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LAIA RIU

La Noèlia Ramírez Calatrava 
és enginyera superior forestal 
per la UdL, tècnica en cures 
d’infermera i d’activitats de 
gestió administrativa, i tècnica 
de nivell 1 de natació per la Fe-
deració Catalana de Natació. 

Als seus 39 anys, ja en por-
ta 12 treballant com a regi-
dora a l’Ajuntament de Bal-
sareny. També, ha treballat 
d’enginyera forestal en preven-
ció d’incendis, en investigació 
del musclo zebrat i en el control 
de plagues. Ha estat membre 
de l’executiva del Consorci de 
Residus del Bages, del consell 
de direcció de l’Agència Cata-
lana de Comerç i consellera 
Comarcal del Bages, ADF, en-
trenadora i vicepresidenta del 
Club Natació Balsareny i del 
Club Autocross Balsareny. 

Fa uns mesos es va presentar 
com a cap de llista de Suma 
Balsareny i, des del 15 de juny 
(dia en què va constituir el nou 
govern), és l’alcaldessa de Bal-
sareny. 

En primer lloc, l’enhorabona 
a Suma Balsareny per haver 
guanyat les eleccions i per assu-
mir el govern del nostre poble. 

— Com valoreu des de Suma 
Balsareny, el grup que encapça-
les, el resultat de les eleccions?

—Ho valorem de manera 
molt positiva. Nosaltres el 
que vam fer va ser projecte 
de poble, un grup de per-
sones enfocades a treballar 

Noèlia Ramírez, alcaldessa de Balsareny
per al poble. I són aquestes 
persones, més el projecte i el 
programa el que ens ha donat 
el resultat. Un fet a destacar 
d’aquestes eleccions és que 
només hi havia dos grups i, 
per tant, era un o l’altre.

— Si ens centrem a parlar de 
tu, com va anar això de formar 
part d’una candidatura munici-
pal? Ho havies pensat abans de 
presentar-te?

— Fa 12 anys no havia ni pen-
sat a estar com a regidora, lla-
vors t’ho trobes i la veritat és 
que és una experiència molt 
apassionant i gratificant. Una 
cosa va portar a l’altra i arriba 
un moment que has de deci-
dir si fas el pas al que et dema-
nen com a cap de llista o dius 
fins aquí. La tasca és tan agraï-
da que vaig decidir fer el pas, 
vaig assumir el repte. I aques-
ta segona vegada era el nou 
projecte que portava el que 
em va fer tornar a presentar.

— I com valores el fet de ser la 
primera dona Alcaldessa de 
Balsareny?

— Molt positiu. La política, 
fins ara, era un món d’homes, 
sí que és cert que cada vega-
da hi ha més presència feme-
nina a tot arreu, i sort en te-
nim d’elles que ens van obrint 
el camí. És una experiència 
positiva. Nosaltres hem de de-
mostrar molt la feina que fem, 
com la fem, per què ho fem...  
Tens un esforç extra pel sol fet 
de ser dona i sentim molt de 
respecte de poder assentar 
aquest precedent al nostre 

poble.

— Si ens centrem en el grup 
de Suma Balsareny, com el de-
finiries amb poques paraules? 

— El grup de Suma Balsareny 
el definiria com un grup de 
poble, amb persones per fer 
feina pel poble. L’equip que 
tenim és molt representatiu, 
amb moltes ganes de fer co-
ses i molt variat tant pel que fa 
a l’edat com a sectors diversos 
i experiència. És un grup que 
ja ve de lluny, fa temps que 
treballem junts i col·laborem. 
Hi ha el Dani, l’Àlex i la Sandra 
que han participat en algunes 
festes del poble i tenen vincu-
lació amb entitats, el Josep, la 
Montse, la Ivet, l’Àlex, el Fran-
cesc, el Jordi. També el Josep 
i la Meritxell que ja han estat 
regidors. Per tant, és un grup 
per fer poble i que inclou tam-
bé els nuclis de Cal Nosa, Cal 
Rata, la Rabeia i Vilafruns. 

— Al vostre programa electoral 
deia que estàveu disposats a 
treballar per al poble i que vo-
líeu atendre les necessitats dels 
ciutadans. Com ho vau fer per 
recollir tot això que el poble de-
mana i presentar un programa 
que convencés els ciutadans?

— Vam fer programes secto-
rials. Nosaltres vam fer diver-
sos grups a diversos barris i 
sectors, on crèiem que calia 
recollir aquesta informació. 
Vam recollir les demandes de 
tothom. Vam fer el nostre pro-
grama amb una idea inicial 
de propostes, que després a 
poc a poc les volem acabar 
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d’executar realment amb la 
gent que sigui afectada. Per 
exemple, vam crear un Pro-
jecte Riu que el vam explicar 
i vam recollir propostes, i un 
cop ho vulguem executar ne-
cessitem que vosaltres parti-
cipeu de tot això. També, vam 
fer un programa específic per 
a la Rabeia, Vilafruns, Cal Nosa 
i Cal Rata. Volem que la gent 
de cada ubicació senti que 
forma part del nostre projec-
te. Volem que sigui un pro-
jecte viu i flexible que es vagi 
adaptant en cada moment a 
la demanda  a temps real i ne-
cessària en cada lloc.  

— Quins són els primers projec-
tes que teniu el ment o allò més 
rellevant?

— Per a nosaltres tots són re-
llevants, perquè tots van en-
cadenats. Són projectes petits 
que formen part d’un projecte 
conjunt. Tenim un pressupost 
fet que vam compartir amb el 
grup ERC, hi ha projectes que 
són de convivència, que vam 
decidir i vam engegar junts 
durant aquests 20 mesos de 
govern compartit. Durant 
aquest temps aprovàvem els 

pressupostos conjuntament; 
per tant, els projectes que 
estem duent a terme de ma-
nera més immediata són els 
que teníem iniciats amb Es-
querra i que compartim amb 
ells, que alguns encara s’han 
d’executar. Per exemple, po-
sar el nom de Balsareny a la 
rotonda del Polígon, canviar 
el terra a l’Escola de Música, 
aviat podrem iniciar el saneja-
ment del camí de la via i que 
després donaran pas a la nos-
tra pròpia acció de Govern.

— Per tant, tot allò que vau 
aprovar en el seu moment amb 
ERC teniu intenció de conti-
nuar-ho endavant?

— I tant, i tant! Són projectes 
compartits i són projectes 
que en seu moment els vam 
veure bé, per tant, no tindria 
sentit no desenvolupar-los. 
Tots aquests projectes que 
t’he dit són els més imme-
diats perquè vénen d’una 
inèrcia, d’un pressupost ja 
aprovat i d’una convivència 
de 20 mesos. Si durant aquest 
període de temps que go-
vernem podem encabir pro-
jectes nostres ho farem, per 

exemple, volem encabir un 
punt de càrrega elèctrica de 
vehicles perquè creiem que 
és necessari potenciar-ho, 
volem obrir la xarxa WIFI al 
CAP... Són cosetes senzilles 
que podem fer ràpid. Tenim 
el pressupost aprovat, l’hem 
d’acabar d’adaptar, però un 
cop el tinguem ja podrem 
executar part del nostre pro-
jecte.

— Com us heu repartit les 
àrees d’acció municipal entre 
els regidors?

— Ens les hem repartit per afi-
nitat, és un grup molt divers i 
hi havia diverses possibilitats. 
Ha quedat de la següent ma-
nera: 
1) Regidor - delegat i  primer 
tinent d’Alcalde Sr. Daniel 
Obiols Redón. Responsable  
de l’Àrea de Seguretat ciuta-
dana, règim intern, hisenda, 
comunicació i xarxes socials.  
2) Regidor - delegat  Sr. 
Alexandre García Martín. Res-
ponsable de l’àrea  de turis-
me, patrimoni i cultura.
3) Regidora - delegada, 
Sra. Ivet Manuel Rodrí-
guez. Responsable de Àrea 

d’ensenyament, joventut, fes-
tes i igualtat de gènere.
4) Regidor - delegat i segon 
tinent d’Alcalde, Sr. Josep 
Fornell Caparrós. Responsa-
ble de l’Àrea d’Urbanisme, 
participació ciutadana, ges-
tió d’equipaments culturals 
i relació amb associacions 
d’àmbit cultural.
5) Regidora - delegada, Sra. 
Montserrat Gallardo Espinal. 
Responsable de l’àrea de fa-
mília, promoció econòmica i 
medi ambient. 

— Per acabar, vols afegir algu-
na cosa?

—El que m’agradaria deixar 
clar és que som 6 els regidors 
que estem a l’Ajuntament, 
però que som 12 persones 
que tenim aquest projecte 
comú per executar-lo. De fet, 
ens trobem, en parlem i el 
treballem tots junts. Tenim 
els nostres grups de treball 
per afinitats en cada sector 
que treballem en profundi-
tat. La veritat és que l’equip 
és molt polivalent i molt com-
petent, i n’estic molt orgullo-
sa. M’agradaria que quedés 
reflectit que, tot i que la fi-
gura més visible sigui jo, tinc 
un equip darrere i l’esforç és 
d’aquestes 12 persones. Per 
últim, també voldria agrair 
un munt a tota la gent que 
ve a veure’m cada dia i em 
fa la seva petita proposta o 
suggeriment, això també cal 
valorar-ho moltíssim. 

