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ISIDRE PRAT

El diumenge 28 d’abril, coin-
cidint amb la Festa Major de 
Balsareny, van tenir lloc les 
eleccions generals a l’Estat 
espanyol, amb els socialistes 
com a guanyadors, esperant 
encara quin serà el tipus de 
govern que es formarà, si bé 
amb tota seguretat presidirà 
novament Pedro Sánchez. 
Gairebé no s’aclariran els pos-
sibles pactes ni la composició 
del nou executiu fins després 
de les eleccions del 26 de 
maig, municipals i europees, 
de les quals informarem de-
gudament en aquest butlletí, 
motivats pel lògic interès dels 
balsarenyencs per veure com 
quedarà el nou Consistori.

Els resultats de les generals al 
nostre poble varen ser els se-
güents: (   )

Destaca que guanya ERC, i no 
pas els socialistes com en el 
conjunt de l’Estat, però sí com 
en el conjunt de Catalunya 
(amb 15 diputats per a ERC). 
En segon lloc, sí que hi ha el 
PSC, idèntic que a tot Catalun-
ya (amb 12 diputats). Junts per 
Catalunya són els tercers i En 
Comú Podem són els quarts; 
a nivell de Catalunya, passen 
a davant ECP en nombre de 
vots, per bé que guanyen 7 
escons cadascun. En 5è lloc, 
a Balsareny, es situen Ciuda-
danos, com a tot Catalunya 
(s’emporten 5 diputats). Com 
a sisens es posiciona Front 
Republicà, seguit de Vox i del 
PP; mentre que a nivell de tot 
Catalunya FR no assoleix cap 
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Consistori. 
 
Els resultats de les generals al nostre poble varen ser els següents: 
 

PARTIT NÚM. VOTS PERCENTATGE 
ERC 613 30,7 % 

PSOE 415 20,8 % 
JxCat 354 17,7 % 

ECP-Guanyem el canvi 217 10,9 % 
C’s 175 8,7 % 

Front Republicà 68 3,4 % 
VOX 56 2,8 % 

Partit Popular 48 2,4 % 
Altres partits 32 1,6 % 
Blancs + nuls 20 1,0 % 

TOTAL 1.998 100,0 % 
CENS 2.551 

PARTICIPACIÓ 78,32 % 
 
Destaca que guanya ERC, i no pas els socialistes com en el conjunt de l’Estat, però sí com en 
el conjunt de Catalunya (amb 15 diputats per a ERC). En segon lloc, sí que hi ha el PSC, 
idèntic que a tot Catalunya (amb 12 diputats). Junts per Catalunya són els tercers i En Comú 
Podem són els quarts; a nivell de Catalunya, passen a davant ECP en nombre de vots, per bé 
que guanyen 7 escons cadascun. En 5è lloc, a Balsareny, es situen Ciudadanos, com a tot 
Catalunya (s’emporten 5 diputats). Com a sisens es posiciona Front Republicà, seguit de Vox i 
del PP; mentre que a nivell de tot Catalunya FR no assoleix cap escó i queda per darrera dels 
altres dos, que assoleixen un escó cadascun. Com a novetat, igual que pertot arreu, l’extrema 
dreta de Vox també obté vots a Balsareny, i més que el PP (56 per 48). 
 
Aquest és el gràfic dels resultats a Balsareny: 
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escó i queda per darrera dels 
altres dos, que assoleixen un 
escó cadascun. Com a nove-
tat, igual que pertot arreu, 
l’extrema dreta de Vox també 

obté vots a Balsareny, i més 
que el PP (56 per 48).

Aquest és el gràfic dels resul-
tats a Balsareny:

*

*
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Ve’t aquí ara els resultats per cada taula: 
 vg 

 1 - A 1 - B 1 - C 2 - A  2 - B 3 TOTAL 
ERC 108 102 106 99  106 92 613 
PSC 65 81 73 72  71 53 415 

JxCAT 62 44 59 51  55 83 354 
En Comú Podem 32 41 29 53  57 5 217 

C’s 23 34 27 40  43 8 175 
Front Rep. 6 7 12 14  11 18 68 

VOX 9 7 8 12  17 3 56 
P.P. 7 12 6 9  11 3 48 

PACMA 2 3 2 6  7 1 21 
P.Com.PC 1 2  2  1 1 7 

Convergents 2     2  4 
BLANCS 0 0 1 4  1 0 6 

NULS 2 3 3 2  1 3 14 
VOTANTS 319 336 326 364  383 270 1998 
ELECTORS 399 431 416 482  491 332 2551 
PARTICIP. 79,95% 77,95 % 78,4% 75,5%  78,0% 81,3% 78,3% 

 
Cal destacar que en totes les taules guanya ERC i, en segon lloc, el PSC; tret de la 3a secció 
(formada pels barris i cases de pagès) on el segon lloc és per JxCat, coalició que, a la primera 
secció (A, B i C) és tercera; però curiosament a la segona (A i B) (corresponent més o menys al 
nucli més antic, incloent-hi la plaça de la Mel), deixa la tercera posició a En Comú Podem (i 
JxCat és quarta). També és curiós que Front Republicà, el nou partit de Dante Fachín, queda 
en quart lloc a la 3a secció, per davant de C’s i ECP; mentre que a la resta queda més 
endarrere. Pel que fa a la nova opció, Vox, queda representada amb pocs vots en totes les 
taules: destaca el seu màxim a la 2-B i el seu mínim a la 3, amb tan sols 3 vots. 
 
Anem ara a comparar els resultats actuals amb els de les darreres eleccions generals. 
Recordeu que va ser el 26 de juny de 2016, després que les anteriors, celebrades només mig 
any abans (el desembre de 2015), no van permetre de cap manera formar govern. En aquella 
ocasió, a Balsareny va guanyar Podem, per 424 vots (a tot Espanya, quedava en segon lloc, ja 
que el PP d’en Rajoy revalidava la seva majoria i va poder continuar governant); ara, aquesta 
coalició al nostre poble ha baixat a la meitat (217). En segon lloc, va quedar ERC, amb 383 
vots, que, en canvi, ara ha pujat fins als 613, pujada molt significativa. En tercer lloc, va quedar 
l’antiga Convergència (sense Unió), amb 331 vots: ara JxCat augmenta fins a 354, però es 
manté com a tercera força. I en quart lloc va quedar el PSC, amb només 266 vots, que ara, 
seguint la tònica general, gairebé duplica, amb 415 vots, i queda en segon lloc. Ciudadanos ja 
era la cinquena força al poble, amb 114 vots, però ara (després de la seva pujada durant les 
passades eleccions al Parlament del 21D de 2017) arriba fins als 175. Per últim, entre els 
principals partits, i tenint en compte que Vox no es presentava fins fa poc, només ens resta dir 
que el PP ha baixat molt al poble, per sota de la meitat, de 109 a 48; fins i tot Vox el supera. El 
vot, doncs, s’ha anat redistribuint molt, amb moltes pujades i baixades; ho podeu veure a la 
darrera gràfica perquè en feu la vostra anàlisi: 
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Cal destacar que en totes les 
taules guanya ERC i, en segon 
lloc, el PSC; tret de la 3a secció 
(formada pels barris i cases de 
pagès) on el segon lloc és per 
JxCat, coalició que, a la primera 
secció (A, B i C) és tercera; però 
curiosament a la segona (A i B) 
(corresponent més o menys al 
nucli més antic, incloent-hi la 
plaça de la Mel), deixa la ter-
cera posició a En Comú Podem 
(i JxCat és quarta). També és 
curiós que Front Republicà, 
el nou partit de Dante Fachín, 
queda en quart lloc a la 3a 
secció, per davant de C’s i ECP; 
mentre que a la resta queda 
més endarrere. Pel que fa a 
la nova opció, Vox, queda re-
presentada amb pocs vots en 
totes les taules: destaca el seu 
màxim a la 2-B i el seu mínim a 
la 3, amb tan sols 3 vots.

