajut al Tercer Món.
PLAFÓ A L’ENTRADA
DEL TEMPLE
Es va inaugurar la nit de Nadal. Hi ha les fotos de les diferents esglésies i capelles que
la parròquia de Balsareny
atén al llarg de tot l’any. Es
troba entrant a l’església per
la porta de la dreta.
A la porta esquerra, hi ha el
Crist Jacent, de Josep Cañas.
Hi ha una polaca explicativa
sobre l’escultor.

ARXIU
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Henrique Soler, administració comptable a l’Ajuntament
JOSEP GUDAYOL I PUIG

— Actualment treballo temporalment com a administratiu de comptabilitat a
l’Ajuntament.

Encetem l’any 2019 en una de
les sales administratives de
l’Ajuntament de Balsareny,
disposats a conèixer una miqueta més l’Enric: Henrique
Soler, tal com confirma el seu
DNI.

— Parlant de l’Ajuntament,
consideres que compta amb
totes les administracions (seccions) necessàries?

L’Henrique és nascut a São
Paulo (Brasil) i és llicenciat
en Economia a la Universitat
Mackenzie, també de São Paulo. Li agrada molt viatjar. Ha
estat a Portugal, la República
Dominicana, el Paraguai, Tunísia, Txèquia, Eslovàquia, el
MODA ÍNTIMA
Regne Unit, França, Itàlia i Polònia. I al temps lliure li agrada
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
l’esport del ciclisme, la lectura
Tel. comercio 93 839 63 55
(el darrer llibre que ha llegit és
Tel. contestador 93 839 63 35
“Homo deus” de Yuval Harari), — Coneixies anteriorment
el cinema, teatre, ràdio i músi- Balsareny?
ca.
— Anteriorment només el
— Explica’ns, en primer lloc coneixia per la Festa dels
com va anar tot això de venir Traginers.
a Balsareny?
— I quina opinió en tens, del
— Vaig venir a viure a Balsa- poble?
reny perquè la meva parella
és del poble. Des de molt pe- Cra.—
el poble:
de M’agrada
Manresa, 5 -molt
BALSARENY
839 64 36
tit he viscut entre Barcelona s’hi viu Telèfon
amb 93tranquil·litat,
i São Paulo, perquè el meu l’entorn natural és molt bopare era un espanyol emigrat nic i s’hi pot trobar el més
al Brasil.
essencial per a viure bé.

TAVERNA EL BOTER

FORN
Carme
PaGalera
i Pastisseria

ROBA I PERFUMERIA

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Carretera de Berga,
- Telèfon
62 46 - BALSARENY
Tel.393
839 6293
88839
- fornserra@gmail.com

MORROS
Al servei de la construcció

— Crec que l’Ajuntament
compte amb totes les seccions necessàries pel bon
funcionament del poble, tot
i que sempre es pot millorar
la qualitat dels serveis.

ARXIU

— Consideres que té suficients
espais culturals, esportius, comercials...? El trobes net?
— Trobo que compta amb
tots els equipaments bàsics i
s’hi pot trobar el més essencial. És un poble, en general,
net i ben cuidat. Crec, però,
que hi falten més botigues,
perquè malauradament se
n’han anat tancant moltes.
— Quina és la teva situació
laboral?

— A Balsareny, com a tants altres pobles, hi ha persones discapacitades. Quina creus que
és la realitat social d’aquest
col·lectiu, i el nivell d’atenció
que se’ls dispensa?
— Com a pare d’una persona
amb
discapacitat,
crec que es pot millorar la
qualitat de vida d’aquest
col·lectiu, amb la creació de
nous serveis i equipaments;
com, per exemple, un espai
lúdic adaptat a les seves diversitats, o programes de
formació en l’atenció a persones amb discapacitat per
al personal d’equipaments
públics.

