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En relació a la sentència del 
Tribunal Suprem als polítics 
i activistes independentis-
tes que van organitzar l’1-O, 
l’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal ha emès 
el següent editorial conjunt, 
al qual el CCB i el Sarment 
s’adhereixen:

“La sentència del Tribunal 
Suprem, condemnant a pe-
nes d’entre 9 i 13 anys als 
presos polítics i líders socials, 
demostra una veritat cada 
vegada més evident: el pro-
jecte polític contrari a la inde-
pendència de Catalunya no 
és l’autonomisme ni el fede-
ralisme sinó l’autoritarisme, 
castigant qualsevol mena de 
dissidència.

Els mitjans de comunicació en 
general, i la premsa comarcal i 
local en particular, estem obli-
gats a donar tota la informació 
sigui quina sigui, agradi o no 
ens agradi.

L’Estat espanyol no solucio-
narà el conflicte amb Catalun-

ya agredint impunement, ni 
acusant gent independentista 
de terrorisme, ni engarjolant 
a totes aquelles persones que 
no pensen ni actuen igual, 
imposant un càstig dur, llarg, 
injust i anacrònic Els líders po-
lítics i socials que el Suprem ha 
condemnat són líders que van 
ser escollits democràticament 
per dur a terme la missió a què 
s’havien compromès pública-
ment, i ho van fer sense exer-
cir cap tipus de violència. Tot 
plegat, recordem-ho, es trac-
tava de deixar votar la gent i 
per això els empresonen.

Des de l’octubre del 2017, hem 
après lliçons importants. Una, 
que l’Estat espanyol està dis-
posat a aniquilar qualsevol ga-
rantia democràtica per a ga-
rantir la seva unitat territorial; 
també que la Unió Europea 
exercirà el rol de còmplice ne-
cessari de l’autoritarisme fins 
que els catalans generem una 
situació d’inestabilitat prolon-
gada en el temps.

El referèndum d’autodeter-
minació de l’1 d’octubre va 
demostrar que, enfront una 
desobediència generalitzada 

de la ciutadania, els poders 
estatals no poden controlar 
el territori. Aquesta és el gran 
aprenentatge d’aquell dia. 
L’exercici dels nostres drets, 
com la llibertat d’expressió, 
de pensament, de reunió, de 
decidir i de votar no poden 
ser punibles. Com a mitjans 
de comunicació del territo-
ri que som, hem de recollir, 
i reflectir i relatar totes les 
realitats que vivim al nostre 
entorn. Però mai podrem es-
tar d’acord amb un estat, au-
todenominat de dret, que no 
permet altra visió que la seva, 
altre discurs que el seu i que 
no només ignora sinó que 
castiga la reivindicació d’una 
part molt important del nos-
tre país.

Com a mitjans de comunica-
ció som partidaris del diàleg, 
de la discussió, de l’acord i 
del consens. Recollint i estant 
a prop de totes les sensibili-
tats, acceptant les dissidèn-
cies, però mai d’acord amb 
uns poders, judicial, execu-
tiu i legislatiu que castiguen 
la diferència i les mobilitza-
cions pacífiques i premien el 
seguidisme i l’autoritarisme”.

Editorial conjunt de la Premsa Comarcal

ARXIU
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Editorial conjunt de la Premsa Comarcal

El capvespre del 31 de setem-
bre, 131 agulles de Montserrat 
es van encendre amb un farell 
cadascuna en record dels 131 
presidents de la Generalitat 
de Catalunya.

“Llum i Llibertat” va ser un 
projecte impulsat per Artistes 
de la República, Assemblea 
Nacional Catalana, Federació 
d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya i Òmnium Cultural. 

Els 131 farells encesos en di-
verses agulles van ser un clam 
per la llibertat del nostre país.
 
A cada agulla hi va fer cap 
una cordada d’un mínim de 
tres escaladors o escaladores; 
a l’hora acordada es van en-
cendre els 131 farells i el mas-
sís de Montserrat va quedar 
il·luminat. Les cordades van 
fer bivac a dalt de les agulles 
i van apagar els llums a les 8 
del matí. Dotze hores de llum, 
dotze hores d’il·lusió, de for-
ça, de complicitat pels racons 
de carreteres, boscos i indrets 
amb bones perspectives del 
massís.