Anem ara a comparar els re-
sultats actuals amb els de les 
darreres eleccions generals. 
Recordeu que va ser el 26 de 
juny de 2016, després que les 
anteriors, celebrades només 
mig any abans (el desembre 
de 2015), no van permetre de 
cap manera formar govern. 
En aquella ocasió, a Balsareny 
va guanyar Podem, per 424 
vots (a tot Espanya, queda-
va en segon lloc, ja que el PP 
d’en Rajoy revalidava la seva 
majoria i va poder continuar 
governant); ara, aquesta coa-
lició al nostre poble ha baixat 

a la meitat (217). En segon lloc, 
va quedar ERC, amb 383 vots, 
que, en canvi, ara ha pujat fins 
als 613, pujada molt significa-
tiva. En tercer lloc, va quedar 
l’antiga Convergència (sense 
Unió), amb 331 vots: ara JxCat 
augmenta fins a 354, però es 
manté com a tercera força. I 
en quart lloc va quedar el PSC, 
amb només 266 vots, que ara, 
seguint la tònica general, gai-
rebé duplica, amb 415 vots, i 
queda en segon lloc. Ciuda-
danos ja era la cinquena força 
al poble, amb 114 vots, però 
ara (després de la seva pujada 
durant les passades eleccions 
al Parlament del 21D de 2017) 
arriba fins als 175. Per últim, 
entre els principals partits, i 
tenint en compte que Vox no 
es presentava fins fa poc, no-
més ens resta dir que el PP ha 
baixat molt al poble, per sota 

de la meitat, de 109 a 48; fins i 
tot Vox el supera. El vot, doncs, 
s’ha anat redistribuint molt, 
amb moltes pujades i baixa-
des; ho podeu veure a la da-
rrera gràfica perquè en feu la 
vostra anàlisi: (    )

Per acabar, com de costum, 
posem els candidats a sena-
dors que han obtingut més 
vots a Balsareny.
Són aquests:

Raül Romeva i Rueda 
(ERC-Sobiranistes):  754 vots

Ana Surra Spadea
(ERC-Sobiranistes):  612 vots

Robert Masih Nahar
(ERC_Sobiranistes): 577 vots

Manuel Cruz Rodríguez 
(PSC): 401 vots

*

Elia Tortolero Orejuela 
(PSC): 392 vots

Carles Martí Jufresa
(PSC) : 385 vots.

Com es pot veure, guanya 
àmpliament en Raül Romeva. 
Destaquen els 3 candidats 
d’ERC i després els 3 dels 
socialistes. La resta, d’altres 
formacions, ja tenen tots, en 
conjunt, molts menys vots. 

Cal dir que els 4 senadors 
elegits per la demarcació de 
Barcelona no estan disposats 
exactament com a Balsareny: 
han estat dos d’ERC i dos 
del PSC, amb aquest ordre: 
Raül Romeva, des de la pre-
só (30,9% dels vots); Manuel 
Cruz (24,32%); Elia Tortolero 
(22,87%) i Ana Surra (22,51%).
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SUMA BALSARENT

Eleccions Municipals 2019 
Programa de SUMA BALSARENY

1. Noèlia Ramírez
2. Daniel Obiols
3. Alexandre Garcia
4. Ivet Manuel 
5. Josep Fornell
6. Montse Gallardo
7. Sandra Andreu
8. Josep Solà
9. Àlex Quintana
10. Meritxell Fenoy 
11. Jordi Santasusana 

Suplent
1. Francesc Caballero

PER QUÈ SUMA
Som un grup inquiet, que evo-
luciona igual de ràpid que la 
realitat i que els canvis que es 
produeixen a la nostra societat 
i que té llibertat d’acció per en-
carar en cada moment els rep-
tes i/o problemes que surtin 
de la forma més propera.

Així ho entenem nosaltres i 
d’aquí surt un grup amb un 
alt grau de coneixement de 
poble que volem treballar 

amb gent, volem SUMAR.

SOM UN GRUP
El grup està configurat per 
persones estretament vincu-
lades al poble, procedents de 
diversos camps professionals 
i amb un alt grau de coneixe-
ment i experiència en cada 
un d’ells per donar resposta a 
qualsevol necessitat i/o pro-
blema. 

La nostra carta de presenta-
ció no és aquest programa ni 
aquesta campanya: som un 
grup que ve de lluny, que fem 
coses junts fa temps. Una mos-
tra està en tots els actes que 
hem fet i que podeu veure en 
les nostres xarxes socials: el re-
cull que avala la nostra feina i 
mostra la capacitat de fer en 
altres temes  (@SumaBalsa-
reny).

POLÍTICA
No som un grup dissenyat per 
a unes eleccions; nosaltres en-
tenem la política com el que 
és, un eina i no una finalitat.

El projecte riu  
Un camp de futbol amb ges-
pa artificial 
Una biblioteca nova 
Un centre d’interpretació  
Un espai per a joves 
Una oficina d’atenció ciuta-
dana a Cal Nosa  

·
·

·
·
·
·

El nostre compromís amb els 
balsarenyencs i balsarenyen-
ques passa per presentar-nos 
a les properes eleccions mu-
nicipals amb un projecte de 
poble innovador, fresc i amb 
força, on els nostres veïns si-
guin els veritables protago-
nistes.

EL PROJECTE
El nostre projecte arrenca 
amb unes propostes de pro-
grama que creiem adients pel 
poble, i que anirem explicant: 

Aquestes són part de les nos-
tre propostes, però el nostre 
objectiu és donar solucions 
immediates als problemes 
dels nostres veïns; fer de Bal-
sareny un indret millor de 
vida sumant esforços entre 
tots i totes per tal de satisfer 
les peticions ciutadanes que 
fins ara no han estat ateses, 
amb una Alcaldessa amb ple-
na dedicació.

Volem fer un pas més, ho vo-
lem fer diferent i ho volem fer 
real.

Enllumenat LED a les zones 
disseminades  
Millora de la prevenció 
d’incendis forestals  
Demanarem per oferir l’ESO 
(1r i 2n) amb la creació d’un 
institut escola... 

·

·

·

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
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BALSARENY
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CANDIDATURA D’ERC

Eleccions Municipals 2019 
Per Balsareny SEGUIM! (Programa ERC)

6. Urbanisme
Farem plans d’actuació de 
treball per anar arranjant 
paulatinament els carrers i el 
clavegueram del municipi.
Aplicarem l’estudi de mobili-
tat i xarxa viària que ja tenim 
a punt.
Aprovarem definitivament el 
POUM.
Farem el catàleg de masies 
i actualitzarem el Carrerer 
(posar al dia la numeració 
d’alguns carrers del munici-
pi). Estudi per optimitzar els 
locals del municipi.
Farem els arranjaments del  
Carrer Cadi i Ponent.
Farem Les obres necessàries 
a la planta potabilitzadora 
d’aigua.
Canviarem la instal·lació 
d’aigua del carrer Santa Rosa.
Farem la implantació defini-
tiva de les lluminàries LED.
Fomentarem l’arranjament 
de façanes.
Replantarem i plantarem no-
ves espècies d’arbres al mu-
nicipi.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

1. Isidre Viu Payerols
2. Anna Salmeron Serra
3. Gerard Capdevila Centellas
4. Fina Castañé Font
5. Quico Fernàndez Barrachina
6. Queralt Puig Castañé
7. Ramon Quiñonero Romero
8. Àngels Rovira Rodriguez
9. Josep Maria Soler Camps
10. Neus Orriols Alsina
11. Albert Sánchez Muñoz 

Suplents

1. Joaquim Abadal Mauri
2. Anna Soldevila Picado
3. Ramon Duocastella Viladrich
4. Rosa Garcia Alias
5. Josep Bruch Sellarés

Benvolguts balsarenyencs i 
balsarenyenques, 

Un cop més s’apropen les elec-
cions municipals. Aquest pro-
grama que us presentem és 
fruit de l’experiència d’aquests 
darrers quatre anys, així com 
de les aportacions fetes pels 
ciutadans. En aquest darrers 
quatre anys hem pogut  posar 
en marxa moltes de les pro-
postes que us vam presentar 
al darrer programa electoral; 
ara volem seguir endavant 
amb el projecte, i és per això 
que la nostra campanya porta 
per nom “Seguim!”.

Per Balsareny SEGUIM!

Perquè entre tots farem un 
nou poble millor.
Amb més participació i màxi-
ma transparència.
Per les persones i amb les per-
sones.
Procurant un entorn més agra-
dable i sostenible.
Impulsant recursos més justs, 
equitatius i inclusius.
Empenyent junts nous projectes. 
Compartint optimisme amb 
allò que fem.

Seguim Vivint per Balsareny 
amb la força de tots!

Perquè mentre hem estat al 
govern us ho hem demostrat 
i es per això que volem seguir.

Amb la vostra confiança el 26 
de maig ho aconseguirem i ho 
farem possible.

1. Govern i Administració
Farem i licitarem el nou con-
tracte de neteja viària.
Potenciarem  i impulsarem 
els consells de participació 
com el Consell de festa ma-
jor o comissió de festes.
Dotarem a l’ajuntament de 
les eines necessàries (de 
personal i materials)  per al 
seu bon funcionament, fent-
lo àgil, eficient i eficaç.
Dotarem al municipi de to-
tes les ordenances munici-
pals necessàries: civisme, ce-
mentiri, mercat setmanal....
Seguirem impulsant el gran 
treball que es porta a terme 
des del Consell d’infants i jo-
ventut.