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

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

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35
BALSARENY

Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
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Maneres d’escoltar la música: els temps han canviat
EMMB

Sembla que faci mil anys
d’aquells temps on estalviaves diners amb tota la
il·lusió del món per poder
comprar l’últim CD d’U2,
Bruce Springsteen, Metallica... Aquesta sensació
d’antiguitat s’esdevé a raó de
la gran magnitud de canvis
que ha sofert l’anomenada
indústria musical. No tan
sols pel que fa a grups o bé
a nous estils musicals, sinó en
la forma en què avui obtenim
la música, la reproduïm i sobretot l’escoltem.
Fa uns anys comprar un vinil o un CD era tot un ritual.
Anar a la botiga, mirar prestatges, buscar el teu estil musical i amb tota la calma del
món mirar portades, escollir,
comparar preus, sospesant
la informació... Meditant la
decisió final com si t’hi anés
la vida.
Un cop feta l’adquisició, ràpid a casa i directes al nostre
sagrat
reproductor/equip
de música per escoltar amb
calma totes les cançons, per
ordre de dalt a baix, fins a
arribar a un primer veredicte; venen al cap frases del
tipus ”s’ha d’escoltar més
vegades”, “a la primera costa
d’entrar”, “és brutal”... I això
semblava que pels segles
dels segles havia de ser així...
fins l’arribada d’internet, que
sens dubte va transformar
per sempre més la indústria
musical.

ARXIU

Avui, bona part de la música
s’escolta per mitjà del mòbil
o l’ordinador en format mp3
o succedanis. Una compressió d’àudio dissenyada per
un grup d’experts encarregat
de la codificació de l’àudio i
vídeo i anomenada MPEG
(Moving Picture Experts
Group). Ells tenien la tasca de
crear un nou format d’àudio
amb una qualitat acceptable.
Després de la seva feina,
segurament, un mp3 a 128
kbit/segon satisfà una gran
majoria, però és evident que
hi ha una diferència òbvia a
l’orella en l’escolta d’un arxiu
mp3 comprimit en relació a
un vinil o CD que estigui de-

gudament gravat de forma
analògica.
Encara ara molts usuaris són
fidels a una notable exigència
auditiva i cerquen productes
sense compressió i amb la
màxima qualitat possible. Al
final, això de la qualitat sono-

ra és subjectiu i depèn molt
de l’orella i sensacions de
cadascú, dels auriculars o altaveus, del reproductor i del
lloc i el moment de l’escolta.
El que és ben cert és que mai
res no serà igual que abans.
Millor o pitjor? Ho deixem a la
teva elecció.

ARXIU

CENTRE INSTRUCTIU
I RECREATIU
Àngel Guimerà 17
BALSARENY
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Els Traginers ja han ferrat les mules
SARMENT

La gent de Balsareny ja fa
dies que ha començat a bellugar-se. S’acosta la Festa
dels Traginers i tothom té
feina: hi ha moltes sàrries i
moltes retranques a lligar…
La Comissió treu fum. Des
de les festes nadalenques, el
Quinto del Traginer ha anat
celebrant les seves concorregudes partides, i ara és el
C/ de la Creu, 22
Tel. 93 820 08 68
torn de preparar la torrada,
BALSARENY
dels
les cavalcades de grans ihome-dona
pe- dia 23, la Cavalcada
Traginers
Joves,
seguida
de
tits, el rebost, la taverna, el
l’actuació
dels
Dansaires
dels
mercat, els jocs infantils, les
Sant
Domènec,a 44
Balsareny;
la
curses, les danses, les músi- Pastorets de
Telèfon 93 839 65 08
tarda,
el
Joc
de
les
Anelles
i
la
ques…
BALSARENY
inauguració dels espais fesAquest any, la Festa –que se- tius; i al vespre, el Correfoc,
gueix el calendari pasqual– seguit de la Ruta del Traginer
I el
diumenge
tindrà lloc els dies 22, 23 i 24 i de concert.
Antiga Casa
Rosendo
el Bondes dedespertarà
1926
de febrer. Abans, el dia 9 de dia 24 ens
febrer, al Rebost del Traginer, jorn, ens escalfarà la Torrada
tindrà lloc la presentació ofi- i ens obriran les parades del
cial del programa festiu. Hi Mercat, el Rebost, la Taverna
assistirà la Comissió, una re- i activitats annexes; a migpresentació de l’Ajuntament dia, desfilarà la gran Cavalcaal més alt nivell, i també el da dels Traginers, presidida
nou Traginer d’Honor, Jaume pel banderer Jesús Acevedo,
Artigas Sellarés, a qui veiem a i a la tarda les curses, que esla foto acompanyat d’alguns
dels seus predecessors en
aquest càrrec
Baixada honorífic:
del Torrent, 6Ros- Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
send Santasusana, Martí Ribalta i Josep Rodergas, juntament amb Àngel Ribalta i
Plaça R. Viñes, 11
Abel Artigas, de la Comissió.

