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De la mà de la Garsa arriba 
una nova secció per sugge-
rir iniciatives i per vehicular 
inquietuds de la societat 
balsarenyenca, desitjant 
que sigui un mitjà de comu-
nicació àgil i útil entre el po-
ble i l’Ajuntament

L’Onze de setembre 
més reivindicatiu
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JORDI VILANOVA

Els gegants de Balsareny, ba-
llant a ritme de les gralles i 
tabals que fan ressonar pels 
carrers els músics de la nos-
tra colla,arriben en aques-
ta ocasió a les Garrigues, 
deixant al seu pas un bocí del 
nostre estimat poble.

Vam visitar, juntament amb 
molts altres gegants, l’Anhel 
i la Llibertat, en Ramon Be-
renguer IV i la Peronella, ge-
gants del constructor Jordi 
Arnau i Espuga de les Borges 
Blanques, localitat que, des 
del 1983, dins els actes de la 
seva festa major (el primer 
dissabte de setembre), acull 
nombroses colles gegante-
res d’arreu del territori.

En la primera trobada ja hi 
van participar, a més de 25 
gegants, diversos elements 
de bestiari, capgrossos, dos 
grups de diables i el Canó 
del Salo de les Borges, que 
obre pas a la cercavila amb 

Els Geganters de Balsareny, 
a les Borges Blanques i a Guissona

les seves espectaculars cano-
nades. Es desconeix l’origen 
d’aquest canó i de quina 
època és. El document gràfic 
més antic, però, el recull de 
l’any 1907.

Amb els anys creix la partici-
pació dels diversos elements 
a la trobada borgenca. En la 
dècada dels 90 els gegants 
que s’hi aplegaven ronda-
ven ja el centenar, xifra que 
s’ha anat mantenint fins a 
l’actualitat.

Enguany ha reunit més de 
6.000 persones a la plaça de 
l’U d’Octubre, i ha comptat 
amb la participació de 76 
colles, integrades per 1.750 
geganters, que portaven 190 
gegants vinguts d’arreu dels 
Països Catalans. Entre ells, els 
gegants de Balsareny, Marc i 
Maria.

La novetat més destacada 
ARXIU
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d’enguany ha estat la incorpo-
ració en el recorregut de Punts 
Liles, per a assessorar i sensibi-
litzar la ciutadania, i prevenir 
el sexisme i la LGTBIfòbia, i 
actuar si hagués calgut da-
vant d’algun intent d’agressió 
masclista. En aquest sentit, to-
tes les colles amfitriones de la 
festa gegantera han rebut for-
mació i els seus caps anaven 
identificats amb un braçalet 
lila, igual que alguns membres 
de la Comissió de Festes.

El cap de setmana següent 
d’aquesta bonica experièn-
cia, els nostres gegants visi-
ten Guissona, un bonic poble 
de la Segarra, també en festa 
major.

Hi van acompanyar els seus 
gegants: en Roc i la Plàcida, 
que varen ser construïts pel 
mateix constructor que els 
nostres, en Manel Casserres i 
Boix, l’any 1974. La resta dels 
gegants de Guissona: la Tieta, 
en Piteu, la Llúcia, l’Abel i en 
Bacus, van ser obra de la seva 
actual regidora de Cultura, 
Agnès Pla, entre el 2002 i el 
2014.

Ens donen la benvinguda amb 
un bon esmorzar i seguida-
ment iniciem la cercavila des 
de davant la residència d’avis 
de Guissona, on els avis resi-
dents, juntament amb infants 
i veïns, omplien d’escalfor el 
passeig, contemplant con-
tents aquesta diada gegante-
ra i transmetent la seva alegria 
a totes les colles participants.

Seguim per bonics indrets del 
poble fins arribar a la plaça 
major, on totes les colles lluei-

xen els seus balls i tots en gau-
dim.

Per finalitzar, abans de fer la 
tradicional ballada conjunta, 
els gegants de Guissona ens 
mostren el seu encant. Desta-
ca la simpatia que transmet el 
seu gegant Bacus, que repre-
senta un Romà panxut, des-
pitralat i fent veure que està 
un xic “tocat” pel vi dels raïms 
que llueix. En el seu ball es fa 
evident que va un xic de tort...

Tot plegat ens fa tornar cap 
al nostre poble, amb ganes 
d’explicar-vos-ho i a poder 
ser transmetre-us l’escalf que 
ambdues localitats han tingut 
amb el poble de Balsareny mi-
tjançant la seva colla de Gra-
llers i Geganters i els nostres 
gegants .

ARXIU
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Entre els dies 27 d’agost i 1 
de setembre va tenir lloc una 
nova edició de la Setmana de 
la Joventut; en concret, la set-
zena, que més que un èxit és 
la constatació que hi ha un jo-
vent engrescat a fer activitats 
perquè el poble en gaudeixi. 
Us felicitem i us encoratgem a 
mantenir aquesta bonica tra-
dició.

Dimarts 27 va començar la se-
tmana amb una de les activi-
tats que hi participa més gent, 

CONSELL DE JOVENTUT

Setmana de la Joventut

CONSELL DE JOVENTUT

ALFRED SELGAS

el torneig de vòlei, on aprofi-
tant la mitja part, es va fer una 
exhibició de calistènia.

Dimecres 28 d’agost es va 
pronunciar el Pregó de la Se-
tmana, seguit d’un joc de nit 
molt engrescat, amb activi-
tats de tot tipus, adequades 
als equips que hi participa-
ven, per poder gaudir tots un 
any més d’un joc de nit.