·

·

·

·

·

2. Polítiques socials i de la 
Salut 

Consolidar l’equip d’Acció 
Social i seguir amb força 
el desplegament del pla 
d’inclusió que vetlla per la 
igualtat d’oportunitats de 
les persones.
Seguirem amb les polítiques 
d’igualtat que hem impulsat.
Actuacions de promoció de 
la salut dirigides a tota la ciu-
tadania
Seguirem treballant i coordi-
nant-nos amb  les activitats i 
entitats relacionades amb la 
salut, l’educació, el lleure, la 
dependència.

·

·

·

·

3. Sanitat 
Treballarem per dotar al po-
ble de un nou CAP
Seguirem treballant per te-
nir una comunicació fluida 
entre el CAP i l’Ajuntament.

·

·

Seguirem treballant i coor-
dinant-nos amb totes les 
activitats relacionades amb 
la salut.

·

4. Ensenyament
Adequarem  les instal·lacions 
escolars que queden pen-
dents,  com per exemple fi-
nestres, pati de l’escola ....
Seguirem tenint una màxi-
ma col·laboració amb el 
projecte educatiu de l’escola 
Guillem
A l’escola de música, se-
guirem adequant l’oferta 
formativa a les necessitats i 
demandes per seguir conso-
lidant el projecte.
Millorarem els accessos a 
l’escola de música.

·

·

·

·

5. Joventut
Seguirem recolzant i donant  
valor al consell de Joventut.
Crearem els espais necessa-
ris perquè puguin realitzar 
les seves activitats i puguin 
gaudir de les seves estones 
de lleure.
Seguirem treballant per a 
poder tenir uns dinamitza-
dors que els donin suport i 
els ajudin tant en les seves 
activitats com en els seus 
anhels.
Cal arribar a acords amb 
les entitats bancàries per 
tal de solucionar i agilitzar 
l’habitatge de lloguer.

·

·

·

·

7. Barris i disseminats
Estudiarem la possibilitat 
d’implantar un servei de 
transport per les persones 
que necessitin desplaçar-
se al municipi per rebre 
l’assistència mèdica bàsica.
Vilafruns Treballarem per en-
trar  a formar part del projec-

·

·

ARXIU
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te  eco barris
Cal Nosa: Dotar al barris 
d’equipaments necessaris 
com per exemple un local 
social.
La Rabeia, farem una zona 
d’aparcament que sigui porta 
d’entrada a les caminades al 
voltant de la Síquia i el Castell.
Disseminats: farem un cens 
de correus electrònics per tal 
de que rebin totes les notifi-
cacions.
Posarem indicacions per 
poder arribar a les cases de 
pagès de forma fàcil i ente-
nedora.

·

·

·

·

8.Comerç i indústria 
Donarem els recursos neces-
saris  per assessorar i dina-
mitzar el comerç municipal.
Promourem el comerç de 
proximitat i l’alimentació sa-
ludable.
Impulsarem  la Comunitat 
d’empresaris del polígon 
per tal de crear sinergies en-
tre les empreses existents i 
l’Ajuntament.
Treballarem per tal de poder 
aconseguir més sòl indus-
trial  per al municipi.
Impulsarem la instal·lació de 
fibra òptica al polígon.
Seguirem el treball iniciat 
amb el consell comarcal per 
poder-nos adherir als plans de 
modernització de polígons.

·

·

·

·

·

·

9. Turisme
Posarem  en valor tots els ·

punts d’interès del nostre 
municipi per tal de poder 
crear passejades, rutes i 
packs turístics.
Seguirem treballant amb el 
Consell Comarcal per poder 
tenir més Punts d’Interès 
turístic (PIT), així com en les 
activitats relacionades amb 
el Geoparc.
Farem la zona d’autocaravanes.

·

·

10. Cultura i festes
Seguirem realitzant treballs 
de memòria històrica.
Destinarem un espai adient 
per a la creació de la nova 
biblioteca.
Farem el catàleg de camins 
rurals.
Crearem el centre 
d’interpretació del traginer 
i la masia rural.
Repensarem  i optimitza-
rem  les festes municipals. 
(REIS*)

·

·

·

·

·

11. Medi Ambient
Potenciarem els vehicles elèc-
trics al nostre municipi mi-
tjançant punts de recàrrega.
Treballarem perquè el  con-
sum elèctric fotovoltaic es 
vagi implantant al municipi.
Seguirem treballant per ade-
quar espais per als animals 
abandonats o extraviats.
Per dignificar les colònies 
de gats en delimitarem les 
àrees i les dotarem d’allò ne-
cessari per al seu bon funcio-
nament.
Crearem un registre d’ADN 
per poder donar solució a 
la problemàtica dels excre-
ments de gos.
Farem una especial atenció 
al control de plagues reduir-
les al màxim.

·

·

·

·

·

·

12. Esports 
Seguim donant suport a les 
entitats esportives i particu-

·

13. Seguretat
Formalitzarem el conveni 
amb protecció civil.
Instal·larem lectors de ma-
trícules a les entrades del 
municipi.
Seguirem dotant als vigi-
lants de les eines necessàries 
per al desenvolupament de 
la seva tasca.

·

·

·

lars en el desenvolupament 
de les seves activitats.
Potenciar l’esport amb ofer-
tes engrescadores per als 
infants.
Aplicarem el pla d’ordenació 
de la zona esportiva de la 
Coromina
Arranjarem la piscina per 
evitar relliscades.
Treballarem per donar una 
sortida viable al camp de 
futbol.

·

·

·
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SARMENT

La pluja, prou necessària, va 
fer acte de presència des de 
bon matí el dia de Sant Marc, 
Festa Major de Balsareny. Per 
tant, les tradicionals balla-
des no es van poder celebrar 
a la plaça de l’Ajuntament 
i es van traslladar a la sala 
Sindicat, que es va omplir 
d’espectadors que no es van 
voler perdre la celebració.

L’acte el van presentar la Pu-
billa i l’Hereu, Judit Capdevila 
i Ferran Galiano, i la Pubilleta 
i l’Hereuet, Estel Dalmases i 
Pol Seuba. Va començar amb 
els balls de bastons a càrrec 
de tres colles de Bastoners de 
l’Escola Guillem de Balsareny, 
acompanyats per dos saxos, 
Oriol Puig i Pepe Vega; van 
ballar la ‘Marxa’, la ‘Picaceia’, 
el ‘Picotí’ i el ‘Rotllet’. A con-
tinuació, els Dansaires dels 
Pastorets de Balsareny van 
oferir quatre danses: “Vol-
ta cap aquí”, “L’As d’Oros”, 
“Ball de pedretes” i “Ball de 
rentadores”, les tres darre-
res acompanyats per la Co-
bla Principal de Manresa. 
Seguidament, dues colles 
de l’Escola Guillem van dan-
sar el Ball de la Faixa, també 
acompanyats per la cobla de 
la capital bagenca. A conti-
nuació va ballar la colla ge-

Balls de Sant Marc a aixopluc
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gantera Els K+Sonen, amb 
els gegantons Joan i Mariona 
i la geganta Blanca; el ball 
dels Gegantons, amb música 
de mossèn Joan Bajona, el 
va interpretar la Principal de 
Manresa; la resta de balls els 
van amenitzar els timbalers i 
grallers del grup. Tot seguit, 
els Bastoners de Balsareny, 
al ritme dels dos saxos, van 
fer unes ballades a les quals 
van convidar a afegir-s’hi els 
veterans que hi hagués en-
tre el públic: ho van fer en 
Josep Xandri, l’Abel Artigas, 
el Ricard Ribera i el nostre 
col·laborador en Josep Gu-
dayol, el més veterà de tots.

Després, va ser el torn dels 
Geganters de Balsareny, amb 
els gegants Marc i Maria: llur 
majestuosa dansa, també 

original de Joan Bajona, va 
ser interpretada per la Cobla 
manresana; i la resta de balls, 
a càrrec dels timbals i grallers 
del grup. Finalment, les dues 
colles geganteres locals van 
fer una gran ballada conjun-
ta. L’acte va acabar amb la 
interpretació de la sardana 
“Records de Balsareny”, de 
Josep Maria Albertí, i dues 
sardanes més, a càrrec de la 

Cobla Principal de Manresa. 
Al matí, després de la missa 
de Sant Marc, amb cants de 
la Coral Sant Esteve, s’havia 
fet la benedicció i distribu-
ció del panet de Sant Marc. I 
a la tarda, en un Casino com 
sempre ple a vessar, la Prin-
cipal de Manresa va oferir un 
agraït cafè-concert. I al ves-
pre hi va haver teatre, amb 
“Diario de un cuarentón”, 
per Andrés Torres. El dia an-
terior hi va haver la Cercavila 
inaugural, amb l’espectacle 
“Dragon ST” de la Compan-
yia JAM, i el pregó de Festa 
Major; però la repicada de 
campanes i l’espectacle pi-
romusical es van ajornar 
fins diumenge en senyal de 
dol per la defunció del jove 
balsarenyenc Jaume Barons 
Mas en un tràgic accident en 
què també va perdre la vida 
la jove Clara Montsech, de 
Santa Maria d’Oló. El nostre 
condol a les famílies. 