OLGA
estètica

ELECTRICITAT
FONTANERIA

A. SELGAS

perem que
any
pu- 93desaconsellar.
La previsió –i
Àngelaquest
Guimerà,
21 es
- Telèfon
839 61 61 - BALSARENY
guin celebrar: recordem que el desig– d’enguany és que
l’any passat les pluges ho van no plogui.
Capacitació transportistes
Matèries perilloses

CENTRE DE FORMACIÓ

FEM TOTS ELS CARNETS
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

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

JOIERIA
RELLOTGERIA

Riu

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

Tel. 93 839 60 38
BALSARENY

En el moment de tancar
aquesta edició, el programa
Josep Soler
detallat de la festa encara no
ha sortit; podem pressuposar
que, com cada any, el divenGÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ
dres dia 22 hi haurà Correfoc
infantil i concert; dissabte

FONT

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

Bar - Restaurant

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

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY
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El poema de Nadal
SARMENT

Els Rapsodes dels Pastorets
de Balsareny i la Coral Sant
Esteve de Balsareny, dirigiANGIE ROVIRA
da per Marc Comabella, amb
l’acompanyament de Melina
El poema de Nadal (Cant final)
Illa al violí, Pere Requena al
violoncel i Marc Comabella al
Va ser una nit, que va florir l’estrella
piano, van presentar el 27 de
i va néixer l’Infant!
gener ‘El poema de Nadal’, de
Imaginem que fou la nit més bella,
Josep M. de Sagarra a la sala
més musical, més flamejant!
Sindicat. La Coral va cantar
Joia en el món, Dins d’una cova,
I fa molt temps, molt temps, i algú ensiborna
Dorm, infant, dorm, Fum fum
el nostre pit per atiar l’oblit,
ROBA IElPERFUMERIA
fum, El rabadà, Non-non,
desFUNERÀRIA FONTAL, SA
per fer-nos infidels, però retorna,
embre congelat, L’oblit, El noi de
M. Mar Pulido Cañellas
cada any, aquesta nit.
DELEGADA
la mare, Els àngels de la Glòria i
ANGIE ROVIRA
Santa Nit; a més de la interpreTANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
La nostra vanitat prou s’afigura
Bruc,
19-21
Tel.
93
875
16
44
Fax
93
872
63
22
MANRESA
tació d’El cant dels ocells al vioque està damunt del bé i del mal,
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
www.funerariafontal.com
loncel.
mes no hi val ganivet ni ànima dura:
és més forta, la nit de Nadal!
El poema de Nadal va ser escrit
Ai, si no fos aquesta nit tan clara!
per Josep M. de Sagarra l’any
Seríem tros de carn i pensament
1931 i des d’aleshores és el
que no se sap d’on ve, ni on va, ni on para,
poema clàssic per excel·lència
Al servei de la construcció
pell d’home arrossegada pel corrent.
de les festes nadalenques a CaÀgueda Borrero - Margarida Noguera
talunya. A Balsareny –que saPerò
Nadal
ens
ha
pintat
el
rostre
piguem– el va interpretar per
Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93amb
839 60
- BALSARENY
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
un36vermell
precís i decidit,
primer cop el grup de teatre
i ens dóna un sentiment de llar, de sostre,
La Lluerna fa cinquanta anys,
de terra, de nissaga i d’esperit.
per Nadal de 1968, al Centre
ANGIE ROVIRA
Parroquial, amb la Coral RoI ens dóna un punt d’humilitat de cendra
· Automatismes
maní que dirigia Jaume Torras.
per estimar un racó dintre l’espai,
· Fabricació i reparació
Des d’aleshores, el mateix grup
i desperta en el cor aquest blau tendre
Montajes
y
reparaciones
· Ferreteria en general
La Lluerna, i més endavant els
que hem volgut escanyar i que no mor mai.
Fontanería
rapsodes dels Pastorets,
ja sem-- Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
pre amb la Coral Sant Esteve,
Procurem ser una mica criatures
de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
l’han recitatCra.
nombroses
vegaamorosint el baladreig raspós,
des més al nostre poble. Molta
i cridem “Glòria a Déu en les altures!”,
gent se’l sap de memòria, però
amb aquell to que ho feien els pastors.
sempre és agradable de tornarI si tot l’any la mesquinesa ens fibla
lo a escoltar, i més si va acomi l’orgull de la nostra soledat,
panyat d’un excel·lent concert
almenys
aquesta
nit, fem el possible
TAPAS
VARIADAS
coral i musical, com és el cas.
per
ser
homes
de
bona voluntat.
Gràcies a tothom qui ha vingut
La Creu, 26
home - dona
Sant Domènec, 41 - BALSARENY
a participar-hi i a gaudir-ne.
Telèfon 93 820 03 31
ANGIE ROVIRA
PERRUQUERIA
ESTÈTICA