Dijous 29 d’agost hi va haver 
un Taller de grafitis. Seguida-
ment, vist l’èxit de l’any ante-
rior de fer el cinema al Castell, 

es va tornar a fer al mateix 
lloc. Aquest any les pel·lícules 
van ser  “Los increíbles” i “La 
primera purga”. 

Divendres 30 d’agost rs va se-
guir fent el sopar popular on 
seguidament va ser amenitzat 
amb monòlegs a càrrec d’Àlex 
Martínez i Carles del Pozo, i la 
nit va continuar fins tard amb 
una nit de Dj al Sindicat. 

El dissabte 31 d’agost a la tar-
da va tenir lloc la Garrinkana 
infantil i la Garrinkana, on 
aquest any com a novetat es 

va realitzar davant del Polies-
portiu municipal, amb noves 
activitats “d’humor amarillo”. 
La proposta va ser encertada 
ja que el nombre d’equips 
participants va ser superior en 
comparació als últims anys. 
Seguidament, a mitjanit es va 
fer la Rebentada del porc do-
nant inici al Correabeuradors 
i un concert a la fresca amb 
“Arradio Rosita” i Dj Otero.

I el diumenge 1 de setembre 
es va donar per acabada la 
setzena setmana de la joven-
tut amb el tradicional 

ALFRED SELGAS



Balsareny va tornar a com-
memorar l’Onze de Setembre 
amb actes institucionals (ofre-
na floral i lectura d’un mani-
fest) i lúdics (entrenament del 
Cros del Traginer, inflables a 
la piscina, sardinada popular i 
ball); i també de caire polític, 
com el canvi de la senyera al 
Serrat del Maurici el dia 11 al 
matí, i participant després a 
la gran concentració de Bar-
celona, a la plaça d’Espanya 
i carrers adjacents (Gran Via, 
Paral·lel, Maria Cristina, Creu 
Coberta i Tarragona). Abans, 
també hi va haver hagut parti-
cipació local a la manifestació 
d’Estrasburg el dia 2 de juliol, 
coincidint amb la constitució 

SARMENT

Onze de Setembre reivindicatiu
del Parlament Europeu sense 
tres dels eurodiputats elegits 
pel poble català; i també a les 
concentracions a Lledoners i 
altres activitats en suport als 
presos, com l’acte de Llum i 
Llibertat a Montserrat el 30 de 
setembre, i la marxa de torxes 
fins a Lledoners l’1 d’octubre. 
Les detencions de set mem-
bres dels CDR de diferents 
llocs de Catalunya van propi-
ciar també manifestacions a 
Manresa, Berga i altres llocs. 

A Balsareny, el dijous 3 
d’octubre es va organitzar 
la projecció del documental 
“Les nostres accions, el nostre 
poder. Del pacifisme a la lluita 
noviolenta”, amb un col·loqui 
presentat per Glòria Segarra.   
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“Tussiquinto”. 

Tot plegat, un seguit 
d’actuacions que van fer que 
la quitxalla i el jovent s’ho pas-
sés molt bé, i també, és clar, la 
gent de més edat que ho va 
encoratjar amb la presència 
i l’aplaudiment. Moltes grà-
cies als organitzadors i a tots 
i totes per haver fet entre tots 
una setmana de la joventut 
més. 

Des del Consell de Joventut 
es prega que no hi deixi mai 
d’haver participació en les 
activitats que es realitzen du-
rant la Setmana de la Joventut 
i sobretot participar en la seva 
organització. És per això que 
tohom està convidat a for-
mar-ne part per tal d’ajudar, 
aportar idees, canvis, nous 
objectius… Tota persona hi 
és benvinguda. 

ALFRED SELGAS

CONSELL DE JOVENTUT

ALFRED SELGAS
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Aquest mes d’agost ha sigut 
intens per al pubillatge. Els 
nostres representants, sense 
aturar-se ni un moment, no 
han fet vacances i els hem tin-
gut arreu de Catalunya.

Així doncs, vàrem començar 
les sortides el dia 3 d’agost, 
uns quants representants a 
Rasquera i els altres a la Fata-
rella, dos municipis propers, 
de la Ribera d’Ebre i la Terra 
Alta, respectivament.

Diumenge dia 4 va tenir lloc 
la proclamació d’Argentona, 
una població del Maresme. Els 
nostres representants varen 
gaudir d’un bon diumenge ca-
lorós i tranquil.

De diumenge en diumenge, el 
dia 11, el pubillatge va assistir 
a la proclamació i comiat de 

GERARD CAPDEVILA

Balsareny, terra de pubillatge
Maçanet de la Selva, on cada 
any són sis representants molt 
actius.

El 15 d’agost, dia de la Mare de 
Déu, va començar “la marató 
de sortides de la Catalunya 
Central”. És el moment de l’any 
on la nostra vegueria té més 
festes majors. No obstant això, 
va ser possible arribar a tot 
arreu, tant a dins com a fora 
de la comarca. Balsareny vam 
tenir doble representació, a 
Castellbell i el Vilar i al comar-
cal de la Terra Alta, enguany 
realitzat a Bot. Aquestes dues 
sortides donaven el tret d’inici 
a la volta per casa nostra.

Divendres dia 16 va tenir lloc 
un dels actes més bonics i 
esperats, la proclamació i co-
miat de la vila de Gironella, la 
perla del Llobregat. El 2018, 
per falta de candidats a he-
reu, l’Ajuntament del munici-
pi, juntament amb la comisió 
de pubillatge gironellenc, va 
apostar per introduir la figura 
de la pubilleta i l’hereuet. Es-
tan molt contents de la bona 
rebuda i dels èxits aconse-
guits. És la tercera població 
de la Catalunya central a tenir 
pubillatge infantil. Fins el 2018 
tan sols en tenien les pobla-
cions d’Òdena i Piera. L’any 
passat s’hi va afegir Gironella i 
enguany, Balsareny.