A. SELGAS A. SELGAS

A. SELGAS
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Actuació dels Dansaires dels Pastorets

El 25 d’abril, dia de Sant 
Marc, patró de Balsareny,  els 
dansaires dels Pastorets de 
Balsareny, dirigits per Alba 
Fontanet, van participar en la 
tradicional ballada popular de 
la festa major, conjuntament 
amb les colles de Geganters i 
Grallers de Balsareny, Gegan-
ters i Grallers Els K+Sonen de 
Balsareny, Bastoners de Balsa-
reny i colles de Bastoners i del 
Ball de la Faixa dels alumnes 
de 5è i 6è de l’Escola Guillem 
de Balsareny, així com amb la 
Cobla Principal de Manresa. 
L’acte, malgrat que a causa de 
la pluja es va haver de cele-
brar a la sala Sindicat i no pas 
a la plaça de l’Ajuntament, va 
resultar molt lluït; els espec-
tadors que omplien a vessar 
la sala van premiar amb càlids 
aplaudiments les actuacions 
de tots els grups.

Els més menuts dels Dansai-

PASTORETS DE BALSARENY  

res dels Pastorets de Balsa-
reny van interpretar  les dan-
ses “Volta cap aquí” i el “Ball 
de pedretes”, mentre que els 
més grandets van presentar 
L’As d’Oros” i el “Ball de ren-

Àngel Guimerà 17
BALSARENY

CENTRE INSTRUCTIU 
I RECREATIU

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

A. SELGAS

A. SELGAS A. SELGAS

tadores”; llevat de la primera, 
les tres altres danses van ser 
acompanyades per la Cobla 
Principal de Manresa. Felici-
tem tots els balladors, perquè 
ho van fer molt bé, i celebrem 
l’excel·lent feina de l’Alba, per-
què el món de la dansa serveix 

per inculcar uns valors molt 
importants: tant de participa-
ció, expressivitat, atenció, sen-
sibilitat i treball en equip com 
d’amor a la música i respecte 
a la diversitat de les tradicions 
dels diferents països del món. 
Gràcies i endavant!



XVIII Trobada de gegants

Lluïda XVIII Trobada dels 
gegants Marc i Maria, de la 
colla de Geganters i Grallers 
de Balsareny, que obren els 
braços a la gent del poble, 
grans i petits. Aquest cop, en 
especial, els menuts, ja que 
tots els infants de l’escola 
Guillem de Balsareny van 
participar fent el dibuix del 
cartell de la trobada.

La colla de geganters i el pro-
fessorat va fer una selecció 
dels millors dibuixos i es van 
triar els dibuixos guanyadors 
de cada cicle, que varen ser: 
Maria Rodríguez Legler, del 
curs de P5; Aran Sivill Pla, del 
2n curs; Xènia Artigas Cruz, 
de 4rt curs; i la guanyadora 
de 6è curs i  del cartell defi-
nitiu de la trobada, Queralt  
Artigas Cruz. Enhorabona a 
les premiades i a tots els par-
ticipants, i felicitats a l’Escola 
Guillem de Balsareny per la 
seva col·laboració activa. 

SARMENT Tots els dibuixos partici-
pants van estar exposats al 
Casal Cívic, entre els dies 15 
i 26 d’abril. Actualment els 
dibuixos estan guardats al 
Centre Instructiu i Recreatiu 
(el Casino), on cada alumne 
que ho vulgui pot recollir el 
seu dibuix.

El dia 28, amb un sol radiant, 
va començar la cercavila amb 
una visita als residents del 
Casal Verge de Montserrat. 
Allà, els gegants Marc i Ma-
ria, acompanyats de les co-
lles de Sallent, Vic - Carrer de 
la Riera, el Masnou, Tavertet, 
les Borges Blanques, Guis-
sona, Caldes de Montbui i 
Pallejà, van participar en uns 
balls al pati de la residència. 
La ballada la va organitzar 
la Colla de Geganters Gra-
llers de Balsareny a proposta 
de l’associació ARFAC, amb 
la  col·laboració de la di-
recció de la residència: una 
excel·lent iniciativa, aquest 
bonic gest d’apropament i 

09
ACTUALITAT

GEGANTERS BALSARENY

estima per als nostres avis i 
àvies del Casal.

Seguidament, les colles ge-
ganteres van desfilar pels ca-
rrers del municipi, fins arribar 
a la plaça de l’Ajuntament, 
on es van fer els tradicionals 

balls de les diferents colles 
participants, els agraïments 
i el lliurament de records 
per mans del cap de colla de 
Geganters i Grallers de Balsa-
reny, acompanyat del regidor 
de Cultura i de l’alcalde de 
Balsareny. Per molts anys! 

A. SELGAS
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49è Concurs Nacional de Fotografia Festa dels Traginers

El passat 7 d’abril de 2019 es 
van reunir a la Sala el Sindi-
cat els Srs: Pedro Gallardo 
Martínez de Badia del Vallès, 
Jesús A. Guzmán Bonilla de 
Badia del Vallès i Francisco 
Espejo Sánchez de Vacaris-
ses; els quals es constituei-
xen en el Jurat del 49é Con-
curs Nacional de Fotografia 
Festa dels Traginers, i per 
unanimitat van emetre el 
següent veredicte:

PREMI NACIONAL DE 
BLANC I NEGRE:

Col·lecció d’honor i 2on Me-
morial Benvingut Xandri: al 
Sr. Antonio Garballo Barrio-
nuevo, de Cerdanyola del 
Vallès

Primer Premi: 
Josep Mª Fontanet Valls,
de Sabadell

2n Premi: 
Agustín Padilla Carreño, 
de Badia Vallès

3r Premi:
Jordi Ventura Carbó, 
de Puigdàlber 

4t Premi: 
Antoni Planas Ortiz, 
de Terrassa

5è Premi: 
Alicia López López, 
de Badia del Vallès

PREMI LOCAL 
DE BLANC I NEGRE:

1r Premi: 
Jordi Selgas Catalan

2n Premi: 
Estefania Lorente López

3r Premi: 
Bartolomé Gonzalez Pérez

SARMENT

PREMI NACIONAL 
DE CREACIÓ DIGITAL:

1r Premi: 
Lluís Cuminal, 
d’Arbúcies 

2n Premi: 
Bartolomé González Pérez, 
de Balsareny

3r Premi:  
Antonio Garballo Barrionuevo, 
de Cerdanyola del Vallés

PREMI NACIONAL 
DE COLOR:

1r Premi: 
Narciso Vilá Vilella, 
de Tordera

2n Premi: 
José Maria Garcia, 
de Sabadell

3r Premi: 
José Ma. Fontanet Valls, 
de Sabadell

PREMI LOCAL DE COLOR:

1r Premi: 
Dafne Molina Casado

2n Premi: 
Bartolomé González Pérez 

3r Premi: 
Juan Caballero Juncal

JOSEP Mª FONTANET VALLS
1er nacional BN

PREMI NACIONAL RETRAT 
DE TRAGINER:

1r Premi: 
Jordi Ventura Carbó, 
de Puigdàlver

2n Premi: 
Alicia López López, 
de Badia del Vallès

3r Premi: 
Bartolomé González Pérez, 
de Balsareny

El diumenge 28 d’abril a les 
11 del matí, a la sala petita del 
Sindicat, on es van exposar 
les principals obres d’un total 
de 297 fotografies presenta-
des entre tots els apartats, es 
va dur a terme el lliurament 
dels premis, dintre els actes 
de la Festa Major de Balsa-
reny d’enguany.

JORDI SARRI
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Concurs infantil de pesca Festa Major

Relació dels guardonats en el 
concurs infantil de pesca de 
la Festa Major de Balsareny 
que es va celebrar el dissab-
te 27 d’abril, organitzat per 
la Societat de Pescadors de 
Balsareny i l’Ajuntament de 
Balsareny. L’enhorabona als 
guanyadors, extensiva a tots 
els participants i als organit-
zadors.