Carme Galera

MORROS

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

PORTES

PUIG

Mèdic

BALSARENY

Tel. 93 839 60 47

PLANTES I FLORS

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació
Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
Plaça 11 de Setembre
(costat de CaixaBank) - BALSARENY

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

La fruiteria de la Mel
estrena nou local
CONXITA PLANES

El passat 28 de desembre es
va inaugurar el nou local de la
botiga de la Jyot i el Rajansip,
una parella del Panjab que fa
temps que viuen a Balsareny.
Són joves emprenedors amb
moltes ganes de treballar i
d’integrar-se al poble. Participen en les festes de carrer.
També estan molt connectats
amb el gremi de botiguers.

Amb aquesta meva manera de ser
JOSEP GUDAYOL I PUIG

A la fotografia podeu veure la
benedicció de la botiga. Així
ho van voler, tot i que ells són
de religió sikh.
La seva llengua es el panjabi;
parlen, a més l’hindi i l’anglès.
S’esforcen per parlar el castellà i el català als clients. La
mestressa entén perfectament les dues llengües.
Us desitgem molta sort!

Amb aquesta meva manera
de ser estic assegut damunt
d’una taula i amb la màquina d’escriure davant del nas
intento omplir unes línies en
aquest inici de nou any. I amb
ell, l’any nou, rebeu la meva
felicitació.
Pels porticons de la finestra
de casa s’escola un tebi sol
de gener i, en prémer una primera tecla, el soroll es barreja
amb el xerric que fa la porta
metàl·lica que s’arrossega
amb el vaivé d’obrir-se i tancar-se. Així, màquina i porta transmeten el seu servei.
L’un, literari; i l’altre, comercial. Som al migdia i el carrer
s’omple del tràfec quotidià.
Tot accionant el teclat llegeixo (són els cinc minuts literaris): “No hi ha ningú que
estimi tant la poesia com

el poble rus”. La frase és del
literat Boris Pasternak (Manuel Cuyàs, ‘Poesia i política’,
diari Avui, columna Vuits i
nous). El premi Nobel no coneixia el poble català: estima la poesia, els poetes i els
rapsodes. Un president que
llegeix: Quim Torra. Una consellera de cultura que estima
la poesia!: Laura Borràs. Davant aquest fet, Cuyàs recorda “Que no llegien, els altres
presidents? Maragall, Pujol,
Montilla i Mas també introduïen cites literàries a les peces oratòries”. El que passa és
que els d’ara ho fan amb profusió torrencial, raona Manuel Cuyàs. I personalment jo
dic que Balsareny també estima la poesia: Calixt Bernadich, Pere Casaldàliga, Diego
Galera, Joan Cors, Marc Gras,
Josep M. Sabala, Antoni Sant,
Pere Juncadella... recordant
alguns dels nostres poetes
balsarenyencs.