Divendres dia 23 hi va haver 
la proclamació i comiat de la 
Valldan, que, tot i ser un nucli 
petit al costat de la ciutat de 
Berga, cada any tenen repre-
sentació.

GEGANTERS I GRALLERS DE BALSARENY

ARXIU COMISIÓ PUBILLATGE BALSARENY.

L’endemà, dia 24, va tenir lloc 
la proclamació i el comiat dels 
nostres veïns de Navàs. És un 
dels pobles referents en el 
món del pubillatge, ja que any 
rere any compten amb la re-
presentació de sis membres.

I baixant pel Llobregat, es van 
tancant les sortides del mes 
d’agost. El diumenge 25 es 
va fer el comiat i la proclama-
ció dels nous representants 
de Manresa, dut a terme a 
la plaça Sant Domènec. Hi 
va assistir un gran nombre 
d’hereus, pubilles, dames i fa-

drins.

 I així acabaven un dels mesos 
més intensos. El pubillatge bal-
sarenyenc ha estat present en 
tots els indrets de Catalunya on 
li ha sigut possible.

Us avancem que el dia 27 
d’octubre, tindrà lloc l’acte més 
important del pubillatge català: 
el comiat i la proclamació de 
l’hereu i la pubilla de Catalun-
ya, on el nostre hereu, Ferran 
Galiano, i la nostra pubilla, Judit 
Capdevila, hi són candidats. Els 
desitgem molta sort!
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PASTORETS DE BALSARENY

Els Rapsodes celebren el Centenari de Joan Brossa

El passat diumenge 8 de set-
embre, els Rapsodes dels Pas-
torets de Balsareny van fer la 
tradicional lectura de poemes 
a la Biblioteca Pere Casaldàli-
ga; un acte que ja es pot dir 
“tradicional” perquè fa quinze 
anys que es va repetint, amb 
versos de poetes com Jacint 
Verdaguer, Joan Maragall, Joan 
Salvat-Papasseit, Josep Car-
ner, Màrius Torres, Josep M. de 
Sagarra, Salvador Espriu, Pere 
Quart, J. V. Foix, Climent Forner 
i Pere Casaldàliga, entre altres. 

Aquest any es commemorava 
el centenari de Joan Brossa. 
El recital va anar acompanyat 
d’una projecció de poemes 
visuals del mateix Brossa, pre-
parada per Ana Pérez Hidalgo, 
i va acabar amb el cant d’Els 
Segadors, dirigit per mossèn 
Joan Bajona. 

Els Rapsodes fan constar el 
seu agraïment a tots els assis-
tents per la bona acollida, i a 
l’Ajuntament i a la Biblioteca 
(que fa temps que té exposada 
una petita mostra de l’obra del 
poeta) per la seva col·laboració. ANA PÉREZ HIDALGO

PASTORETS DE BALSARENY

Els Pastorets continuen innovant 

El diumenge 22 de setembre 
hi va haver l’assemblea gene-
ral ordinària dels Pastorets de 
Balsareny, amb una vintena 
d’assistents. 

La presidenta els va donar la 
benvinguda i va dedicar unes 
emotives paraules en record 
del que fou vicepresident 
de l’entitat, abans tresorer i 
des de sempre membre de 
l’equip de tramoies, Esteve 
Díaz Garcia, pare del vocal de 
la junta, Vladímir Díaz. I també 
va dedicar un esment a Josep 
Pintó Xandri, col·laborador 
actiu dels Pastorets i pare del 
nostre company Joan Pintó 
Riu, expressant el condol de 
l’associació a les famílies res-
pectives. Els recordem i els 
trobarem molt a faltar.

Es va aprovar l’acta de 
l’assemblea anterior i l’estat 
de comptes, que presenta un 
benefici de 259,90 euros. No 
hi va haver canvis en la junta 
directiva, i es va informar de 
les activitats de les seccions 
dels Dansaires i els Rapsodes 
de l’associació.

El director artístic, Climent 
Ribera, va comentar amb els 
socis assistents com veu la 
temporada que és a punt 
de començar, amb la inten-
ció d’anar consolidant la lí-
nia estètica encetada l’any 
passat, agilitzant el dinamis-
me dels quadres i millorant 
l’escenografia (amb un nou 
doble rompiment de bosc), la 
música de fons i el vestuari de 
pastores i pastors i furietes. 
Aquest any hi haurà un car-
tell propagandístic nou i es 
modernitzarà la pàgina web 
de l’associació, adequant-
ho tot al nou disseny estètic. 
També va subratllar la impor-

JORDI SARRI

tància de potenciar el prota-
gonisme de la gent jove que 
tenim i la que va pujant, que 
ho fan molt bé i que mostren 
una gran implicació en el pro-
jecte; així com continuar en 
la línia de potenciar els rols 
femenins. Això ja s’ha vingut 
fent des de fa anys amb la in-
clusió de pastores amb text 
i més recentment amb les 
dues Lluciferes, i la tempo-
rada que ve, a més de donar 
una mica més de caràcter al 
personatge de la Isabeló, es 
farà un cop de rosca més en 
aquest aspecte, un canvi ago-
sarat que suposarà un punt 
de diferenciació amb altres 

propostes més tradicionals: 
en concret, la substitució del 
personatge d’en Rovelló per 
una divertida i múrria Rove-
llona, que estem segurs que 
farà les delícies del públic, i 
que serà representada, com 
tots els altres papers amb 
text, per dues actrius, cada 
una actuant en dos dels qua-
tre dies de representació.