Categoria 10 anys
1er Joan Vila
2on Laia Rosa
3er Ainara Gallego

SARMENT 4art Oleguer Rodríguez
4art Clara Jiménez
Categoria 8-9 anys

1er Eric Rodríguez
2on Toni Ramos
3er Carla escola
3er Valeria Millán
3er Marta Jiménez

Categoria 4-5 anys
1er Sara Rodríguez
2on Maria Vilanova
3er Alex Rodríguez
3er Siara Millán

Categoria 3anys
1er Joel Rodríguez

JORDI SELGAS CATALAN

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

1er Local BN

BARTOLOMÉ GONZÁLEZ PÉREZ 
2on NACIONAL DIGITAL

DAFNE MOLINA CASADO
1er LOCAL COLOR

NOÈLIA RAMÍREZ
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Caminada per la Síquia

El dimarts, 30 d’abril de 2019, 
el grup de Balsareny de les ca-
minades “A cent cap als 100” 
va fer un bonic passeig per 
un tram de la Séquia de Man-
resa –que els balsarenyencs 
sempre n’hem dit “la síquia”. 
Aquesta passejada era inde-
pendent de les que organitza 
la Diputació agrupant quatre 
municipis de la demarcació; 
l’organitzava el Centre Excur-
sionista de Balsareny amb el 
suport de l’Ajuntament de Bal-
sareny. 

En un dia molt bo, prop d’una 
cinquantena de caminants 
van sortir de les immedia-
cions del Mas Terradelles cap 
al Mas de les Coves, en terme 
de Sallent, i van anar seguint 
el camí de la Séquia de Manre-
sa, que, en aquell punt, passa 
justament per sota del mas (la 
“mina del Mas de les Coves”, 
gran obra medieval de 321 m 
de llarg) per reaparèixer més 
amunt, a l’aqüeducte del ras-
tellador de les Coves. Tinguem 
present que el grup balsaren-
yenc feia la via remuntant la 

SARMENT Séquia en direcció contrària a 
la de l’aigua.

Poc després, i de forma grata-
ment inesperada, es van tro-
bar amb un grup d’estudiants 
i professorat del cicle superior 
(cursos 5è i 6è) de l’Escola Gui-
llem de Balsareny, que estaven 
fent un treball sobre la Séquia.

L’agradable passeig, pel terme 
de Sallent, i sempre a la vora 
de la cinta de la síquia, ara i 
adés creuada per bonics pon-
tarrons, va portar els vianants 
per sota del serrat Cogulló, 
on hi ha les restes d’un poblat 
ibèric, i vora la muntanya de 
potassa de la Botjosa, per se-
guir vorejant les instal·lacions 
d’Iberpotash i travessant les 
vies del carrilet de la potassa. 
Es va fer una parada tècnica 
per beure i menjar fruita o el 
que cadascú es portés: va ser 
a les immediacions de l’antic 
Mas Rocaus, on un cartell, 
posat l’any 2003 i malaura-
dament destrossat per una 
bretolada, recordava que era 
el lloc on vivien els germans 
Jaume i Miquel Guitó, “els Es-
molets”, oncles de Marcel·lí 

A. SELGAS

Balsareny acull la Cantata “Unes colònies d’aventures”

El passat 29 de març els alum-
nes de 4t de l’escola Guillem 
de Balsareny juntament amb 
alumnes de 4t de l’escola 
Sant Jordi de Fonollosa i els 
alumnes de 4t de l’escola 
Riu d’Or de Santpedor han 
estat els principals actors 
de la cantata “Unes colònies 
d’aventures”.

L’Àrea d’Igualtat del Con-
sell Comarcal del Bages 
pública el conte “Unes co-
lònies d’aventures”  dirigit 
als alumnes de Cicle Mitja, 
escrit per l’Ana Obiols i amb 

DÈLIA ORTEGA il·lustracions d’en Joan Subi-
rana. El conte incorpora un 
C.D. amb la música de David 
Martell Solernou que és tam-
bé el compositor. 

Aquest conte narra les vivèn-
cies que experimenten un 
grup d’alumnes durant unes 
colònies davant de situacions 
afectives diferents. A través 
del conte han pogut  fer pre-
guntes, expressar els seus 
dubtes i incerteses que els ha 
portat a fer reflexions i treure 
conclusions interessants per 
conèixer millor la diversitat 
afectiva, sexual i de gènere. 
Cadascú ha de ser lliure per 

ser com un mateix vol ser i se 
sent, independentment dels 
estereotips.

A través de la música els 
alumnes han treballat dife-
rents estils musicals: bos-
sanova, rock i swing, entre 

Massana, que foren detinguts 
acusats de col·laborar amb els 
maquis, i als quals es va aplicar 
la “llei de fugues” l’any 1949 al 
baixador del Carrilet a la Ra-
beia. 

També es va passar per 
l’aqüeducte del Vilar, de l’any 
1344 i amb sis arcs, que traves-
sa la riera de Soldevila –mo-
dernament, la síquia hi passa 
canalitzada per un sifó de 1,5 
m de diàmetre–. Entrant ja 
en terme de Balsareny, van 
creuar el pont de Conangle, 
de set ulls, també del XIV i 
també canalitzat, que creua la 
riera del mateix nom, al costat 
de l’antic mas Conangle, avui 
mas de la Torre d’en Roca. 
D’allà es va arribar a la mina de 

Vilafruns, també d’Iberpotash; 
i d’allí, travessant la carretera 
cap a l’antiga fàbrica tèxtil de 
Vilafruns i vorejant la factoria 
de Gates Vulca, la depuradora 
i la deixalleria, es va arribar a la 
fàbrica del Molí de Balsareny.

Els caminadors, tot seguit, 
van dinar al restaurant “Els 
Traginers” –a compte de ca-
dascú–, i en acabat hi va haver 
un animat ball amenitzat per 
l’animador Joan Vilandeny. 
Una bona sortida, preludi de 
la cloenda de la temporada 
“A cent cap als 100”, que el dia 
16 de maig aplegarà passeja-
dors de molts pobles i ciutats 
al Parc de l’Agulla de Manresa. 
Felicitem els organitzadors 
per un dia perfecte.

DÈLIA ORTEGA

d’altres.

El dia del concert els alumnes 
estaven molt motivats, emo-
cionants i molt concentrats. 
Han viscut aquesta experièn-
cia de forma molt intensa i 
s’ho han passat molt bé. 
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Mestres bastoners
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Fa pocs dies que hem deixat 
enrere una altra Festa Ma-
jor, per Sant Marc. Les nos-
tres tradicions folklòriques, 
esportives i religioses, tot 
recordant el panet de Sant 
Marc, formen part de la nos-
tra història ancestral.

Com cada any de bon matí, 
per Sant Marc, els tocs mu-
sicals del saxo donen vida 
a un “dring” de bastons on 
diferents grups donen i han 
donat, a través de la pols dels 
temps, vida a aquesta dansa 
símbol d’un caràcter guerrer 
i de fermesa cultural que fa 
que els pobles siguin això: 
pobles.

En aquests dies de festa, i 
coincidint amb les meves ho-
res de de solitud, tot obrint 
els calaixos d’un vell tocador, 
vaig trobar sorprès un petit 
sobre oblidat amb la foto-

ACTUALITAT

Judit Capdevila, 
Pubilla de la Catalunya central

El cap de setmana del pri-
mer de maig, en un acte ce-
lebrat als Jardins Artigas de 
la Pobla de Lillet, la pubilla 
de Balsareny, Judit Capde-
vila, va ser escollida Pubi-
lla de la Catalunya Central. 
L’acompanyaven en l’acte 
de proclamació l’hereu bal-
sarenyenc, Ferran Galiano, 
i la pubilla i l’hereu infantils, 
Estel Dalmases i Pol Seuba, 
juntament amb un munt de 
pubilles i hereus de les co-
marques del Bages, Moianès, 
Anoia, Solsonès i Berguedà. 
Amb aquesta elecció, la Judit 
agafava el relleu de l’anterior 
pubilla, Anna Rovira, del seu 
mateix poble.

L’Hereu de la Catalunya Cen-
tral que l’acompanyarà serà 
el navassenc Jordi Busquets, 
que en aquest cas substitueix 

SARMENT el solsoní Albert Colell.

Els santfruitosencs Mariona 
Sagués i Roc Grandia faran 
parella en aquest cas com a 
primera dama i primer fadrí, 
en substitució dels navarclins 
Laia Medalla i Bernat Ber-
nabeu. 

Finalment, la pubilla de Sol-
sona, Laia Ribalta, rellevarà 
la pierenca Eva del Pozo com 
a segona dama, i Bernat Gil, 
d’Òdena, ha estat nomenat 
segon fadrí en substitució del 
navassenc Roger Riera.

La Judit prenia possessió del 
càrrec amb unes emociona-
des paraules d’agraïment, es-
pecialment per al seu germà 
Gerard, qui la va introduir en 
el món del Pubillatge. 

L’enhorabona i per molts 
anys!