Moltíssimes gràcies, Noèlia, 
per aquesta entrevista. Des 
del Sarment us desitgem a tot 
l’equip molta sort en aquesta 
nova etapa!
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DECRET  124/2019

Atès que és convenient per 
la gestió adequada dels ser-
veis municipals definir les 
àrees d’organització i els/les 
regidors/res delegats/des 
responsables de cada una 
d’aquestes àrees.

D’acord amb el que es dis-
posa a l’article 21.3 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladores 
de les Bases del Règim Local, 
l’  article 56 del Decret Legis-
latiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de 
la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya i els arti-
cles 43  i següents del Regla-
ment d’organització, Funcio-
nament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per 
Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, 

RESOLC:

PRIMER: Dividir els serveis 
municipals en les àrees que 
a continuació es relacionen:

Alcaldia, via pública, es-
ports, neteja viària, sane-
jament i gestió de residus i 
transparència
Inclou: Representació i  pre-
sidència de la Corporació. 
Coordinació i direcció gene-
ral de les àrees/regidories de 
govern. Direcció i gestió dels 
serveis municipals no dele-
gats a les regidories. Man-
teniment d’infraestructures 
i vies municipals, mobiliari 
urbà, parcs, jardins i parcs 
infantils;  gestió i manteni-
ment del cementiri munici-
pal;  direcció i gestió de  les 
obres públiques i manteni-
ment d’edificis municipals 
en general. L’organització i 
foment de l’esport; la direc-
ció i gestió dels equipaments 
i serveis esportius existents 

AJUNTAMENT DE BALSARENY

Cartipàs municipal
(pavelló d’esports, camp de 
futbol, pistes de tennis, pis-
cina...) i les relacions amb les 
entitats i associacions espor-
tives del municipi.

La direcció i gestió de la ne-
teja viària, recollida i tracta-
ment de residus; la direcció i 
gestió del serveis de saneja-
ment i la deixalleria.

Promoció de la protecció i la 
defensa dels drets polítics de 
la ciutadania. Facilitar l’accés 
a la informació municipal i fer 
publicitat activa de les po-
lítiques i els serveis públics 
promoguts per l’Ajuntament. 
Portal de transparència.

Àrea de seguretat ciutada-
na, règim intern, hisenda, 
comunicació i xarxes so-
cials
Inclou: La direcció i ges-
tió dels recursos humans 
de l’Ajuntament; la vigi-
lància pública i control del 
trànsit, la protecció de les 
instal·lacions i dels equipa-
ments municipals i el control 
i compliment d’ordenances 
municipals. Hisenda, de la 
que forma part la  direcció 
i gestió de l’àrea d’hisenda 
municipal, la política pressu-
postària, ordenances fiscals, 
planificació econòmica i pa-
trimoni municipal. Coordina-
ció de la informació i comu-
nicació de l’Ajuntament tant 
a nivell intern com extern, 
facilitant la interacció entre 
els mitjans d’informació mu-
nicipals (Web, butlletí ...) i la 
ciutadania i/o entitats de la 
població.

Àrea de turisme, patrimoni 
i cultura 
Inclou: Gestió i promoció de 
turisme amb organització 
d’iniciatives i esdeveniments 
turístics. Patrimoni, que té 
com a objectiu impulsar 
polítiques de protecció del 

patrimoni cultural i arqui-
tectònic del municipi com el 
catàleg de patrimoni i, con-
juntament amb la regidoria 
de manteniment i obres,  
gestionar la recuperació per 
a la ciutadania alguns espais 
emblemàtics del municipi. 
Promoció, manteniment, 
conservació i difusió de pa-
trimoni cultural, històric, na-
tural i de l’arxiu i documen-
tació local. Direcció i gestió 
de la promoció i difusió de 
la cultura local i establir re-
lacions de col·laboració i su-
port amb altres administra-
cions, institucions, entitats, 
associacions i empreses per 
a la promoció de la cultura 
(Kursaal, Liceu…), el foment 
de la lectura pública i difusió 
artística en qualsevol de les 
seves disciplines (arts escè-
niques, arts visuals, música, 
cinema i audiovisuals, etc.)

Àrea d’ensenyament, jo-
ventut, festes i igualtat de 
gènere
Inclou: La direcció i ges-
tió dels serveis educa-
tius de l’Ajuntament i, es-
pecíficament,  de la llar 
d’infants municipal. Rela-
cions amb l’escola Guillem 
i manteniment d’aquestes 
instal·lacions. Organització 
i foment d’activitats desti-
nades al jovent, relacions 
amb el Consell de Joven-
tut i les entitats juvenils del 
municipi. Organització i/o 
foment d’activitats festives 
i lúdiques, festes i tradi-
cions populars, així com la 
col·laboració amb les festes 
i altres activitats anàlogues 
que es realitzin al municipi. 
La direcció i gestió de políti-
ques d’ igualtat de gènere i 
d’atenció a la dona.

Àrea de família, promoció 
econòmica i medi ambient 
Inclou: Benestar social, aten-
ció a les persones i salut, que 

compren  la direcció i gestió 
dels serveis socials munici-
pals,  relacions amb entitats 
i associacions amb finalitats 
socials, la política sanitària, 
gestió d’equipaments sani-
taris, higiene pública, i salut 
escolar. Foment i la gestió de 
l’ocupació, del comerç i de la 
indústria, vetllant per la rela-
ció i col·laboració amb les as-
sociacions comercials i indus-
trials del municipi, gestionar 
les visites de la unitat mòbil 
de consum i les inspeccions 
que porta a terme els serveis 
de la Diputació de Barcelona. 
Direcció i gestió dels serveis 
i actuacions destinades a la  
protecció i millora  del medi 
ambient i medi natural del 
municipi així com  el foment 
de l’educació ambiental.

Àrea d’Urbanisme, parti-
cipació ciutadana, gestió 
d’equipaments culturals i 
relació amb associacions 
d’àmbit cultural
Inclou: La direcció i gestió 
del planejament i la gestió 
urbanística, ordenances so-
bre urbanisme, edificació, 
habitatges i l’autorització 
municipal en obres i activi-
tats urbanístiques. Disseny i 
implementació de mesures 
de participació ciutadana. 
Direcció i gestió dels ser-
veis culturals del municipi, 
així com dels equipaments 
i serveis culturals existents 
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(biblioteca, sala sindicat, es-
coles de música i de teatre) 
així com  les relacions amb 
les entitats i associacions cul-
turals del municipi.     

SEGON: Delegar als/les re-
gidors/es que s’esmenten 
seguidament la facultat de 
dirigir els serveis municipals 
de l’àrea de la qual són res-
ponsables, així com la de 
gestionar-los en general, 
sense que aquesta delegació 
inclogui la facultat d’adoptar 
resolucions mitjançant actes 
administratius que afectin 
tercers.

1) Regidor - delegat Sr. Da-
niel Obiols Redón. Respon-
sable  de l’Àrea de Seguretat 
ciutadana, règim intern, hi-
senda, comunicació i xarxes 
socials.  

2) Regidor - delegat  Sr. 
Alexandre García Martín. 
Responsable de l’àrea  de tu-
risme, patrimoni i cultura.

3) Regidora - delegada, 
Sra. Ivet Manuel Rodrí-
guez. Responsable de Àrea 
d’ensenyament, joventut, 
festes i igualtat de gènere.

4) Regidora - delegada, Sra. 
Montserrat Gallardo Espi-
nal. Responsable de l’àrea de 
família, promoció econòmica 
i medi ambient. 

5) Regidor - delegat, Sr. Josep 
Fornell Caparrós. Respon-
sable de l’Àrea d’Urbanisme, 
participació ciutadana, ges-
tió d’equipaments culturals 
i relació amb associacions 
d’àmbit cultural.

TERCER: Notificar aquesta 
resolució als/ les regidors/es 
interessats/des, publicar-la al 
Butlletí Oficial de la Provín-
cia de Barcelona  i donar-ne 
compte al Ple en la primera 
sessió que es realitzi.

Balsareny, 28 de juny de 2019.

Els nostres gegants, la page-
sa Maria i el traginer Marc, 
acompanyats de la  seva colla 
de Grallers i Geganters, fent 
valer l’orgull que és repre-
sentar el nostre poble, Balsa-
reny, la seva cultura i la seva 
gent, van visitar el Masnou 
per acompanyar i celebrar el 
80è aniversari dels gegants 
d’allà, Pere i Eulàlia.