Els assaigs començaran el 
diumenge 29 de setembre 
i continuaran al llarg dels 
mesos següents; les repre-
sentacions seran els dies 25 i 
29 de desembre de 2019 i 12 
i 19 de gener de 2020. 
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AJUNTAMENT DE BALSARENY

Setembre 2019

TRANSPARÈNCIA
 El passat 5 d’agost es va fer 
públic al portal de transparèn-
cia el cartipàs de l’ajuntament 
juntament amb el règim de 
dedicació, retribucions i in-
demnitzacions al BOP i a les 
cartelleres de l’ajuntament de 
Balsareny.

ESPORTS: 
Des de la Regidoria d’esports 
estem molt contents de l’alta 
participació que hem tingut 
en les diverses activitats es-
portives del mes d’agost, tant 
en les activitats que s’han fet a 
la piscina de Balsareny amb el 
gimnàs O2, com durant el tor-
neig de Futbol Sala, amb 15 
equips de diversos llocs de la 
comarca i diverses edats.
Felicitar als guanyadors 
d’aquest any: Perruqueria Ire-
ne, Paco Jones i SUB 42. 
 
HISENDA 
Actualment tenim en règim 
de concurrència competitiva 
i en període de sol·licitud tres 
subvencions:
• Esportiva: 
  per entitats esportives
• Cultural: 
  per entitats culturals
• Educativa: 
 per a llibres i material escolar 
d’infantil i primària i per a lli-
bres i material escolar de se-
cundaria

https://www.balsareny.cat/
ajuntament-seu-electronica/
informacio-oficial/subven-
cions.htm

JOVENTUT
Entomem amb novetats la Se-
tmana de la Joventut amb el 
Consell de Joventut de Balsa-
reny, des del 27 d’agost i fins 
l’1 de setembre es van pre-
parar amb empenta i il·lusió 
moltes activitats.

MEDI AMBIENT
S’inicia amb èxit la recollida 
d’escombraries amb control 
d’accés intel·ligent. Agraïm 
molt els esforços dels veïns i 
la comprensió en aquests mo-
ments de canvis i adaptació 
de la població al nou sistema. 

Recordeu que teniu un te-
lèfon a la vostra disposició 
per qualsevol dubte, aclari-
ment, suggeriment o queixa, 
605332840.

Aquest telèfon també serveix 
per la recollida de volumino-
sos que es realitza cada 15 
dies i que s’ha de concertar 
prèviament via telefònica 
amb l’informador. 

AJUNTAMENT DE BALSARENY

AJUNTAMENT DE BALSARENY

AJUNTAMENT DE BALSARENY

AJUNTAMENT DE BALSARENY
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JOSEP GUDAYOL I PUIG

Ben entrats al setembre, venint 
de les merescudes vacances, 
l’aire de tardor d’aquesta fines-
tra oberta ens dona a conèixer 
la societat balsarenyenca.

Imma Franch va néixer a Na-
vàs l’1 d’abril de 1981 i ha cur-
sat el grau superior en Disseny 
Gràfic i postgrau en Disseny i 
Estratègies de Comunicació, a 
Terrassa i Barcelona, respec-
tivament. A més a més fa cur-
sos monogràfics online; fa poc 
n’ha acabat un de Tipografia 
Avançada, i en té un d’aparcat 
que es diu “Diseñar para co-
municar”. Actualment treba-
lla a l’Expenedoria número 2 
de Balsareny - LA TABATECA, 
i també com a dissenyadora 
gràfica freelance.

Pel que fa al temps lliure, li 
agrada llegir especialment els 
llibres de disseny i d’humor 
gràfic. L’últim llibre que ha 
llegit és “Los asquerosos” de 
Santiago Lorenzo, el qual ens 
recomana molt. Li agrada 
molt la música, especialment 
en directe, el disseny, progra-
mes d’humor com “Nadie Sabe 
Nada” i sortir amb els amics a 
fer el quinto.
D’altra banda no és massa es-
portista; li agrada patinar, tot i 
que ho fa poc, i el ioga. També 
li ha agradat sempre viatjar i 
sempre que pot fa escapades. 
Han voltat bastant per tot Ca-
talunya i Espanya, ha estat a 
diversos llocs d’Europa com 
França, Itàlia, Escòcia, Irlanda, 
Hongria, Polònia, Holanda, 
Alemanya, Portugal, la Re-
pública Txeca i Bèlgica; i fora 
d’Europa, als Estats Units i a 
Jordània. 

— Ens agradaria preguntar-te: 
per què el teu nom, Imma?

— Doncs perquè quan jo es-
tava a punt de néixer al meu 
germà Jordi, que és també el 

JOSÉ ALTAMIRANO

Imma Franch reobre l’Expenedoria de tabacs núm. 2

meu padrí, li agradava una 
nena que es deia Imma, i als 
meus pares els agradava el 
nom.

— En primer lloc permet-me fe-
licitar-te per la teva gosadia en 
reobrir un establiment al poble 
tal i com és l’Expenedoria de 
Tabacs núm. 2.

— Gràcies! Tant de bo obrir 
un establiment a Balsareny 
no es veiés com una gosadia 
sinó com una oportunitat. És 
un poble que té més opor-
tunitats que no ens pensem: 
cal que ens ho creguem i que 
tots hi participem més acti-
vament. També ajudaria que 
hi hagués més facilitats i aju-
des per part de les adminis-
tracions.

— Què et va motivar a fer-ho?

— Per diversos motius vaig 
decidir posar-me a treballar 
pel meu compte després de 
15 anys treballant en estudis 
de disseny a un ritme força 
estressant. Buscàvem local i 
juntament amb el meu com-
pany, Javi Villagrasa, vam 
veure com una oportunitat 

l’estanc que portava anys 
tancat; i a més, el tenim molt 
a prop de casa, així que com-
patibilitzo les dues feines. El 
Javi també hi serà algunes 
estones, o sigui que és un 
projecte conjunt que ens fa 
molta il·lusió.