NÚRIA CENTELLAS

grafia d’uns mestres i quadre 
de Bastoners corresponents 
a la generació de 1957, de 
la qual vaig formar part. Em 
vaig quedar sorprès, amb 
una esgarrifança que em va 
fer posar la pell de gallina, ja 
que de sobte em van venir a 
la memòria tot un seguit de 
records: el saxo del Josep 
Clariana (Tomaset), el saxo 
de l’Àngel (músic d’aquella 
vella Orquestra de Sallent, 
La Rosaleda) i tots aquells 
companys, avui traspassats 
alguns, altres absents de Bal-
sareny i també altres de pre-
sents avui encara. 

A la fotografia, d’esquerra a 
dreta: Benvingut Xandri (+), 
banderer;  Antoni Arnaus, 
Hortensi Terradellas (+), Fran-
cesc Simon (Tol·la), Jaume 
Rial, Joan Fité (+), Celdoni 
Santamaria (+), mestre basto-
ner, Gonçal Garcia (+), Josep 
Gudayol i Josep Jordana (+), 
mestre bastoner.

ARXIU J. GUDAYOL

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com

FORN
Pa i Pastisseria

Travessera, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55 

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

TAVERNA EL BOTER
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Consell d’Infants d’alumnes de primària i secundària de Balsareny

Des de l’Ajuntament dels 
nostres pobles, i amb la 
col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona, conjunta-
ment amb la Fundació Ferrer 
i Guàrdia (aquesta darrera 
acompleix 30 anys), Balsareny 
compta amb aquesta forma-
ció d’alumnes de primària i de 
secundària que transmet uns 
valors socials, culturals, espor-
tius, polítics i religiosos.

Carme Tripiana, treballadora 
de l’Ajuntament de Balsareny, 
respon les preguntes sobre el 
programa informatiu del Con-
sell d’Infants de Balsareny, 
i comenta que “els pobles 
s’enriqueixen, sense dub-
te, amb la participació dels 
joves. Avui Balsareny pot 
comptar amb una formació 
generacional futura”.

— En primer lloc, expliqueu-
nos: com va sortir la pro-
posta de formar un Consell 
d’Infants?

— A la comarca del Bages ja 
hi havia tradició de diferents 
consells d’infants en altres 
municipis com Artés, Sant 
Fruitós de Bages, Sallent, Ca-
llús... Per això es va valorar 
que seria molt positiu que 
els infants i adolescents de 
Balsareny també poguessin 
organitzar el seu propi con-
sell i participar activament 
en les decisions del seu mu-
nicipi. A nivell comarcal hi ha 
trobades comarcals, que són 
l’espai on els Consells de la 
Infància dels diferents po-
bles del Bages s’ajunten per 
debatre i decidir aspectes 
que influeixen no només a 
la infància i al seu futur. En-
guany són uns 150 partici-
pants dels 12 pobles que hi 
participen: Artés, Balsareny, 
Callús, Castellnou del Bages, 
El Pont de Vilomara, Manre-

JOSEP GUDAYOL I PUIG

sa, Navàs, Sallent, Sant Frui-
tós de Bages, Sant Joan de 
Vilatorrada, Santpedor i Sú-
ria. Des de l’àrea d’educació 
del Consell Comarcal del 
Bages es genera un espai 
perquè les participants es 
coneguin i treballin conjun-
tament a nivell intercomar-
cal sobre un tema o diversos. 
Aquest any estem treballant 
la Convivència.

— Com varen ser escollits 
aquest actuals membres del 
Consell?

- El nostre consell d’infants i 
adolescents funciona des del 
curs passat; vam començar 
amb els alumnes de 5è i 6è 
de primària. Se’ls va presen-
tar el projecte i qui va voler 
es va presentar com a can-
didat; la participació sempre 
ha estat molt alta. D’aquest 
candidats i a través de vota-
cions es van triar els actuals 
consellers i conselleres. 

— Qui forma el Consell 
d’Infants i Adolescents?

— Ara aquest curs també 
tenim consellers i conselle-
res de  5è de primària fins 
a 1r d’ESO i esperem que el 
pròxim curs es pugui aug-
mentar el Consell amb els 
alumnes de 2n d’ESO. Per 
tal de poder consolidar el 
nostre Consell d’Infants i 
Adolescents com un òrgan 
de participació ciutadana, 
de caràcter consultiu, for-
mat per nens i nenes de 10 
a 14 anys que estudien 5è i 
6è de primària al municipi 
de Balsareny i secundària en 
altres municipis, ja que Bal-
sareny no disposa d’Institut, 
però que viuen al municipi. 
De cara al pròxim curs s’està 
valorant que els infants i 
adolescents tinguin espais 
diferents per poder reunir-se 
i poder treballar els diferents 
temes.

— Quina participació?

— El Consell dels Infants i 
Adolescents pot treballar 
qualsevol temàtica, de qual-
sevol àmbit, que les nenes i 

nens del municipi considerin 
importants per al seu benes-
tar i el del seu entorn. Volem 
aprofitar aquesta entrevista 
per fer una crida a tots els in-
fants de municipi per tal que 
facin les seves aportacions. 
Les poden fer a les bús-
ties que hi ha instal·lades a 
l’escola Guillem de Balsareny 
i a l’entrada de l’Ajuntament: 
ens agradaria poder rebre 
les vostres opinions.

— Quina és la mecànica del 
Consell?

— Cada curs es convoquen 
sessions mensuals plenàries: 
s’inicien el mes d’octubre i 
acaben el mes de juny. Es po-
den fer sessions de forma ex-
traordinària sempre que es 
cregui necessari. Les sessions 
es fan fora de l’horari escolar 
i es fan a l’Ajuntament de 
Balsareny,  dinamitzades pel 
tècnic o tècnica municipal 
d’Acció Social. 

— Voldríeu afegir o dir alguna 
cosa més?

— Els programes de les re-
unions varien segons la te-
màtica que s’està treballant. 
Aquest curs a nivell comar-
cal estem participant en un 
projecte conjunt, donada 
la necessitat de promoure 
la cohesió social des d’una 
perspectiva inclusiva i inter-
cultural. La temàtica escolli-
da és la Convivència, entesa 
des de diferents òptiques 
o eixos: des de la diversitat 
sociocultural fins a l’esportiu 
passant pel mediambiental. 
I a nivell del nostre Consell 
estem treballant la difusió i 
que la gent conegui la nostra 
activitat i hi pugui participar 
activament. Sabem que la 
feina s’ha de fer a poc a poc, 
però cada cop serà més co-
neguda. Per això us volem 
animar a tots a participar-hi.

CARME TRIPIANA
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Mare del Rock’n Roll i símbol 
etern de rebel·lió... Entendre 
la música, tal com la conei-
xem avui dia, no és possible 
sense conèixer la trajectòria 
de l’instrument que ha en-
cimbellat molts dels mites 
moderns: la guitarra elèctri-
ca. La seva invenció va mar-
car un abans i un després, 
obrint pas a gèneres i estils 
musicals que han transfor-
mat per sempre més la músi-
ca contemporània.

La història de la guitarra elèc-
trica és relativament recent: 
només cal que ens desplacem 
uns 90 anys enrere per desco-
brir-ne els orígens. Un viatge 
curt, però apassionant.

Fixant-nos avui en grans gui-
tarristes (ja convertits en lle-
gendes) com Jimi Hendrix, 
BB King, Steve Vai, Mark Kno-
pfler, Eric Clapton i un llarg 
etcètera, és curiós pensar 
que l’origen de la història de 
la guitarra elèctrica es trobi 
en la música hawaiana, però 
així és! A inicis del segle XX, 
quan va començar a popula-
ritzar-se la música jazz, van 
sorgir nombroses orquestres 
formades per instruments 
com el piano, la trompeta o 
el saxo que, pel fet de tenir 
més projecció sonora, ofega-
ven el so de la guitarra acústi-
ca. D’aquí que alguns músics 
comencessin a buscar solu-
cions perquè el so de la gui-
tarra sonès més fort. Un d’ells 
era George Beauchamp.

A la fi dels anys 20, Beau-
champ –al costat de John 
Dopyera– va desenvolupar 
una guitarra de cos metàl·lic 
i discos d’alumini que so-
nava 5 cops més forta que 
l’acústica i, era molt idònia 
per a desenvolupar la tècni-
ca ‘slide guitar’ (consistent a 
lliscar per les cordes un tub 

de vidre o metall per acon-
seguir sons plorosos), molt 
corrent en el blues, el cou-
ntry i la música de Hawaii. 
L’invent va tenir un gran èxit 
i, encara que la companyia 
va tancar,  la guspira i inspi-
ració és va mantenir per part 
d’en Beauchamp, que seguí 
treballant en el tema. El 1931, 
ell i Adolph Rickenbacker van 
treure a la llum la ‘Frying Pan’ 
(sobrenomenada així per la 
seva forma de paella), una 
guitarra hawaiana elèctri-
ca fabricada amb materials 
metàl·lics i dotada d’una pas-
tilla electromagnètica. Va ser 
el primer instrument musical 
elèctric i el precedent per a 
les guitarres elèctriques mo-
dernes.