La primera notícia que es té 
d’aquests gegants data de 
l’any 1939. La veu popular diu 
que els gegants varen ésser 
regalats a la vila del Mas-
nou per un drapaire, d’aquí 
el sobrenom del gegant. La 
tradició diu també que el so-
brenom de la geganta prové 
de la dona del drapaire: era 
modista especialitzada en ta-
llar colls de punta, i per això 
l’anomenaven “tallacolls”. Els 
noms de Pere i Eulàlia corres-
ponen als dels patrons de la 
vila. 

En aquesta trobada vam 
gaudir de l’escalfor que re-
presenten els aniversaris 
geganters, als quals sempre 
és un plaer ésser convidats i 
participar-hi.

Ja ben entrats al juliol, la co-
lla de Grallers i Geganters de 

 JORDI VILANOVA

Els Geganters i Grallers de Balsareny, 
al Masnou i a Tavertet 

Balsareny i els nostres ge-
gants s’han desplaçat a terres 
de bandolers, concretament 
al bonic municipi de Tavertet.
Els gegants d’allà foren cons-
truïts l’any 1998: són en Joan 
de Balà, que era un carboner 
que tenia la carbonera al Sot 
de Balà, i Carme “la Pastora”, 
que tenia un ramat d’ovelles 
del qual vivia tota la família 
de Can Baró.

L’any 2013, amb motiu de la 
celebració del 15 aniversa-
ri dels seus gegants, varen 
incorporar una nova figura, 
un gegantó: en Joan de Se-
rrallonga, el famós bandoler. 

GEGANTERS I GRALLERS DE BALSARENY

GEGANTERS I GRALLERS DE BALSARENY

Conta la tradició oral que a la 
Balma de les Piques (molt a 
prop del poble de Tavertet) 
hi tenia el seu amagatall. De 
tothom són força conegudes 
les històries certes o ima-
ginàries d’aquest personatge 
mític.

D’aquesta darrera trobada 
en guardem el record d’unes 
boniques imatges dels nos-
tres gegants en aquest pre-
ciós racó de Catalunya.

Gràcies a ambdues colles, el 
Masnou i Tavertet, per acollir 
el nostre poble per mitjà dels 
nostres gegants Marc i Maria. 
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COLLA GEGANTERA ELS K+SONEN

Fal·lera gegantera

La colla gegantera “Els K + 
Sonen” aquests últims mesos, 
abans del parèntesi de l’estiu, 
portem una activitat força 
moguda i completa.

Per descomptat, però, hi ha 
hagut tres esdeveniments 
que han estat molt significa-
tius per a la colla, i un d’ells 
per a tot el poble de Balsa-
reny.

Enguany, la nostra trobada, 
celebrada el dia 15 de juny, 
va ser molt especial. En pri-
mer lloc  pel cinquè aniversa-
ri del bateig de la Blanca de 
Bell-lloc, que va tenir un regal 
molt particular, el bateig del 
gegant Bernat de Peguera.

A la trobada hi van participar 
un total de 17 colles que reu-
niren al voltant de 40 figures.

I com que tant la Blanca com 
en Bernat, al mateix temps 
que els gegantons Joan i Ma-
riona, havien estat construïts 
per en Toni Mujal, vam apro-
fitar per fer una trobada on 
també el volíem homenatjar; 
i on pràcticament la totalitat 
de figures havien estat cons-

truïdes per ell.

D’aquesta manera ell també 
hi va ser present, com també 
la seva companya de taller, 
Montse Moreres.  
Començava a les 5 de la tarda 
la plantada a la carretera de 
Manresa, davant de les pis-
cines, i a 2/4 de 7 iniciàvem 
la cercavila que recorreria 
diferents carrers del poble 
fins a arribar a la plaça de 
l’Ajuntament.

A partir d’aquest indret totes 
les colles anaven entrant a 
plaça de l’Església  col·locant-
se a banda i banda d’aquesta; 
els últims d’entrar van ser la 
geganta Blanca i els gegan-
tons de Balsareny.

Un cop a plaça, van anar ba-
llant per parelles les diferents 
colles vingudes d’arreu de 
Catalunya; algunes, com Sant 
Fruitós de Bages, Santpedor 
i Puig-reig, fidels ja de molts 
anys, i Ribes de Fresser des 
que vam començar ara fa set 
anys.

Però el plat fort va ser el ba-
teig del nou gegant, Bernat 
de Peguera, dut a terme per 
mossèn Joan Bajona i mos-

ELS K+SONEN

ELS K+SONEN

sèn Antoni Bonet i apadrinat 
pels gegants vells d’Artés, 
Víctor i Maria.

Amb el gegant Bernat de Pe-
guera acabat de batejar i la 
seva parella Blanca de Bell-
lloc es va estrenar el ball ofi-
cial d’aquests gegants, que, 
amb diferents fragments de 
l’obra musical del mestre 
Francesc Vila “Balsareny més 
de mil anys”, amb cura ex-
traordinària executada per a 
l’ocasió, va arranjar el mestre 
Ramon Estrada.

No hi va faltar un ball con-
junt dels gegantons Joan i 
Mariona, els gegants Bernat 
i Blanca, acompanyats dels 

Trobada Gegantera de Balsareny,  el dia 15 de juny

Trobada Gegantera de Balsareny,  el dia 15 de juny

respectius padrins en Sala 
i la Ricardis de Sant Fruitós 
de Bages i el Víctor i la Maria 
d’Artés.

Estem molt contents i 
agraïts amb tothom que va 
col·laborar amb nosaltres, 
comerciants, particulars, enti-
tats i treballadors municipals, 
així com per la presència de 
l’alcaldessa i part del consis-
tori també acabats d’estrenar. 
Així mateix, vam notar l’escalf  
de força gent del poble que 
van desafiar aquella tarda 
d’estiu i van seguir els actes, 
de manera que, ja des de la 
plantada, els carrers i la ma-
teixa plaça de l’Església feien 
goig.

I la següent sortida va ser al 
cap de 15 dies justos, al País 
Valencià, en concret a Vi-
naròs, on vam assistir ja amb 
totes les figures: Bernat, Blan-
ca, Joan, Mariona i el gegantó 
Pirata Malacara.

Sortíem el divendres 28 a 
mitja tarda i vam tornar al ca-
paltard  del diumenge 30.

Va ser una trobada molt com-
pleta: més de 40 colles, amb 
un repertori de figures que 
fregava el centenar.

Per a la colla de Vinaròs també 
era un dia especial, ja que ce-
lebraven el 75è aniversari
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 dels seus gegants vells i tam-
bé la quarta trobada de ge-
gants valencians.

A les 11 del matí del dissabte 
es va anar fent la plantada a 
la plaça de l’Ajuntament. van 
anar arribant totes les colles, 
majoritàriament del País Va-
lencià; del Principat hi havia 
set o vuit colles, de la demar-
cació de Tarragona i algunes, 
entre les quals la nostra, de 
més llunyanes.

A les dues, la colla local va ob-
sequiar totes les colles amb 
la típica paella valenciana. Ja 
eren les 6 de la tarda tocades 
amb una calor considerable 
que es començava la cerca-
vila i que va acabar transco-
rrent el passeig marítim fins 
arribar a la plaça del mercat.

No cal dir que el fet de par-
ticipar en aquesta destacada 
trobada va ser una experièn-
cia d’agradable record: vam 
poder gaudir de la platja i 
també de la festa, ja que Vi-
naròs celebra tota una set-
mana d’actes que comença 
amb la revetlla de Sant Joan 
i acaba per Sant Pere. 

Però encara no tot acaba 
aquí: el dimarts dia 9 de juliol 
vam pujar al santuari de Que-
ralt, convidats per la Televisió 
del Berguedà. Aquest canal, a 
l’estiu, emet un espai maga-
zine que es diu “Enxanclats”, 
amb diferents reportatges, 
i es van interessar perquè hi 
sortíssim. El programa es va 
gravar aquell mateix dia, i ens 
va permetre donar a conèixer 
la nostra colla gegantera.

El temps no és que ens vagi 
acompanyar gaire, però al fi-
nal encara vàrem poder fer 
algun ball i respondre les 
preguntes que ens van fer 
sobre la colla i les activitats 
que desenvolupem.

Va ser tot un privilegi poder 
ballar a l’esplanada del san-
tuari, ja que, llevat dels ge-

ELS K+SONEN

Plantada de Gegants a Vinarós

Visita a Queralt, el dia 9 de juliol

gants de la Patum de Berga 
i els de la Bauma (de la ma-
teixa ciutat), vam ser la pri-
mera colla de tot Catalunya 
que hi ha ballat mai.

Destaquem que vam poder 
gaudir de la companyia de 
la nostra alcaldessa Noelia 
Ramírez i dels regidors Josep 
Fornell i Dani Obiols.

I ara tenim previst durant 
aquest mes de juliol conti-
nuar el nostre calendari visi-
tant: Ribes de Freser, Cardona 
(on tindrem l’honor de ser 
padrins dels gegants del Ba-
rri Nou), i finalment Calaf.