— A més a més del producte 
pròpiament incorporat a la 
cadena estatal dels Tabacs, 
què més hi podem trobar a 
l’establiment?

— Doncs hi podem trobar 
vins i licors, ideals per regalar, 
begudes fresques, productes 
de proximitat com cafè, infu-
sions, mel, melmelades i uns 
quants llibres, de moment. 
Anirem veient com va i se-
gurament hi incorporarem 
d’altres productes.

— Malgrat que en pobles com 
Balsareny gairebé ens podem 
conèixer tothom, sempre hi ha 
la possibilitat que hi hagi algú 
que desconegui la situació de 
l’establiment. On es troba, la 
botiga?

— Es troba a la plaça de la 
Mel, B1, baixos, al costat de 
Correus. Al mateix lloc on hi 
havia l’anterior estanc que 
portava la Matilde.

— Dins d’aquest curt temps 
que fa des que has reobert 
l’establiment, com va tot? Al-
guna observació especial dins 
del teu dia a dia balsarenyenc?

— De moment estem molt 
contents: a destacar la bona 
acollida que hem rebut per 
part de tothom!



JORDI VILANOVA / LA GARSA

[Esgriolar: Cap al juny, després 
de la floració, s’ha d’esgriolar o 
escabriolar, bo i traient a mà els 
brotets que han crescut a cada 
nus, entre el sarment i la fulla del 
cep, perquè  l’excés de vegetació 
no es mengi el fruit, la planta 
s’airegi i s’assolelli millor. — Així 
també pensem que, de vega-
des, convé aclarir i assolellar la 
política, i especialment la més 
propera, no fos que l’excés 
de càrrega se’n mengés els 
“fruits”.]

Encetem, de la mà de La Garsa, 
una nova secció, que esperem 
que serveixi per animar el de-
bat constructiu sobre aspectes 
de la vida del poble. I l’oferim a 
totes les entitats de Balsareny i 
a tots els ciutadans perquè hi 
vulguin col·laborar sugggerint 
iniciatives; i a l’Ajuntament, 
convençuts que es mostraran 
oberts a fomentar el diàleg 
participatiu.  

“Esgriolem!” és el nom d’una 
pàgina de facebook que hem 
creat expressament per vehi-
cular les inquietuds del poble. 
Desitgem que sigui un mitjà 
àgil i útil de comunicació entre 
el poble i l’Ajuntament.

Un lloc obert a tothom, on 
entitats i particulars puguin 
aportar idees que ajudin a mi-
llorar el poble, i fer preguntes 

Esgriolem!
d’interès públic a l’Ajuntament, 
i que l’Ajuntament hi pugui 
respondre. Tot, sempre, amb 
total respecte i positivitat. To-
tes les intervencions hauran 
d’anar firmades amb nom i 
cognoms, i només els signants 
(i en cap cas ni el CCB ni La Gar-
sa) seran responsables del que 
hi escriguin.  

Els administradors de la pàgi-
na vetllaran perquè el to de les 
intervencions sigui l’adequat 
per a un debat respectuós, i 
tindran la facultat de decidir 
la no publicació d’un escrit 
si no acompleix els requisits 
(interès públic, to respectuós, 
signatura); també de donar 
per tancat un debat si al seu 
criteri s’allargués i resultés rei-
teratiu; i fins de bandejar par-
ticipants si amb la seva actitud 
s’apartessin de l’esperit cons-
tructiu de la secció.
 
El butlletí Sarment procurarà 
anar publicant les propostes 
o preguntes que es formulin, 
i les respostes que es rebin, 
resumint-les si calgués. 
    

* * *

I comencem donant exemple 
ja amb una proposta de Jordi 
Vilanova:

–Potenciar més a Balsareny 
la divulgació de les causes 
del bisbe Pere Casaldàliga:

Ubicant en un espai públic 
una exposició fixa sobre 
la vida, l’obra i les causes 
del Pare Pere, per donar-la 
a conèixer als visitants del 
poble.
Creant una ruta per dife-
rents indrets del municipi i 
el seu entorn on es puguin 
llegir textos seus que facin 
referència al lloc en qüestió. 
Pintant un collage sobre ell 
i les seves causes i fixant-lo 
en algun lloc adient i ben 
visible del poble.
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https://ovt.gencat.cat/gsitfc/
AppJava/conqxs/conqxs.do?
set-locale=ca_ES&reqCode
ChangeLanguage=newCqs

[Aquesta comunicació fa re-
ferència al fet que el Depar-
tament de Salut de la Gene-
ralitat ha decidit la reducció 
del servei d’atenció al públic 
del Centre d’Atenció Primària 
(CAP) a Balsareny, que des 
de mig setembre ha que-
dat limitat, els dilluns, dime-
cres i divendres, a l’horari de 
matí, de 8 a 15h; i els dimarts 
i dijous, de 8 a 20h. Això ha 
generat una campanya de 
recollida de signatures per 
oposar-se a aquesta mesura. 
Els impresos es poden recollir 
a l’Ajuntament i al mateix CAP, 
i també es pot cursar la recla-
mació per mitjà de l’adreça 
online que s’indica.— Nota de 
la Redacció]

Aquesta proposta ja compta 
amb el vistiplau de la família i 
en cas de voler tirar-la endavant 
caldria seguir comptant-hi.