Antoni Sant
(1944-1981)

Has nascut tard
C. PLANES

Has nascut tard
o tal vegada massa d’hora.
Aquest món no és el teu
la imatge que copsa la retina
no és pas la més ideal.
Tot et desconcerta,
res no t’agrada,
res no t’omple.
Mes
desperta’t,
lluita,
però no diguis: tant se val!
La història no s’ha fet sola,
els camins els obre el poble
amb el rastre del seu plor.
[Dins Pelegrinatge a l’Infinit, 1976]
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OBITUARI

Mn. Felip Pujols i Gorchs
MN. ANTONI BONET

Va nèixer a Gurb el dia 1 de
maig de 1931 i va ser ordenat prevere el 5 de desembre de 1954. Fou vicari de
la parròquia de Santa Maria
de Balsareny (juny de 1955);
l’any 1957 va quedar incardinat al bisbat de Solsona, on
exercí el càrrec d’ecònom de
St. Pere de l’Ametlla a la Segarra. Incardinat novament
al bisbat de Vic el 1963, fou
nomenat ecònom de Santa
Maria de Viladordis (1963);
ecònom de Santa Maria de
Borredà i St. Vicenç de Palmerola (1970) i rector de
Santa Maria d’Alpens (1975).
Durant aquesta llarga etapa, recuperà Sant Sadurní
de Rotgers, fou impulsor de
colònies d’estiu i caramelles;
restaurà l’església de Borredà; fundà una escola de música i solfeig i una coral parro-

quial i promogué la devoció
a la Mare de Déu de la Popa.
L’any 2009 es jubilà. Morí el
proppassat 7 de desembre a
Vic. Al cel sigui!

Pel desembre, tremola el vent
i l’home més valent
FRANCESC CAMPRUBÍ

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
5,8
Mitjana (min.+màx.)
7,6
Mitjana de mínimes
0,8
Mitjana de màximes
14,4
Mínima (dia 31)
-2,9
Màxima (dia 5)
22,0
Mín. més alta (dia 7)
6,1
Màx. més baixa (dia 28) 7,2

Vent (km/h)
Ventada més alta (dia 19) 37,8
Velocitat mitjana
3,4
Recorregutdelvent(enkm) 2.499,4
Pressió (hPa)
Màxima (dia 30)
Mínima (dia 13)

1.027,7
999,9

La pluja (litres)
Dia 13		
Dia 16		
Total

4,6
1,0
5,6 litres

ARXIU

Des del 15-09-2018
fins al 17-01-2019
ARXIU

CCB

Data
04-09-18
19-09-18
01-10-18
01-10-18
15-10-18
19-10-18
21-10-18
04-11-18
08-11-18
12-11-18
13-11-18
26-11-18
04-12-18
04-01-19
09-01-19
16-01-19

Nom				
CONCEPCIÓN MUÑOZ PULIDO
FRANCESC GALES CANTABELLA
JOSEP CANO RODRÍGUEZ		
ENCARNACIÓN ESPINAL TREJO
ANNA C. GALLARDO ESPINAL
MIGUEL SABIO LORENTE		
ANTONIO BONILLO GARCÍA
RICARDO RUIZ MORÓN		
TERESA CENTELLAS SERAROLS
ANTONIA RUFAS LAENCUENTRA
JOSEFINA CALVERAS SERAROLS
JOSEP MARIA RIBERA FLOTATS		
PEDRO BOCH DURAN			
JOSÉ LUIS MURILLO LANCHARRO		
ANTÒNIA SABATA ESTRADA		
JOSEP MARIA MARQUÈS DOMÈNECH
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Relació dels òbits recents a Balsareny. Un record emocionat
per a tots ells, i el nostre condol a les famílies respectives.

Repte núm. 38
ROC CARULLA

Resposta al repte 37:
arrel quadrada de 3,
aproximadament 1,73 m
La milla marina es defineix com la distància
entre dos punts de l’equador terrestre la
diferència de longituds dels quals és 1’ (un
minut). Si prenem 40.000 km com a longitud
de l’equador, quina és la llargada de la milla
marina?
Salut i lògica!
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