ELS K+SONEN

Entrevistats pel la televisió del Berguedà

ELS K+SONEN
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R. CARRETÉ

El divendres 14 de juny, els ca-
minants del grup “A cent cap 
als 100” de Balsareny van fer 
una sortida per la Cerdanya, or-
ganitzada per l’Ajuntament de 
Balsareny i el Centre Excursio-
nista de Balsareny.  Unes trenta 
persones van anar en autocar 
fins a Bolvir. Abans s’havien 
parat a esmorzar a l’Àrea del 
Cadí, passat el túnel, mentre 
queia un bon xàfec.  Per sort, 
en arribar a Bolvir ja no plovia 
i van poder fer una caminada 
bonica i gens calorosa per la 
vora del Segre. Van passar per 
Sorigyuerola i Sanavastre, per 
arribar a Prats i Sansor, on van 
dinar. De tornada, ja a l’autocar, 
novament pluja fins al túnel, i 
després, sol per arribar a casa.   A. SELGAS

SARMENT

Un any més, el vespre del 23 
de juny, la Flama del Canigó va 
arribar a Balsareny per encen-
dre la foguera de Sant Joan. 
Com és habitual, una represen-
tació del Centre Excursionista 
de Balsareny, amb l’alcaldessa 
Noèlia Ramírez, va anar fins a 
Navàs, on van recollir la flama 
de mans del Centre Excursio-
nista de Navàs i l’Associació 
Sardanista de Navàs; i la van 
portar, a peu, de Navàs fins a 

La Flama del Canigó, un any més

A. SELGAS

Caminada per la Cerdanya 

A. SELGASA. SELGAS

Balsareny. A l’entrada del po-
ble, els esperaven les colles dels 
Geganters i Grallers de Balsa-
reny i la dels Geganters i Gra-
llers Els K+Sonen de Balsareny, 
que van acompanyar la flama 
en una animada cercavila pels 
carrers del poble fins arribar a 
l’indret on es va encendre la fo-
guera, que entre petards dona-
va inici a les festes de la Revetlla 
de Sant Joan. Cal agrair als que 
cada any fan possible de man-
tenir aquesta bonica tradició 
dels Països Catalans. 

RAMON CARRETÉ

El divendres 28 de juny, una 
representació de Dansaires 
dels Pastorets de Balsareny va 
ballar, un any més, per als resi-
dents i personal de la residèn-
cia Casal Verge de Montse-
rrat. Estem molt contents de 

Dansaires al Casal Verge de Montserrat
poder-los portar una petita 
mostra del folklore del nostre 
país i del món i col·laborar així 
amb les entitats del poble. 

A les fotografies, el grup de 
les petites Dansaires abans 
de ballar i després, tot bere-
nant. 

ARXIU



9
ACTUALITAT

GERARD CAPDEVILA

Hola, balsarenyencs i balsaren-
yenques! El pubillatge del nos-
tre poble estem molt agraïts 
de poder col·laborar amb 
el nostre municipi. Aquesta 
vegada ens ve molt de gust 
explicar-vos el dia a dia dels 
nostres representants portant 
Balsareny arreu de Catalunya.

El passat mes d’abril el pubi-
llatge va créixer, celebrant 50 
anys de pubillatge de Balsa-
reny, amb la incorporació de 
la pubilleta i l’hereuet,  Ferran, 
han ajudat a fer més visible 
Balsareny arreu del territori.

La primera sortida on varen as-
sistir els petits va ser al comiat i 
a la proclamació dels represen-
tats de la Catalunya central a la 
Pobla de Lillet, dut a terme als 
jardins Artigues, on la nostra 
pubilla Judit la van proclamar 
pubilla de la Catalunya Central. 
És per això que la veureu dur 
una banda vermella a més a 
més de la banda blanca que 
la identifica com a pubilla de 
Balsareny. Per a tots els pobles, 
el color identificatiu són les 
bandes i les faixes blanques. 
Els representants comarcals o 
intercomarcals tenen un color 
diferent assignat; el que repre-
senta la Catalunya central és el 
vermell, per als de la comarca 
de la Selva és el verd, per als 
del Maresme és el blau cel, els 
nacionals porten el color groc 
i l’hereu i la pubilla de Cata-
lunya, la senyera. Aquests són 
uns quants exemples dels dife-
rents colors que hi ha. Això ens 

Balsareny, terra de pubillatge
permet identificar la represen-
tació que té cadascú segons el 
color de la banda o la faixa.

Després d’aquesta sortida, el 
dia 12 de maig van assistir al 
comarcal de la Selva, en un 
entorn molt bonic com és el 
de Breda. Per acabar les sorti-
des del maig, el dia 19 varen 
fer rumb cap a Ripoll, a la Fes-
ta de la Llana i el Casament a 
pagès, una petita mostra dels 
processos de l’esquilada de les 
ovelles, on van poder observar 
com es feia abans i com es fa 
ara, també el “cardat” de la lla-
na i tot el procés fins a obtenir 
un jersei. El Casament a pagès 
és un festa molt bonica que 
ens recorda la nostra festa dels 
Traginers.

El dia 1 de juny varen començar 
el mes assistint al comiat i a la 
proclamació dels companys 
d’Òdena, on ens van mostrar 
amb molt d’orgull les restes 
del seu castell, la història i el 
significat que tenia en aquella 
època.

Seguint amb els comarcals, 
el dia 8 de juny els nostres re-
presentants van viatjar fins a 
Canet de Mar per acomiadar i 
proclamar els nous represen-
tants del Maresme, en un en-
torn molt bonic arran de platja. 
Però aquesta no va ser la sor-
tida més llunyana, sinó que va 
ser el dia 16 de juny a la ciutat 
de Tarragona.

Per acabar el mes de juny, no 
es van voler perdre el comiat 
i la proclamació dels nostres 

companys de Seva. L’acte es va 
dur a terme als Jardins Vives, 
un entorn especial i amb molt 
d’encant. 

Van començar el mes de juliol, 
concretament el dia 5, a la lo-
calitat veïna de Sant Fruitós de 
Bages. Era la seva segona pro-
clamació després de 12 anys 
sense que el poble tingués pu-
billatge. Estem molt contents 
que hagin recuperat aquesta 
tradició i d’haver-hi pogut as-
sistir.

Per acabar el mes de juliol va-
ren jugar partida doble. No 
acostuma a passar gaire, però 
en aquesta ocasió, el dia 12 de 
juliol varen tenir l’honor de vi-
sitar per dins el Parlament de 
Catalunya. Va fer la benvinguda 
el vicepresident del Parlament. 
Va ser molt bonic veure els es-
cons dels diputats ocupats du-
rant una estona i un dia l’any, 

per pubilles i hereus d’arreu de 
Catalunya, una gran imatge i 
experiència. Un cop acabada la 
visita del Parlament, varen fer 
parada al comiat i proclamació 
dels companys de Sant Vicenç 
de Castellet, en l’última sortida 
que s’ha dut a terme el juliol i 
amb moltes ganes i il·lusió de 
començar l’agost.

El pubillatge no fa vacances i 
a dia d’avui us podem avançar 
que unes de les poblacions que 
visitaran serà en els comiats 
i proclamacions dels nostres 
amics i veïns de Navàs, la Vall-
dan, Gironella i Manresa, entre 
molts altres per determinar. 
D’aquesta manera ens acomia-
dem, dient-vos que també va-
ren ser presents a Balsareny el 
dia 23 de juny, acompanyant la 
Flama del Canigó i a l’entrega 
de premis de Sant Cristòfol, on 
els va agradar molt poder par-
ticipar. 

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

PUBILLATGE BALSARENY

Dansaires al Casal Verge de Montserrat
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ANA PÉREZ HIDALGO

Aquest estiu s’ha intensificat 
la col·laboració Biblioteca – 
Campus i hem programat una 
sèrie d’activitats conjuntes. Us 
les expliquem:

Col·laboració amb AMPANS: 
un estiu més hem comptat 
amb els tallers que ens impar-
teixen joves voluntaris de la 
Fundació AMPANS adreçats 
als noies i les noies del Cam-
pus d’Estiu de Balsareny, amb 
el suport dels monitors del 
Campus i de la Biblioteca Pere 
Casaldàliga.

Aquest any les activitats tria-
des els han fet posar-se en la 
pell de persones amb algun 

Biblioteca i Campus Esportiu 
de Balsareny

tipus de discapacitat. S’han 
organitzat 4 estacions i cada 
estació era una prova relacio-
nada amb la discapacitat:

Prova n.1. circuit amb cadira 
de rodes per la planta baixa 
de la biblioteca. 

Prova n.2: pujar fins el pis de 
dalt amb els ulls tapats i loca-
litzar una sèrie d’objectes.

Prova n. 3. Llenguatge de sig-
nes. Introducció de diferents 
paraules amb llenguatge de 
signes.

Prova n. 4.: Llenguatge Braille. 
Aproximació a la lectura i es-
criptura en aquest llenguatge 
per a persones cegues.