Conxita Calvet ha escrit:

Doncs jo volia parlar d’un 
problema gran que tenim a 
Balsareny: el jovent marxa del 
poble, i no parlo només dels 
que marxen a Barcelona o al-
tres llocs, parlo de jovent que 
es vol quedar a Balsareny i no 
troben habitatge; no hi ha pi-
sos i al final marxen a pobles 
veïns, de la comarca. A Balsa-
reny hi ha molts blocs de pi-
sos gairebé acabats, altres que 
estan acabats i no es posen a 
la venda... Bé, en podria parlar 
molta estona.

La meva pregunta és: des de 
l’Ajuntament es pot esbrinar 
i empentar perquè aquets 

pisos puguin posar-se a la 
venda? Fa no res érem 3.500 
habitants, ara ja 3.000, crec. La 
qüestió és que el jovent és el 
futur, i ens estan marxant tots. 
Gràcies.

Maite Fernández i Imma 
Franch Calpe han escrit:

Hola! Bona iniciativa! Deixo 
l’enllaç per fer reclamacions 
online sobre la possibilitat 
que ens treguin el CAP de Bal-
sareny: 



11
SOCIETAT

R. CALVERAS

El dia 13 d’agost, el grup de 
persones (pelegrins) que 
cada dimarts pugen a les 8 
del matí a l’ermita del castell 
de Balsareny van organit-
zar un pelegrinatge obert a 
tothom al poble veí de Cas-
tellnou de Bages per visitar 
l’església romànica de Sant 
Andreu. Hi va haver una par-
ticipació molt positiva, 25 
persones. El programa con-
sistia a sortir a dos quarts de 
8 del matí, arribar a les  8, vi-
sitar l’església i fer-hi una pre-
gària. En acabat, vam esmor-
zar i, tot seguit, ens va rebre 
el senyor alcalde, Domènec 
Òrrit, que es va oferir  molt 
amablement a fer-nos una 
visita guiada pel nucli antic 
de Castellnou; vam veure el 
museu dels maquis i la sala 
polivalent, on va finalitzar la 
visita amb un agraïment dels 
assistent al senyor alcalde. Ja 

Un dimarts diferent 

R. CALVERAS

de retorn a Balsareny, una pa-
rada que no podia passar per 
alt: el mirador del turó de Ce-
llers per gaudir d’unes vistes 
espectaculars. 

Àngel Guimerà 17
BALSARENY

CENTRE INSTRUCTIU 
I RECREATIU

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements

ARXIU R. CALVERAS
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JOSEP GUDAYOL I PUIG

Hem deixat enrere un altre 
estiu i com cada any exposem 
les impressions dels quatre 
responsables com a recepcio-
nistes i socorristes de la pis-
cina municipal de Balsareny: 
Meritxell Xandri, Maria del 
Mar Galbis, Carlos León i Martí 
Garcia. Persones que estimen 
Balsareny ens donen les grà-
cies per haver estat treballant 
per a la societat que ha prefe-
rit passar les vacances al po-
ble i en concret gaudir d’una 
bona refrescada a la nostra 
piscina.

La Meritxell, de Balsareny i a 
qui tots coneixem, ens expli-
ca que està molt contenta de 
complir nou anys treballant 
els estius a casa. “M’ha om-
plert d’orgull i satisfacció po-
der intercambiar moltes im-
pressions des de la recepció. 
Si bé es veritat que sempre 
hi pot haver alguna divergèn-
cia, però no cap cosa que no 
tingui solució. Conèixer tanta 
gent et dona sovint oportu-
nitats úniques per descobrir 
realitats culturals i maneres 
de ser del món on vivim. Estic 
contenta laboralment d’haver 
estat contractada per Wake 
Full, i em permet recordar el 
plaer que et dona poder alter-
nar amb el món infantil que 
t’esperona a ser més respon-
sable i a tenir més compromís 
a l’estiu”.

La Maria del Mar, també de 
Balsareny i coneguda com a 
Mariona, és el primer any que 
assumeix la responsabilitat 

L’estiu a casa, compromís i servei a la piscina municipal

de prestar el servei de recep-
cionista a la piscina. “Dono 
les gràcies a l’empresa que 
m’ha donat l’oportunitat de 
servir moltes persones que 
he pogut conèixer des de la 
recepció, i tot el recorregut 
col·loquial social i cultural, el 
qual ha sigut molt enriquidor. 
Considero un servei molt im-
portant poder atendre tantes 
persones que amb tota mena 
de correcció et fan més agra-
dable el lloc de treball”.

En Carlos León és el primer 
any que ha estat socorrista a 
la piscina. “El compromís de 
fer aquesta mena de treball 
et dona la satisfacció de ser 
aquesta persona que vet-
lla per la seguretat dels que 
prefereixen gaudir de les me-
rescudes vacances al poble. 
Com a impressions personals 
puc dir-vos que en el recinte 
no he hagut d’intervenir en 
cap cas, tret de tenir cura de 
petites ferides des del servei 
complementari de la farma-

ciola. Vull donar les gràcies a 
l’empresa ITA per haver-me 
donat l’oportunitat de venir 
a Balsareny des del lloc de la 
meva residència, la ciutat de 
León”.