L’empresa Gibson va co-
mençar a experimentar amb 
la comercialització de mo-
dels de guitarres elèctriques 
amb un disseny de caixa com 
el de les guitarres espanyoles 
i molt més semblants a les 
que coneixem avui dia. Una 
d’elles va ser la Gibson ES150, 
que va obtenir un èxit im-
mediat, a més del beneplàcit 
d’importants solistes de jazz, 
com ara Charlie Christian (les 
seves actuacions van acabar 
per canviar la història de la 
guitarra elèctrica i revolu-
cionar la forma en què els 
músics veien aquest instru-
ment): ara era un instrument 
musical capaç d’adquirir la 
mateixa força i protagonisme 
que una trompeta o un saxo. 
Als voltants de 1940, el gui-

Història de la guitarra elèctrica

tarrista Les Paul va idear una 
guitarra de cos sòlid que 
va anomenar  ‘The Log’ (el 
tronc) i que consistia en un 
tros allargat de fusta de pi, 
amb un pal i trossos d’una 
altra guitarra. Un disseny poc 
estètic, però amb un gran re-
sultat sonor.

Molts es van negar a comer-
cialitzar la guitarra de Les 
Paul, convençuts que no tin-
dria èxit, a excepció de Leo 
Fender. Fender es va inspirar 
en la guitarra ‘The Log’ per 
crear un model, la guitarra 
Fender Broadcaster (més 
tard, Fender Telecaster), que 
no va trigar a desplaçar la 

ARXIU
Guitarra hawaiana, lap-steel “Frying Pan”.

ARXIU

resta de guitarres: de disseny 
robust, però de fàcil de cons-
trucció, es fabricava en sèrie, 
reduint costos i –per tant– 
amb un preu més assequible 
per a les masses. Va ser el que 
va canviar per sempre la his-
tòria de la guitarra elèctrica.

Durant els anys 50 i 60, la 
Fender Telecaster va ser la 
responsable que l’ús de la 
guitarra elèctrica es popula-
ritzés, donant lloc a un nou 
gènere musical: el Rock’n 
Roll. De fet, aquest model va 
tenir tant èxit que, al costat 
de la Fender Stratocaster, és 
l’únic que no ha deixat de fa-
bricar-se fins als nostres dies.

Guitarra elèctrica Fender Telecaster
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Concurs literari de Sant Marc (23 d’abril de 2019)

Aquest mes d’abril, coincidint 
amb la Diada de Sant Jordi, 
ha tingut lloc el lliurament de 
premis del Concurs literari de 
Sant Marc que, enguany, esta-
va dedicat a la prosa. Aquest 
concurs és una iniciativa de la 
regidoria de Cultura i el jurat 
està format pels membres del 
Consell Municipal de Cultura i 
la Biblioteca Pere Casaldàliga.

Agraïm la col·laboració de 
l’Escola Guillem que, com fa 
sempre,  anima els seus alum-
nes a participar-hi. És clar 
que sense la seva implicació 
aquest concurs no seria tan 
lluït. També volem agrair a 
l’Escola de Música de Balsa-
reny la seva participació po-
sant el toc musical en el lliura-
ment dels premis. 

Els guanyadors del concurs 
per cada categoria han estat:

Escola Guillem: 
P3: Unai González Boltor
P4: Sara Rodríguez Salcudean
P5: Oriol Arimany Henares
1r.: ‘L’1 està trist’, 
de Sara García Escolà
2n.: ‘La Pilota viatgera’, 
d’Aran Sivill Pla
3r.: ‘El Castell encantat’, 
de Júlia Marquès Fernández
4t. A: ‘El Dilema de Neil Arm-
strong’, 
de Roger Caballero Estruel
4t. B: ‘La Sireneta’, 
de Xènia Artigas Cruz
5è.: ‘En Darwin va de viatge’, 
d’Oleguer Rodríguez Estivill

ANA PÉREZ HIDALGO

6è.: ‘Un bon home’, 
de Martí Carreté Soler

Categoria de 12 a 16 anys 
(ESO): Desert

Categoria de 17 a 20 anys 
(joves): Desert

ANA PÉREZ HIDALGO

ANA PÉREZ HIDALGO

Categoria de 21 a 59 anys: 
‘Un dia especial’, 
de Sergi López Milla

Categoria de 60 anys i més: 
‘El titella Xerric’, 
de Gerard López Molgosa



Tertúlia literària amb Maria Lluïsa Amoròs

El divendres 26 d’abril, va tenir 
lloc la tertúlia literària del mes 
d’abril al voltant de la novel·la 
‘La força d’Aglaia’, de Maria 
Lluïsa Amorós, coincidint 
amb la Festa Major del poble. 
I, com estàvem de festa, vam 
convidar a l’autora a partici-
par-hi, fet que ens va perme-
tre conèixer la seva obra, els 
seus interessos, i tot allò que 
envolta la seva escriptura.

La Maria Lluïsa va ser molt 
generosa: ens va fer cinc cèn-
tims de la seva evolució com 
a escriptora i ens va presentar 
les seves novel·les: Els til·lers 
de Mostar (1996). Vora el llac 
(1999), Un glop de calvados 
(2003), La força d’Aglaia (2016), 
El retorn de l’Àngela (2017), La 
casa de Rose Warren (2018) i, la 
seva darrera obra, Berenar sota 
les moreres (2019).

ANA PÉREZ HIDALGO

Des de la Biblioteca inclou-
rem aquestes lectures dins de 
les nostre recomanacions ja 
que l’escriptura de Maria Lluï-
sa Amorós és fluïda i plena de 
sabor poètic. Les temàtiques 
són actuals i les situacions 
se’ns fan molt properes per-
què se’ns fa fàcil fer similituds 
amb experiències pròpies o 
properes.

ANA PÉREZ HIDALGO

Supernit a les biblioteques

El Super3 i el Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya han organitzat, per 
segon any consecutiu, la “Su-
pernit a les biblioteques públi-
ques”, per tal de promoure la 
lectura entre el públic infantil. 
Enguany serà el divendres 31 
de maig, de 9 del matí a 9 del 
vspre, i la Biblioteca Pere Ca-
saldàliga també hi participarà.

La Supernit té per objectiu fer 
arribar als més petits la impor-
tància de la lectura i, per fer-ho, 
el Super3 ha ideat una aventu-
ra multitudinària, simultània i 
transmèdia per tot el territori 
en què els nens i nenes parti-
cipants ajudaran la Nenúfar i 
la Matoll a rescatar llibres de la 
Biblioteca. 
El Senyor de les Ombres està 

ANA PÉREZ HIDALGO robant llibres de les bibliote-
ques i, amb la seva màgia fos-
ca, està traient els malvats de 
dins dels llibres i els guarda en 
un bagul.

La nit del 31 de maig els alli-
berarà tots perquè envaeixin 
el món. Només ho pot aturar 
la màgia positiva, com la de la 
Nenúfar i la Matoll, però elles 
soles no poden fer-ho.

La missió de la “Supernit a les 
biblioteques” és que tots els 
infants facin màgia per aturar 
el Senyor de les Ombres i re-
tornar els malvats als llibres. 

L’activitat és gratuïta, però 
l’aforament és limitat i cal 
inscriure’s prèviament a la bi-
blioteca; en el nostre cas, a la 
Biblioteca Pere Casaldàliga de 
Balsareny! 

ANA PÉREZ HIDALGO

ANA PÉREZ HIDALGO

ANA PÉREZ HIDALGO
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Casal Verge de Montserrat. Informem? Enramades de Sallent 2018

Benvolguts/es,

Em dic Roser i sóc la filla de 
la Carme Gonfaus Rabeya, “la 
iaia”, per alguns de vosaltres, 
especialment per l’estimada 
Antònia G. Us escric aquesta 
carta perquè em bull la sang 
i m’entristeix el cor veure com 
actes que s’esdevenen un da-
rrere l’altre van quedant im-
punes davant persones de la 
Vila de Balsareny amb càrrecs 
i capacitat per fer possible mi-
llores importants en la gestió 
i direcció del Casal Verge de 
Montserrat.

Alguns de vosaltres n’heu 
sentit a parlar, d’altres no sa-
beu que el dia 31 de maig, ara 
farà un any, la Residència va 
organitzar una excursió a les 
Enramades de Sallent. 