ANA PÉREZ HIDALGO

ANA PÉREZ HIDALGO

Els dijous del mes de juliol 
ens han visitat els més petits 
del Campus. Hem fet tallers, 
han mirat contes i hem dedi-
cat dos dies al personatge del 
llop. Ens hem assabentat que 

Tallers de contes i manualitats amb 
els petits del Campus (de 3 a 6 anys)

ANA PÉREZ HIDALGO

ANA PÉREZ HIDALGO

El dijous 5 de setembre 
oferirem el taller ‘Creació 
d’històries amb lego’ adreçat 
a infants de 6 a 9 anys apun-
tats al Campus. Els nens/es 

Activitat ‘Creació d’històries amb lego’

el llop havia tornat i ens hem 
posat a treballar per tal de 
conèixer les seves intencions: 
CONTES, DISFRESSES, MA-
NUALITATS… per adonar-nos 
de les bondats d’aquest per-
sonatge tan incomprès. 

podran deixar volar la imagi-
nació i crearan històries, tan 
a nivell individual com treball 
en equip, amb peces de lego. 
Aquesta activitat està subven-
cionada per la Diputació de 
Barcelona.

ANA PÉREZ HIDALGO
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ANA PÉREZ HIDALGO

Volem començar el curs amb 
una nova edició del taller de 
Scrach. L’any passat ja vam fer 
una primera edició i aquest 
proper setembre el tornem a 
oferir. L’Scrach és un progra-
mari per iniciar-se en  la pro-
gramació d’ordinadors i que 
permet treballar la creativitat, 
la planificació i el pensament 

BiblioLab: Iniciació a la programació amb Scrach

ANA PÉREZ HIDALGO

crític a través de la programa-
ció de jocs.

El taller tindrà una durada de 3 
dies i serà:  dilluns 2, dimarts3  
i dimecres 4 de setembre de 
2019 de 17 a 18 h. a la Biblio-
teca. Està adreçat a nens/es a 
partir de 8 anys i hi haurà un 
màxim de 12 participants. La 
professora serà la Marta Bruch. 
Cal apuntar-se a la Biblioteca.

ANA PÉREZ HIDALGO

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements

ANA PÉREZ HIDALGO

Us recordem que la Bibliote-
ca estarà tancada de l’1 al 6 
d’agost i del 15 al 18 d’agost. 
A més, us informem que du-
rant el mes d’agost l’horari 
d’obertura serà de dilluns a 
divendres de 15:30 a 19:30 h.

Bon estiu i bones lectures!

Horari d’estiu
ANA PÉREZ HIDALGO

Amb l’ànim de promoure el 
gust de la lectura entre els in-
fants, aquest curs 2019-2020 
la Biblioteca vol engegar un 
nou club de lectura adreçat, 
en aquesta ocasió, al públic in-
fantil. L’iniciarem amb un grup 
de nens i  nenes de 9 i 10 anys 
i, si hi ha interès, més enda-
vant farem un altre destinat a 
la franja d’edat d’11 a 12 anys.

Es farà una trobada al mes (el 
dia s’haurà d’acabar de lligar 
amb els interessats/des) i cada 
sessió tindrà una durada de 60 
minuts. 

Tenim com objectius facilitar 

Nou Club de lectura infantil 

l’entrada al món literari als 
participants, ajudar a perdre la 
por als llibres i al fet de llegir, 
presentar bones obres i autors 
referents, crear l’hàbit de visi-

tar la biblioteca i la rutina de 
llegir a casa. 

Per a més informació, adre-
ceu-vos a la Biblioteca.

ARXIU
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BIBLIOTECA

ANA PÉREZ HIDALGO

El passat 18 de juliol va tenir 
lloc a la Biblioteca Pere Ca-
saldàliga de Balsareny, la pre-
sentació del llibre ‘Sal roja: el 
Llop de Cardona’ escrit per 
Ramon Gasch i Teresa Sagre-
ra. Va tenir molt bona acollida 
per part del públic i vam ser 
unes 35 persones que vam 
compartir una vetllada al 
voltant de la literatura i tam-
bé de la història de la sal i la 
potassa al Bages i de la Gue-
rra de Successió a Catalunya, 
especialment dels fets de Car-
dona el 1711.

L’acte es va iniciar amb una xe-
rrada a càrrec de l’historiador 
surienc Albert Fàbrega, que 
va tractar sobre l’important 
paper de la sal al llarg de la 
història i també dels inicis de 
la descoberta i explotació de 
la potassa a nivell mundial i, 
sobretot, de la conca minera 
de Cardona, Súria i Sallent-
Balsareny. L’Albert és autor 
del llibre ‘Cum grano salis: la 
sal i la potassa a Súria 1185-
1982’, editat per l’Ajuntament 
de Súria i Iberpotash l’any 
2009 i que, de fet, és el treball 
més ampli que s’ha publicat 
fins al moment sobre la his-
tòria de l’explotació de la sal i 
de la potassa des de l’edat mi-
tjana fins a finals del segle XX.

L’Albert va destacar les cons-
truccions que hi ha a Bal-
sareny relacionades amb 
l’explotació minera i que es-
devenen un patrimoni únic i 
importantíssim que cal pre-

Presentació del llibre ‘Sal roja: el Llop de Cardona’

servar per poder explicar la 
nostra història recent.

A continuació, Teresa Sagre-
ra, coautora de ‘Sal roja’, ens 
va situar en la temàtica de 
la novel·la.  ‘Sal roja, el llop 
de Cardona’ és una novel·la 
ubicada en el període de la 
guerra de Successió i on té 
molt protagonisme la vila de 
Cardona. Va tenir un paper 
rellevant per la seva situació 
geogràfica: la fortalesa de 
Cardona era un punt de tro-
bada dels exèrcits exteriors 
de Barcelona, i era allà on es 
reunien els comandaments i 
on es decidien les estratègies 
a seguir. També perquè Car-
dona a l’any 1711 hi va haver 
un setge molt important que 
va durar uns quaranta dies i 
va significar el bombardeig 
de la vila i l’atac a les salines. 

Va fer especial atenció als 
personatges que apareixen a 
la novel·la, molts dels quals 
estan documents històrica-
ment, i també va destacar 

el paper cabdal d’algunes 
dones que, malauradament, 
han estat oblidades, com són: 
Elisabet de Brunswick, espo-
sa de l’emperador Carles V, 
que entre els anys 1711 i 1713 
va ocupar el càrrec de llocti-
nent a Catalunya; Manuela 
Desvalls, germana del gover-
nador de Cardona Manel Des-
valls, que va estar vinculada al 
cos austriacista d’espionatge; 
i Marianna de Copons, una 
jove aristòcrata barcelonina 
que va fer d’espia per als aus-
triacistes. Es feia passar per 
una joveneta frívola i apro-
fitava per relacionar-se amb 
oficials borbònics; per això es 
coneix Marianna de Copons 
amb el sobrenom de la “Ma-
ta-Hari catalana”.

Per últim, Ramon Gasch va 
voler destacar l’emoció que 
ens transmet el protagonista, 
en Miquel Ferrer, que passa 
de ser un simple tallador de 
sal a un sanguinari assassí. A 
través d’ell, una persona del 
poble, volen mostrar com 

afecta una guerra a la gent. 
Sobretot la gent de baix, que 
és qui més la pateix i, per tant, 
qui més perjudicada en surt. 
En Miquel és una persona fa-
miliar, normal, treballadora, 
casat amb dos fills i a l’espera 
del tercer. De cop i volta, tot 
se li ensorra amb l’arribada 
de l’exèrcit filipista, que mas-
sacra sense pietat el poble de 
Cardona i mata la seva dona 
i els seus fills. No és cap he-
roi nacional ni de país, però 
a partir d’aquest moment 
es torna una persona san-
guinària que fa de la venjança 
la seva única raó de ser.

Volem agrair al públic la seva 
assistència i bona companyo-
nia i, especialment, als autors, 
Ramon Gasch i Teresa Sagre-
ra, per voler compartir desin-
teressadament la seva obra i 
coneixements històrics amb 
nosaltres, així com al Ramon 
Fàbrega per la seva lliçó ma-
gistral sobre la sal, la potassa 
i les explotacions mineres del 
nostre entorn.

ANA PÉREZ HIDALGO
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Contra els 
incendis forestals, 
cap foguera, 
cap cigarreta, 
cap descuit.

Si oblidem la història,  
es tornarà a repetir.  
Al bosc i en zones  
properes, recorda-ho:  
no hi llencis burilles  
ni deixalles, no hi  
encenguis coets,  
no hi deixis restes de 
treballs forestals i 
no hi facis barbacoes. 

incendis.gencat.cat

#ElFocNoSoblida

No oblidis.
CANTALLOPS

No oblidis.
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ENTREVISTA

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Entrevistem avui un jove espor-
tista balsarenyenc, destacat a 
nivell nacional i europeu: Gui-
llem Farrés, qui va començar 
a córrer amb una moto de 
cross als 4 anys d’edat. Actual-
ment competeix en la cate-
goria MX125 del Campionat 
d’Espanya de Motocròs.