En Martí Garcia és de Navàs 
i també és el primer any que 
està a Balsareny com a so-
corrista, i enguany ha pogut 
viure un estiu amb una calor 
desmesurada, la qual li ha 
permès gaudir del bany re-
frescant de les aigües de la 

ARXIU

ARXIU

piscina municipal. “Aquests 
han estat uns mesos relaxants 
i profitosos, on he pogut tenir 
l’oportunitat de fer un tre-
ball que m’agrada molt i que 
considero un afer social molt 
important, tal com és l’esport 
de la natació, que compor-
ta aquest grau de salut per 
a qui el practica. En general 
m’emporto una impressió 
molt positiva de la meva esta-
da a Balsareny, de la qual rati-
fico el fet social i esportiu que 
he pogut viure”.
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JOSEP GUDAYOL I PUIG

Sense voler descobrir res de 
nou, em plau recordar que 
“per la boca s’escalfa el forn”. 
Això ho dic perquè acabem 
de deixar enrere un altre any 
la Setmana de la Joventut, 
i ja en fa setze. Setze anys 
d’aquest aliment cutlural i 
quotidià del qual tots els po-
bles tenen necessitat per tal 
de ser pobles. Setze anys de 
participar-hi sense ésser a 
l’organització. M’explico: Si-
tuem-nos, per tal de recordar 
que durant tots aquests anys 
diferents generacions de jo-
ves han sigut les protagonis-
tes d’aquest esdeveniment, 
cosa que alguns podrien tro-
bar rara, en una de les nits en 
què és protagonista el carrer, 
i el balcó de casa meva, on 
rebo una felicitació nocturna 
que m’omple de satisfacció. 
Aquest petit i gran acte ma-
tinal va ser idea d’en Miquel 

El plaer d’explicar-ho
J. i suposo que va ser apro-
vat per tots els membres de 
l’organització.

Cap a les dues de la matina-
da rebo el crit i la felicitació 
mitjançant el nomenament 
del meu cognom: Gudayol, 
Gudayol! Durant uns se-
gons, i sortint de l’estat de 
somnolència em desperto i 
surto al balcó en calçotets. 
I em plau donar les gràcies 
i presentar-me tal com soc 
físicament, aquesta persona 
oberta sense cap mena de 
prejudici, amb la visió par-
cial de la meva nuesa, sense 
voler ferir cap sensibilitat del 
nombrós grup de persones 
que m’honoren en fer-me 
adonar que encara soc viu. És 
una sort veure un poble que 
estima i vol transmetre any 
rere any la il·lusió fent-me 
recordar que jo també vaig 
ser jove. Gràcies i per molts 
anys!

OPINIÓ

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Avui em plau, des d’aquesta 
secció, fer-vos arribar la se-
güent gran reflexió que ens 
condiciona a tots sobre la po-
bresa i la llibertat.

«Edicions Cal·lígraf, una pe-
tita editorial de Figueres, ha 
tingut l’encert de reeditar el 
llibre Ell, a la presó, una cròni-
ca en la qual el polític Josep 
Puig Pujades narra la seva 
experiència a la presó arran 
dels fets d’octubre de 1934. 
Es tracta d’una autèntica joia, 
que va aparèixer el 1938 (a les 
acaballes de la guerra civil) i 
que, fins avui, només podia 
trobar-se a les biblioteques o 
a les llibreries de vell. En el lli-
bre, el polític figuerenc, que 
ocupava el càrrec de comis-
sari delegat de la Generalitat 
en el moment en què es va 
produir la revolta, reflexiona 
sobre tots aquells aspectes 
associats a la reclusió, des 
dels més aparentment trivials 
(que, en la monotonia de la 
presó, adquireixen una altra 
dimensió) fins als més trans-
cendents; tot plegat, amb 

La més gran pobresa! 
Avui també és la nostra

una redacció acurada, a vol-
tes poètica i sempre intimis-
ta. La crònica està escrita en 
tercera persona i, més enllà 
dels aspectes personals (que 
no obvia), el llibre té la vo-
cació de convertir-se en una 
reflexió sobre la pèrdua de lli-
bertat, “la més gran pobresa 
que pugui patir-se”, tal com la 
defineix el mateix Puig Puja-
des.» (Keep Calm; Pere Bosch 
i Cuenca, diari Avui, dimarts 
20 d’agost de 2019).

Recordo encara de Puig Pu-
jades: «sols els que hem por-
tat grillons, sols els que hem 
sentit tancar al darrera nostre 
les portes de la presó, podem 
comprendre el valor veritable 
de la paraula llibertat».

I recordo, també, que tenim 
a diferents presons de casa 
nostra dones i homes pri-
vats d’aquesta tan preuada 
llibertat, persones que no 
mereixen viure lluny de les 
respectives famílies en unió i 
amistat, ja que són fruit d’una 
pobresa política (no demo-
cràtica), col·lectivament par-
lant.

ARXIU

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

 MARITXU A. 

Parla molt fluixet, molt poc i 
no se li entén gairebé res. Es-
tic asseguda al seu costat i el 
silenci ho embolcalla tot. Un 
silenci moltíssimes vegades 
alimentat per la seva mà que 
estreny la meva i pels petons 
que m’hi fa, per l’afecte que 
visibilitza. Un silenci que vol-
dria trencar per preguntar-li 
com està, què sent… Un si-
lenci carregat de paraula i de 
gratitud. Silenci farcit de vida 
viscuda, destil·lant entrega, 
Utopia, Regne. Silenci dens, 
comunicatiu, en lentitud 
sagrada, profunda i entran-
yable. Com el silenci davant 
del Misteri, quan ja no hi ha 
paraula. 

Pere Casaldàliga, testimoni fins al final
El miro i els seus ulls gairebé 
tothora miren cap a un indret 
que desconec. No gosaria dir 
sempre absents, però s ícap 
on a mi ja no se’m permet 
arribar.

Què deu estar pensant? Com 
deu sentir la vida en aquests 
moments? Destijaria ja vo-
lar o allò que a nosaltres ens 
sembla que és no viure, per al 
Pere és encara espai de pro-
funda riquesa?