Era un dia molt bonic, fes-
tiu i solejat. Els familiars, 
esperàvem amb alegria 
l’arribada dels avis a la 
plaça Catalunya de Sallent. 
L’autocar ple de gom a gom 
va arribar i uns des de baix i 
els altres des de dalt, amb un 
somriure d’orella a orella, ens 
saludàvem efusivament. 

Els avis/es que podien baixa-
ven per les escales, la majoria, 
com la meva mare, ho feien 
asseguts a la cadira de rodes i 
per l’ascensor de l’autocar. 

Vàrem iniciar la passejada pels 
carrers engalanats tots junts, 
una mica perduts al principi 

ROSER RIBERA GONFAUS per la manca d’una persona 
que dirigís la comitiva. 

El primer carrer va ésser el 
Sant Esteve. Em mirava “la 
mama” i la veia feliç, era el seu 
carrer. Veïns i veïnes ens atu-
raven per saludar-la, ella se’ls 
mirava contenta i jo em sentia 
feliç de veure-la i agraïda amb 
tothom qui li demostrava la 
seva estima i reconeixement. 
Ens vam fer fotos i tots/es es-
tàvem molt contents.

A dos quarts d’una en punt, 
tal com ens van dir, estàvem 
tots novament a la plaça Ca-
talunya per carregar els avis 
i retornar-los cap a casa seva, 
El Casal, i acabar la festa amb 
un dinar de germanor en unes 
carpes muntades fora el pati.
Un cop vaig veure la mama 
ben asseguda i col·locada 
dalt l’autocar me’n vaig anar a 
buscar el cotxe. 

A l’arribada a Balsareny rebo 
la trucada d’una bona amiga. 
La meva mare havia caigut.  Jo 
li pregunto –Com pot ser? Si 
no es mou de la cadira!!!. 

Ja veig l’autocar parat sota 
la plaça de l’església... davant 
l’escala d’uns set graons en 
punt rodó que acaba amb 
una gran portalada de fusta. 
Jo, ja em penso el pitjor... Ella 
em contesta –Vine cap el CAP.

A la meva mare la van baixar 
de l’autocar i la van col·locar 
en un dels costats del forat 
de l’escala... la cadira va anar 
marxant... un familiar la va 

poder agafar però la meva 
mare es va precipitar pel buit 
de l’escala picant de manera 
contundent a més d’un graó. 

El metge de guàrdia la va ha-
ver de cosir...no oblidaré mai 
el nostre creuament de mira-
des...quant de dolor, ràbia, im-
potència...

Aquells moments d’alegria 
s’havien esfumat tots en un 
instant.

Van ésser uns dies molt durs 
i d’angoixa constant. 

La meva mare ja no va tornar 
a menjar més i va estar gai-
rebé cinc dies sense beure. 
Moria al cap de dotze dies.
No es mereixia un final com 
aquell, no hi havia dret!!!

I, CREIEU QUE ENS HEM DE 
PREGUNTAR, ENCARA, QUÈ 
LI VA CAUSAR LA MORT A LA 
MEVA MARE?
Vull donar novament les grà-
cies a l’equip d’infermeria 
del Casal per la seva excel·lent 
tasca des de la cura, atencions 
i empatia demostrada en tot 
moment del procés, tant pel 
que fa a la meva mare com als 
familiars . 
A les cuidadores més prope-
res, elles que van fer la seva 
tasca amb dedicació i amor 
tot treballant amb un volum 
de feina molt per sobre de les 
seves possibilitats. 
Moltes gràcies!!!!

OPINIÓ
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Presumptament i com em 
van fer arribar aquell dia, les 
treballadores del Casal no 
tenien assignada la respon-
sabilitat de cap avi/a. 
Les cadires frenaven totes 
bé? Els frens estaven ben 
supervisats?
Aquell mateix dia, sembla 
ser, es va perdre una àvia 
de la residència durant 
tres hores per Balsareny i 
presumptament ningú del 

Casal la va trobar a faltar. Va 
ésser un veí qui va alertar a 
la família.

·

1.

2.

3.

PARLEM ARA DE RESPON-
SABLES?
S’ha obert des del Ca-
sal una investigació de 
l’accident ?
S’ha identificat què va fa-
llar?
Quin és el màxim òrgan 
responsable de la presa 
de decisions i funciona-
ment del Casal?
EL PATRONAT DE LA FUN-
DACIÓ CASAL VERGE DE 
MONTSERRAT.



FRANCESC CAMPRUBÍ

Per l’abril no et 
treguis ni un fil

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)              12,3
Mitjana (min.+ màx.)       12,6
Mitjana de mínimes         5,2
Mitjana de màximes      20,0
Mínima (dia 5)        -2,0
Màxima (dia 30)          24,2
Mín. més alta (dia 29)        11,8
Màx. més baixa (dia 3)      15,3

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 19)         58,7
Velocitat mitjana          9,3
Recorregut del vent (en km)       6.712,2

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 27)  1.019,6
Mínima (dia 6) 986,6

La pluja (litres) 
Dia 5                       22,4
Dia 6                      5,6
Dia 9                    2,0
Dia 16                    1,0
Dia 18                       1,5
Dia 20                         13,3
Dia 21                         3,6
Dia 22                         4,1
Dia 23                         3,1
Dia 24                         2,6
Dia 25                         21,9
Total                    81,1 litres

ARXIU

SOCIETAT

IV Trobada d’Amics de Ramon Cabana

Benvolguts amics,

El dissabte 8 de juny tin-
drà lloc la Quarta Trobada 
d’Amics de Ramon Cabana al 
Castell de Balsareny. (Vegeu 
l’article sobre Ramon Cabana 
a la revista ‘Perifèria’ 
(http://www.revistaperiferia.
org/ramon-cabana.html ). Les 
anteriors trobades han estat a  
Sant Romà de la Clusa, al Mi-
racle i a Gironella. 

El programa previst és el se-
güent:

AMICS DE RAMON CABANA

Demanem que confirmeu la 
vostra assistència, tan aviat 
com sigui possible, per telèfon 
o per correu electrònic,als se-
güents contactes (data límit 
30 de maig):

Jordi Corominas: 
corominasescude@gmail.com

Llorenç Planes: 
lplanes@uoc.edu

Joan Albert Vicens: 
joanalbert.vicens@gmail.com 

Dia 1: 
Missa Casal Cívic: difunts. A 
les 12 h. a l’església parroquial. 

Dia  2: “La veu del campa-
nar” a les 10 h. Ràdio Balsa-
reny.

Dia 8: Pelegrinatge al San-
tuari de Lourdes de França.

Dia 13: Eucaristia a 2/4 d’11: 
St. Antoni de Pàdua, patró dels 
paletes.

Dia 18: Eucaristia a les 5 
de la tarda al Casal Verge de 
Montserrat.

Dia 21: Trobada grup “Vida 
Creixent” a les 5 de la tarda a 
la rectoria.

Dia 26: Consell Parroquial a 
les 20 h. 

Trobada al Castell de Balsareny.

Missa a l’Ermita del Castell (2 euros, ja que és privada).
Oficiarà la missa mossèn Toni Guixé.

Visita guiada del castell (6 euros).

Dinar al restaurant els Traginers de Balsareny (20 eu-
ros, cafè, vi i begudes incloses).

Sobretaula amb una taula rodona sobre Ramon Ca-
bana: Època en què el Ramon va arribar a Balsareny. 
La transició. Les seves causes i ideals. 

Comiat.

Presentació, a la biblioteca Pere Casaldàliga de Balsa-
reny, de la segona edició de la novel·la Morir a cavall 
dels vents, original de Jordi Corominas i de Llorenç 
Planes, i dedicada a Ramon Cabana. 
La presentació anirà a càrrec de Ramon Carreté.

Mossèn Toni Guixé: 
toni antoni_guixe@hotmail.com
 
Xavier Armengol: 
tel. 665.16.99.86 
xaviarmengol@hotmail.com

Jordi Raïch: 
tel. 609.00.37.07 
jraichb@gmail.com

Preguem que en feu difusió 
a tothom que cregueu que li 
pugui interessar

10:30

11:00

12:00

13:30

16:00

17:00

19:00

LA VEU DEL CAMPANAR

Agenda Parroquial 
Juny 2019

MN. ANTONI BONET TRILLA
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Resposta al repte 
núm. 39: 60 cm

ROC CARULLA

Repte núm. 40

El rei i els seus 
missatgers viatgen 
des del castell fins
al palau d’estiu a 
una velocitat de 5 km/h. 
Cada hora, el rei mana a 
un missatger que torni 
al castell a una velocitat 
de 10 km/h. 

Quin interval de temps 
hi ha entre l’arribada al 
castell d’un missatger 
i la del missatger se-
güent? 

Salut i lògica!
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