Guillem Farrés i Plaza és nas-
cut a Balsareny el 31 de març de 
2003. Després de cursar els es-
tudis primaris a Balsareny; ac-
tualment està cursant 4t d’ESO 
a l’Escola Diocesana de Navàs. 
A més a més del motocròs, li 
agrada molt sortir a caminar i 
el ciclisme. A en Guillem també 
li agrada llegir, i darrerament 
està llegint “La noche más os-
cura”, d’Anna Alcolea. És un 
gran viatger, coneixedor de paï-
sos com Itàlia, França, els Països 
Baixos, Bèlgica i Alemanya, en-
tre altres.

— Recordo que fa uns anys vaig 
entrevistar el teu pare. Podries 
dir-nos de quina manera ha po-
gut marcar ell la teva dedicació 
al motocròs?

—Des de petit que 
m’agradaven molt les motos, 
ja que ell sempre hi havia anat 
i crec que m’ho va transmetre. 
Des del moment que vaig co-
mençar, el meu pare ha estat 
sempre ajudant-me i també 
ensenyant-me; per això us 
puc dir que en el meu pal-
marès ell hi té molt a veure.

— Amb el risc que comporta 

Guillem Farrés Plaza, al capdavant del campionat de Motocròs d’Espanya

córrer amb una moto de cros, 
com s’aconsegueix una bona 
habilitat i un bon equilibri?

— Un bon equilibri 
s’aconsegueix intentant pren-
dre el menor risc possible, i 
per això cal tenir-ho tot sota 
control, intentant que tot es-
tigui al seu lloc.

— Els esports més coneguts 
com futbol i bàsquet, entre al-
tres, tenen milions d’aficionats. 
Podries dir-nos una xifra apro-
ximada sobre el nombre de 
seguidors que actualment té el 
motocròs?

— El motocròs és un esport 
que actualment en aquest 
país està creixent, però des-
graciadament penso que té 
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pocs seguidors comparat 
amb altres esports més cone-
guts d’avui en dia. No podria 
dir una xifra exacta, però s’hi 
està posant molt esforç per-
què això canviï. En altres paï-
sos, com Bèlgica i els Països 
Baixos, podríem dir que és un 
dels esports principals, fins i 
tot com el futbol a Espanya.

— Podries dir-nos quin ha es-
tat el circuit que has trobat 
més difícil?

— El circuit més difícil per mi 
va ser a Saint Jean d’Angély, 
ja que era la meva primera 
cursa al Campionat d’Europa 
i, a més a més, la nit abans de 
la cursa no va parar de ploure 
i això va provocar que el te-
rreny estigués molt enfangat.

— Quins són els premis i mi-
llors classificacions que fins 
avui has obtingut?

— L’any 2012 vaig aconseguir 
el subcampionat de Cata-
lunya en la categoria MX50, 
el 2013 vaig ésser el campió 
de Catalunya en la categoria 
MX50, el 2016 vaig ésser sub-
campió de Catalunya en la 
categoria MX85, el 2018 vaig 
ésser campió de Catalunya 
i subcampió d’Espanya en 
la categoria MX125, i aquest 
any he arribat a liderar el 
Campionat d’Espanya en la 
categoria MX125 i estava en 
la 8a posició del Campionat 
d’Europa. 

Endavant: molts èxits i molta 
sort, Guillem!
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OPINIÓ

Mulla’t!

Em dic Ferran Castrillo Ba-
jona, visc a Balsareny, tinc 12 
anys i faig natació des dels 
3 anys. Vaig començar amb 
el C.N.Balsareny, vaig seguir 
amb el C.N.Sallent i ara estic 
amb el C.N.Minorisa. Als 7 
anys vaig començar a fer wa-
terpolo.

Porto sis anys participant 
amb el “Mulla’t” a Balsareny, 
en el qual estic molt content 
i orgullós de participar-hi per 
una bona causa. És el 3er any 
que faig el récord en metres. 
És molt sacrificat, però val 
molt la pena.

Animo a tothom que pugui, 
que hi participi!

FERRAN CASTRILLO

Guillem Farrés Plaza, al capdavant del campionat de Motocròs d’Espanya
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Els amics d’en Pere Casaldàli-
ga, seguint de nou la temàtica 
proposada per l’Agenda Llati-
noamericana, en la trobada de 
2019, que es va dur a terme a 
les Drassanes de Barcelona el 
passat 24 de març de 2019, van 
parlar de ‘Les grans causes en 
allò petit’.

Begoña Iñarra, compromesa 
amb els més pobres a través 
de Justícia i Pau i missionera a 
l’Àfrica durant molt de temps, 
va fer una ponència sobre 
‘Molta gent petita... Transfor-
ma el món’. Es va dir que cal 
més solidaritat a nivell global, 

‘Araguaia’: Trobada 2019 – Carta núm. 92 de juny de 2019
compartir més, treballar en 
equip, consum responsable i 
de qualitat, respecte a la natu-
ra i no explotació, multicultu-
ralitat, etc.

Hi ha altres coses que ajuden: 
gaudir més de la bondat quo-
tidiana, felicitar a la gent que 
fa bé les coses (ja pugui ser un 
cambrer o un cirurgià), fer un 
àlbum –encara que sigui men-
tal– de les coses bones, sortir 
de la cultura de la queixa, ob-
servar més allò que està bé.

Un cop dinats es va poder gau-
dir de la música de la germana 
beneta Griselda Cots, que amb 
la seva cítara va fer viure als 

assistents uns bons moments 
de pau. “És més important allò 
que vivim que allò que ens 
passa. No hem de dir ‘jo estic 
en desgràcia’ sinó ‘què haig de 
fer per superar aquesta adver-
sitat’. Hem de ser solidàries a 
tots els nivells, hem de lluitar 
per tenir una comunitat millor”.

Després Joan Surroca, implicat 
en diverses accions reivindica-
tives i iniciatives ciutadanes, 
emprant la no-violència com 
a mètode, va parlar sobre ‘La 
força dels vulnerables’: “Hi ha 
moltes petites bones accions, 
poc visibles perquè no surten 
als mitjans, que estan ajudant 
a canviar el món”.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Juliol i agost, som-hi nanos 
tots a llegir. Si, hàgim triat 
aquell lloc o bé l’altre un llibre, 
és una eina que ens propor-
ciona relaxament cultural tot 
fent un parèntesi, sigui quina 
sigui l’activitat que haguem 
triat. Tinc a les mans l’article 
d’opinió que signa Núria Pu-
yuelo: Benvingut, nanos! En 
aquest parèntesi mensual em 
submergeixo, com si fos un salt 
de trampolí a la nostra piscina, 
en el plaer que em dona llegir.

“Feia anys que es reivindicava 
la incorporació de ‘nano’; no hi 
havia cap motiu per bandejar 
aquesta paraula del diccionari

El diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans recull diver-
ses paraules per referir-se als 
nens: xiquet, infant, criatura, 
sagal, minyó, al·lot... I, des de fa 
poques setmanes, també nano. 
Gràcies a la darrera modificació 
del diccionari normatiu, s’ha 
incorporat el mot nano, una pa-

Nanos, nou mot al diccionari
raula ben viva en el llenguatge 
col·loquial i familiar, sobretot a 
la zona de Barcelona, i que fins 
ara no era normativa. Al diccio-
nari també s’ha inclòs l’accepció 
de nano que fa referència a la 
figura folklòrica formada per 
una persona que té el cap ficat 
dins d’un gran cap que li dona 
l’aspecte de curt de cos.

Feia anys que es reivindicava la 
incorporació d’aquesta paraula, 
perquè és un mot molt usat en 
la llengua parlada i, sobretot, 
perquè no hi havia cap motiu 
per bandejar-lo del diccionari. 
El fet que nano acabi amb una 
-o àtona el feia sospitós de ser 
un castellanisme, com guapo, 
però en el cas de nano aquesta 
sospita era infundada perquè és 
una paraula que no existeix en 
castellà.

A banda de nano, la Secció Fi-
lològica de l’IEC ha aprovat la 
incorporació al diccionari de 
catorze paraules més i la mo-
dificació de prop de dues-cen-
tes entrades, la majoria de les 

quals com a conseqüència de 
les novetats que ha suposat la 
publicació de la Gramàtica de 
la llengua catalana. Entre els 
mots nous, destaquen bitcoin 
(‘unitat monetària que només 
pot ser objecte de transaccions 
per internet’), enya (‘lletra ñ de 
l’alfabet espanyol’) i les interjec-
cions fet i entesos, per expressar 
la conformitat amb una cosa.