Tot arriba a la seva fi de ma-
nera senzilla, subtil. Segura-
ment com pertoca a aquest 
bisbe menut, fràgil de cos, 
gran d’esperit. Està recorrent 
el seu camí cap a la Resurrec-
ció, tot i que segurament en-

MN. ANTONI BONET I TRILLA

Va tenir lloc el passat dia 8 
de setembre. Es va celebrar 
l’eucaristia a les 5 de la tarda. 
Va presidir l’eucaristia el rector 
de la parròquia, Mn. Antoni 
Bonet, i els cants van ser ani-
mats per membres de la coral 
Sant Esteve amb acompanya-
ment musical a càrrec de Mn. 
Joan Bajona. Va participar-hi 
la pubilla de la Catalunya cen-
tral i la pubilleta de Balsareny 
i, per part de l’Ajuntament, 
l’alcaldessa i alguns regidors. 
Com es costum, va fer-s’hi 
present la família del baró de 
Balsareny i en acabar es va 
lliurar una postal record amb 
un fragment dels Goigs a la 
Mare de Déu del Castell, i es 
va compartir un piscolabis 
gentilesa de l’Ajuntament. 
Van assistir-hi unes 80 perso-
nes i el bon temps ens hi va 
acompanyar. 

Catequesi d’infants  
Està previst que els de 3r de 

Festa de la Mare de Déu del Castell

primària es trobin els dilluns 
de les 12 a les 13 h. i els de 4rt 
de primària, corresponent a la 
Primera Comunió, els dimarts 
de les 12 a les 13 h. a la Llar pa-
rroquial. 

Els nous de 3r, cal que els pa-
res vinguin a fer la inscripció 
al despatx parroquial dime-
cres de les 11 a les 12 h. o bé 
divendres de les 5 a les 6 de 
la tarda. Es començaria els 
dies 7 i 8 d’octubre (dilluns i 
dimarts). 

Proposta d’escolans
La Parròquia pensa fer la invi-

ARXIU

cara li queda un temps llarg. 
Volant a poc a poc, sense 
grans estridències, amb pau, 
sense soroll, sense molestar. 
No se li sent mai una queixa, 
una reprovació, al Pere.

Testimoni de vida assusmida 
fins al final! Testimoni de vida 
entregada fins al final! Testi-
moni d’Encarnació!

                                 Publicat 21-4-19

tació a fer d’escolans a aquells 
que han fet la Primera Comu-
nió i a aquells que s´hi prepa-
ren per fer-la l’any vinent. El 
compromís seria d’un cop al 
mes a l’eucaristia de les 12 h. 
del diumenge.

Felicitats a la parella índia 
de nuvis de Balsareny que van 
contraure matrimoni amb el 
ritual indi aquesta setmana 
i per la celebració festiva tan 
oberta, generosa i original 
que es va fer al local del Ca-
sino de la nostra població de 
Balsareny. Gràcies per tot i 
per molts anys!

MN. ANTONI BONET I TRILLA

Dissabte, dia 5: 
A les 12 h. Eucaristia a Sobi-
rana de Ferrans. Aplec del 
Roser

Diumenge, dia 6: ‘
La veu del campanar’ per Rà-
dio Balsareny de les 10 a les 
10,15.

Dilluns, dia 7: 
Catequesi 3r Primària, de 12 
a 13 h.

Dimarts, dia 8: 
Catequesi 4t Primària, de 12 
a 13 h.

Dimarts, dia 8: 
Eucaristia a les 5 de la tarda 
al Casal Verge de Montserrat

Diumenge, dia 20:
Eucaristia a les 10 h. a Ar-
gençola.

Agenda Cultura
Octubre 

ARXIU
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METEOROLOGIA

FRANCESC CAMPRUBÍ

L’agost ho eixuga
tot, menys el most

Temperatura (ºC)

Mitjana (1 minut)            24,9
Mitjana (min.+ màx.)       25,2
Mitjana de mínimes       16,4
Mitjana de màximes     34,0
Mínima (dia 14)           11,3
Màxima (dia 9)         39,5
Mín. més alta (dia 8)      21,4
Màx. més baixa (dia 14)      22,6

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 21)  1.016,2
Mínima (dia 15)              1.000,0

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 3)         39,2
Velocitat mitjana          8,8
Recorregut del vent (en km)       6.882,1

La pluja (litres) 
Dia 12   19,9
Dia 20   5,1
Dia 27   1,5
Total                    26,5 litres

ARXIU

Resposta al repte núm. 42: 
20 maneres

ROC CARULLA

Repte núm. 43

Tres porquets tenen una massa corresponent a un nombre enter de kg, 
tots tres diferents. La suma de les tres masses és 97 kg. 
Quina pot ser la massa màxima del porquet més lleuger?
Salut i lògica!

OBITUARI

El CCB i el Sarment volem expressar el nos-
tre condol als col·laboradors del butlletí i 
membres de la junta, Alfred Selgas Santama-
ria i Jordi Selgas Catalan, per la defunció de 
la seva mare i àvia, respectivament, Antònia 
Santamaria Cortada, que va morir als 91 anys 
el dia 25 de setembre passat.

Descansi en pau.

Des del grup de caminades “A cent cap als 
100” de Balsareny volem mostrar el nostre 
condol per la pèrdua de la nostra com-
panya Carmen Caro Castuera, que ens ha 
acompanyat dia rere dia en les sortides i 
jornades incansablement.

Recordarem sempre la seva simpatia, 
l’interès que tenia per comunicar-se, 
l’acollida dins els seu entorn, l’energia a 
l’hora de fer activitats i molt especialment 
la voluntat i predisposició per aprendre.

La trobarem molt a faltar.

Grup de caminades A cent cap als 100



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

Sant Domènec, 44 - Telèfon 93 839 65 08 - BALSARENY

Xarcuteria Desde 1995
Millorant cada dia