Pel que fa a les modificacions, 
s’ha inclòs la locució degut a, 
admesa per la nova gramàtica; 
la interjecció enhorabona per 
felicitar algú; fins ara estava re-
collida només com a substantiu 
(‘donar l’enhorabona’), i diverses 
locucions que s’utilitzen habi-
tualment, com ara amb comp-
tagotes (‘amb lentitud i en pe-
tites quantitats’), com color de 
gos com fuig, només faltaria, 
estar d’algú (‘sentir afecte per 
algú’), fer curt, fer llarg, ésser 
un cas com un cabàs, de fireta i 
per si de cas”.

Benvinguts els nous mots i bo-
nes vacances.

BALSARENY AVUI

F.C.
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Cinema a la fresca al Casino 

La junta del Centre Instructiu 
i Recreatiu (“el Casino”) du a 
terme un seguit d’activitats 
en el procés de dinamització 
d’aquesta entitat centenària. 
Des del Sarment, ens en volem 
fer ressò donant-ne a conèixer 
algunes de les activitats.

Al mes de maig, l’emblemàtic 
escenari, que al llarg dels anys 
d’història del CIR ha acollit 
tants esdeveniments, es tor-
nava a omplir amb un concert 
de música funky de la mà de 
la banda barcelonina “Sinóni-
mo de lucro”; els assistents en 
vam poder gaudir i ballar els 
seus temes.

I ja a ple estiu, durant aquest 
mes de juliol, el pati del Ca-
sino s’ha convertit en un 
bonic cinema a la fresca, on 
els espectadors hem pogut 
compartir una bona estona i 
endinsar-nos dins la màgia i la 
qualitat de les pel·lícules que 
s’emetien.

Començaven el dia 11 amb la 
pel·lícula  “Figures ocultes”,  un 
drama històric del director 
Theodore Melfi que narra la 
història real de la superació 
del racisme i del masclisme. 
Està ambientada en els anys 
60, una època en la que les 
dones negres anhelaven, sen-
se èxit, tenir els mateixos drets 
que els homes blancs.

Està protagonitzada per tres 
dones: la Katherine Johnson, 
la Dorothy Vaughn i la Mary 

JORDI VILANOVA

Jackson. La Katherine adorava 
les matemàtiques ja des de 
petita; la Dorothy té un esperit 
de líder que li permetrà acon-
seguir el que vol; i, finalment, 
la Mary sempre ha volgut ser 
reconeguda tot i els impedi-
ments que la societat sem-
pre ha posat per davant. Així 
doncs, contractades a la NASA, 
inicien un viatge molt emotiu 
i dur que els posarà molts 
obstacles per obrir la finestra 
cap a la llibertat que anhelen. 
Juntes hauran d’aconseguir 
fer possible l’enlairament del 
coet “Friendship 7”, duent a 
terme un seguit de càlculs 
que hauran de contemplar la 
possibilitat d’error.

La setmana següent, el dia 18, 
la pantalla de cinema, acom-
panyada per alguns infants 
com a espectadors, emetia la 
pel·lícula de dibuixos animats 
“Coco”. Una pel·lícula amb la 
direcció de Lee Unkrich, Jason 

CIR

Katz, Matthew Aldrich i Adrián 
Molina, de la mà de la produc-
tora Pixar de Walt Disney.

La protagonitza en Miguel, 
un noi de dotze anys que està 
destinat a treballar al taller de 
sabates de la seva família. Però 
ell no vol ser sabater, vol ser 
músic com el seu ídol, el famo-
síssim guitarrista Ernesto de la 
Cruz. Durant la vigília del Día 
de los Muertos, una nit màgi-
ca en la qual les famílies re-
corden els seus avantpassats, 
en Miguel acut a la tomba del 
seu ídol en busca d’ajut.

I ja per finalitzar, el dia 25, la 
junta del Casino, ens ofereix 
“L’Onada” del director ale-
many, Dennis Gansel.

Una pel·lícula basada en un 
experiment real de psicolo-
gia social. Toca diferents as-
pectes del comportament de 
l’individu en grup que ens 
permet fer una lectura sobre 
les implicacions psicològi-
ques i ètiques que té la parti-
cipació d’un membre respec-
te als altres. El leit motiv de 
tota la trama és: «Això no pot 
tornar a passar, hem après la 
lliçó».

Cal tenir en compte que la 

pel·lícula està ambientada a 
l’Alemanya actual i per tant 
està sotmesa a un context so-
cial, històric i polític molt pre-
cís. Els estudiants al principi 
no creuen que la idea d’una 
dictadura (com el nazisme 
que l’Alemanya dels seus pa-
res i avis havia viscut) pogués 
donar-se en els nostres dies; 
pensen que ja no hi ha perill 
que aquesta forma de govern 
pugui tornar al poder perquè, 
d’alguna manera, ja han après 
prou de la història.

Tres grans pel·lícules de les 
quals Balsareny ha tingut oca-
sió de gaudir.

Totes les activitats que estan 
duent a terme des del CIR son 
gratuïtes  i obertes a tothom.

Cal felicitar la junta del Centre 
Instructiu i Recreatiu per la 
seva iniciativa i animar la po-
blació a fer-se socis del CIR; i 
junts poder aconseguir nous 
reptes que ajudin aquesta 
entitat a dur grans projectes 
per al poble i amb el poble. 
Per fer-se’n soci cal dirigir-se 
al bar del Casino i demanar-ne 
informació.

Enhorabona i per molts anys 
CIR!

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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LA VEU DEL CAMPANAR

JOAN FONTQUERNI ROSELL, UN MÉS

Els darrers dies la climatolo-
gia no ens ho ha posat pas 
fàcil. La sortida programada 
cap a Joncadella i voltants ha 
estat modificada per causa 
de les condicions adverses 
del vent asfixiant i de la tem-
peratura que passava dels 40 
graus.  A començament del 
matí hem fet cap per reco-
llir al Centre Penitenciari els 
interns assignats a l’activitat 
programada del dia d’avui i 
que tenim intenció de repetir 
almenys cada trimestre.

Hem agafat els vehicles i 
amb caravana ens hem di-
rigit als Aiguamolls de la 
Bòbila a Santpedor on ens 
esperava el Sr. Josep Illa, 
biòleg mediambientalista, 
expert ornitòleg i promotor 
del lloc. Les seves doctes i 
didàctiques explicacions ens 
han introduït a la varietat de 
vida animal i vegetal d’un 
lloc humit com aquest. La 
seva passió per la natura ens 
ha encomanat respecte i es-
timació pels sers vivents del 
nostre planeta i hem consta-
tat la fragilitat, que la mà de 
l’home posa en perill el nos-
tre sistema ecològic. 

Després de dues hores llar-
gues de reflexions i pregun-

Els Aiguamolls de la Bòbila, la Platja de Navarcles 
i el Celler del Celestí i la Loli

tes ens hem traslladat a la 
platja de Navarcles, on ens 
hem pogut relaxar i con-
templar la bellesa del lloc. 
Fins i tot alguns s’han fet 
una remullada. Hem traves-
sat Navarcles pel centre i 
l’acolliment del Celestí i la 
Loli ens han facilitat un en-
torn de fàbula que ens ha 
permès dinar, fer tertúlia i 
comentar la sortida a res-
guard de l’altíssima tempe-
ratura. Quin celler! És el cel. 

Ja que l’Enric complia anys, 
crec que 72, molt jovenet en-
cara, ens ha obsequiat amb 
un dinar. I quin dinar! No hi 
faltava res. Gràcies per la 

ARXIU

ARXIU

MN. ANTONI BONET I TRILLA

Diumenge, 4: 
“La veu del campanar” per 
Ràdio Balsareny. De les 10 del 
matí fins a ¼ d’ 11 (10,15)

Dijous, 15: 
Festa de l’Assumpció de Maria. 
Eucaristia a les 12 h. del migdia.

Agenda cultural - religiosa

teva generositat i per molts 
anys. Tothom ha col·laborat 
tant en les tasques logísti-
ques com en les materials. 

Els del grup del Sepap Bages 
i l’Associació Llar Pere Ca-
saldàliga i els nostres amics 
interns de Lledoners ens ho 
hem passat allò més bé fent 
nostra la màxima evangèlica 
que Jesús ens va ensenyar 
en les benaurances: “Tot allò 
que feu als altres en nom 
meu, m’ho feu a mi”.

Hem caminat, hem adquirit 
coneixements, hem rigut i 
hem compartit taula, què 
més volem?

Gràcies als interns que ens 
heu fet companyia i a tots. 
Em sento molt feliç. 

Horari d’acollida (despatx pa-
rroquial) Dimecres de les 11 h. 
a les 12 h. i divendres de les 5 a 
les 6 de la tarda.

Telèfons de la parròquia: 
93 839 61 81 i 606 056 292.

ARXIU
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CENTRE INSTRUCTIU 
I RECREATIU

Josep Rodergas i Font

El dia 4 de juliol ens va deixar, 
als 85 anys d’edat, Josep Ro-
dergas i Font. Una persona 
que, en la seva qualitat de fo-
tògraf, va viure molt de prop, 
durant dècades, l’actualitat 
balsarenyenca, cobrint tota 
mena d’actes públics espor-
tius, culturals, religiosos, polí-
tics i cívics i deixant-ne cons-
tància en les seves fotografies, 
que contemplen més de mig 
segle d’història local. Tam-
bé va estar implicat durant 
molts anys en l’organització 
de la Festa Major, i també en 
la Comissió de la Festa dels 
Traginers; recordem que ja 
el seu pare, el barber Miquel 
Rodergas i Rabeya, “l’Arep”, va 
formar part del nucli de bal-
sarenyencs que va recuperar 
la Festa, l’any 1943, després de 
la guerra, en una mítica reunió 
que es va celebrar a la seva bar-
beria del carrer Nou. En Josep 

RAMOIN CARRETÉ

va ser distingit com a Traginer 
d’Honor els anys 2011-2012 
com a reconeixement a la seva 
vinculació de tota la vida amb 
aquesta celebració tan nostra. 
En el recordari del seu funeral, 
hi havia aquests versos: “Si en 
la vida plasmava/la imatge 
per un millor record,/recordeu 
sempre la meva, ara que ja no 
hi soc.” En efecte, així el recor-
darem, com una gran persona 
i un balsarenyenc de cor.

ARXIU

Rosa Fíguls Playà

Als 92 anys d’edat ens ha deixat 
la “Rosita”, la Rosa Fíguls, modis-
ta, vídua d’en Pere Farizo, i que 
el 2014, amb la col·laboració 
del seu besnét Marc Coma-
bella, va publicar el llibre de 
les seves memòries, “Retalls 
d’una vida. Records d’una 
besàvia amb bona memòria.”  
L’evocarem amb aquestes pa-
raules referides al contingut 
del seu llibre, que és com dir 
de la seva vida: «A la meva vida, 
com a la de molta gent, han 
passat uns fets que han marcat 
un camí, un recorregut. I arriba 
un punt que una es pregunta: 
estem parlant d’una vida o bé 
d’un llibre? I sí, estem parlant 
d’un llibre carregat de records, 
plors, somriures, pors, nervis, 
amor, guerra, pèrdues, naixe-

RAMOIN CARRETÉ

ments... I, per sobre de tot, la 
família: el més important per 
a mi. Us convido, amb aques-
tes pàgines, a reviure els meus 
pensaments i sentiments més 
íntims al llarg de tots aquests 
anys...». El nostre condol a tots 
els seus familiars. 

ARXIU

Aquella llum nocturna

Ben entrats a un altre mes de 
juliol, les nits més llargues i 
relaxades són aprofitades 
per a refrescar-nos i fer-nos 
oblidar les hores diürnes de 
calor xafogosa. Encara que 
no ho creguem, el malmès 
medi ambient en què tots 
participem hi ha de tenir a 
veure.

L’estiu, estació pròpia per 
descansar i llegir un llibre o 
un diari. Permeteu-me expli-
car-vos la columna del diari 
‘Avui’ de Martí Gironell, a la 
qual jo li poso per títol “Una 
llum nocturna escapçada”. És 
aquesta altra llum alternativa 
i educativa que Gironell va 
viure amb la companyia del 
seu fill: “De la llista  d’espècies 
d’animals amenaçades de 
perill d’extinció que l’altre 
dia es feia pública, els haig de 
confessar que n’hi ha una que 
em penso que ja fem tard. Les 
cuques de llum. Ara farà un 
parell d’anys, una nit d’estiu 
amb el meu fill de cinc anys, 
vam tenir la sort de veure’n 
una de les últimes. D’entre 
els arbustos del jardí de casa 
dels avis, em va semblar veu-

JOSEP GUDAYOL I PUIG re un petit punt incandes-
cent. Com que va ser un tan-
car i obrir d’ulls, vaig pensar 
que no ho devia haver vist 
bé. M’hi vaig acostar i encara 
no havia fet dues passes que 
vaig tornar a veure aquell 
petit punt de llum arran de 
terra. Vaig cridar el meu fill 
perquè volia que fos testi-
moni d’aquell moment. Era 
conscient que potser triga-
ria o no podria veure-ho mai 
més. —Sembla un misto amb 
potes— va dir el meu fill. M’hi 
vaig acostar i se’m va escapar 
el riure i li vaig explicar que 
era una mena d’escarabat 
molt difícil de veure, que era 
diferent perquè podia fer-se 
ell mateix la llum i que ho 
feia per buscar parella o per 
caçar. La capacitat d’atenció 
d’un vailet de cinc anys ja 
sabem que és molt limitada 
i que ràpidament busca nous 
focus d’atenció.” 

Durant les vacances pot ser 
un bon moment per buscar i 
explicar als nostres menors la 
importància del nostre medi, 
d’explicar-los que junt amb 
la llum diürna, hi ha llum noc-
turna, difícil de trobar avui, 
de les cuques de llum. 

ARXIU

OBITUARI
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Josep Rodergas i Font

Rosa Fíguls Playà

04-01-19 JOSÉ LUIS MURILLO LANCHARRO  57
09-01-19 ANTÒNIA SABATA ESTRADA  94
16-01-19 JOSEP MARIA MARQUÈS DOMÈNECH 80
19-01-19 JAUME RIERA MONTANYÀ   93
02-02-19 NICOLÁS GARCIA MARTINEZ “Juanillo” 83
08-02-19 DOLORS TARRES BRUCH   86
28-03-19 PALMIRA MACIÀ PELLICER  97
08-04-19 TRINI DOLADO ORTEGA   73
23-04-19 CARME ESCUDÉ MANUBENS  87
24-04-19 JAUME BARONS MAS   18
28-04-19 DAVID HERNÀNDEZ AMO   52
05-05-19 TERESA ARRIERO IGLESIAS  81
11-05-19 VICENTA BERNADICH SIMON  90
24-05-19 SALVADOR BARTUMEUS BUSQUETS 83
01-06-19 ESTEVE DIAZ GARCIA   79
21-06-19 JAUME BARRERA PALAU   65 
24-06-19 JOSÉ ARIAS ESPINOSA   82
02-07-19 MARIA TORRES CRUZ   95
04-07-19 JOSEP RODERGAS FONT   85
11-07-19 MARIO SANCHEZ FUERTES  60
13-07-10 ROSA FÍGULS PLAYÀ   92

Obituari des de l’1 de gener 
al 13 juliol de 2019

Relació de les persones de 
Balsareny que ens han deixat 
durant els últims sis mesos. Els 
tindrem presents en el record, 
alhora que expressem el con-
dol a les seves famílies. 

Recordem que el ‘Sarment’ 
està sempre obert a acollir els 
escrits de tothom qui desit-
gi evocar la memòria d’una 
persona difunta: només ens 
ho heu d’enviar. Com a Cer-
cle, lògicament ens fem ressò 
de l’òbit de personatges que 
han estat especialment sig-

nificatius per a l’entitat, com 
per desgràcia hem hagut de 
fer, en poc temps, per dos 
dels fundadors de la nostra 
associació; les altres necrolò-
giques que publiquem són 
sempre a títol personal de 
qui les signa, i segur que no 
són pas, ni de bon tros, totes 
les que hom voldria escriure, 
ja que tothom es mereix un 
record del seu pas per la vida 
social del poble, més enllà de 
l’empremta que han deixat en 
el cor de les persones que els 
han estimat.

Resposta al repte núm. 41: 
1/6

ROC CARULLA

Repte núm. 41

Un parc té cinc portes. La Genoveva vol entrar 
per una porta i sortir per una de diferents. De 
quantes maneres diferents ho pot fer?
Salut i lògica!

OBITUARI

FRANCESC CAMPRUBÍ

Al juny, la pluja és lluny; 
i si plou cada gota és com el puny

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)            22,8
Mitjana (min.+ màx.)       22,1
Mitjana de mínimes       12,0
Mitjana de màximes     32,2
Mínima (dia 13)        5,9
Màxima (dia 28)         45,2
Mín. més alta (dia 20)      16,2
Màx. més baixa (dia 11)      18,8

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 8)  1.018,2
Mínima (dia 5)                1.000,2

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 7)         46,4
Velocitat mitjana          8,8
Recorregut del vent (en km)       6.363,9

La pluja (litres) 
Dia 11   14,8
Total                    14,8 litres

FRANCESC CAMPRUBÍ

Pel juliol, pobres dels que estan al sol

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)            25,5
Mitjana (min.+ màx.)        25,5
Mitjana de mínimes       16,2
Mitjana de màximes       34,9
Mínima (dia 28)      12,0
Màxima (dia 6)        40,0
Mín. més alta (dia 8)          19,5
Màx. més baixa (dia 27)   29,3

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 22)  1.017,2
Mínima (dia 27)                 996,6

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 3)         61,2
Velocitat mitjana          9,2
Recorregut del vent (en km)       6.833,5

La pluja (litres) 
Dia 8                    2,6
Dia 9                  30,6
Dia 17                  32,6
Dia 27                    7,1
Total                    72,9 litres

ARXIU

ARXIU
