Dos companys de l’ANC local 
van fer la cordada a l’agulla Pla 
de les Taràntules. Felicitats, 
companys i companyes! 

I molta altra gent del poble va 
assistir a aquest acte des de 
diversos escenaris.

L’endemà, dia 1 d’octubre, es 
va celebrar la “Marxa de Tor-
xes per la Independència” a 
Lledoners. Aquest acte s’havia 
de realitzar el 10 de setembre, 
però a causa del mal temps es 
va ajornar; així va servir per 
commemorar el referèndum 
per la independència de l’1-O 
de l’any 2017. 

La Marxa de Torxes la va or-

ANC DE BALSARENY

Actes de l’ANC de Balsareny

ganitzar l’ANC de diversos 
pobles del Bages: Sant Joan 
de Vilatorrada, Artés, Callús, 
Súria, Sant Martí de Torroella, 
Santpedor, Castellnou de Ba-
ges, Balsareny i Sant Fruitós. 
Es van formar quatre colum-
nes de gent que van partir de 
quatre llocs diferents: el po-
lígon industrial dels Vinyats, 
el santuari de Joncadella, el 
camí de Santpedor a Jonca-
della i Verge de Joncadella a 
Pineda de Bages. I totes les 
columnes, encapçalades per 
diversos representats de cada 
poble, van coincidir al Pla de 
Lledoners. La nostra alcaldes-
sa, Noèlia Ramírez, i un mem-
bre de l’ANC local van repre-
sentar el nostre poble.

Tot seguit es va fer un acte 
amb parlaments de familiars 
dels presos, de Jordi Corrons, 
representant d’Òmnium 
Cultural Bages-Moianès i 
d’Elisenda Paluzie, presiden-
ta de l’ANC. Quatre persones 
agredides l’1-O del 2017 van 
llegir un manifest.

L’ANC local de Balsareny tam-
bé va participar en aquest 
acte i altra gent de Balsareny 
va participar en la Marxa des 
de Joncadella.

El 3 d’octubre, a la Sala Sindi-

JORDI SARRI

cat, es va fer la projecció del 
documental “Les nostres ac-
cions, el nostre poder. Del 
pacifisme a la lluita novio-
lenta”. L’acte el va ser presen-
tar Glòria Segarra. 

El document visual explica 
en què consisteix la lluita no-
violenta i com desenvolupar-
la. La projecció té dos objec-
tius: ser una eina didàctica i 
interpel·lar l’espectador.

Tot seguit, hi va haver un 
col·loqui en el qual tothom 
qui va voler hi va poder par-
ticipar.

Podem parlar, doncs, d’una 
setmana plena d’actes i de la 
participació activa de l’ANC 
local.

El dilluns 14 d’octubre es va 
conèixer la sentència que va 
dictar el Tribunal Suprem es-
panyol, que, tot i aplicada a 
uns presos polítics, és la sen-
tència a tot el procés. 

El mateix dilluns es va fer una 
concentració davant de 
l’Ajuntament amb un grup 
nombrós de persones per 
protestar contra la sentència. 
En l’acte es va llegir  un ma-
nifest unitari i tot seguit, en 
assemblea, es va acordar la 

participació en les diverses 
accions dels dies següents.

I el dimecres 16 es van iniciar 
les “Marxes per la Llibertat”, 
organitzades per l’ANC i Òm-
nium Cultural,  com a  respos-
ta unitària i multitudinària.

Les Marxes per la Llibertat van 
sortir de cinc ciutats: Girona, 
Vic, Berga, Tàrrega i Tarragona 
en direcció a Barcelona. I una 
sisena columna s’hi va afegir 
el darrer dia des de Castellde-
fels. Les Marxes van durar tres 
dies i van cobrir un tram d’uns 
100 km, en etapes de 20 km 
cadascuna.

La columna que va sortir de 
Berga, va fer aturada a Navàs 
per dinar i va continuar fins a 
Manresa passant per Balsa-
reny. Gent del poble es va unir 
a la marxa a Navàs o a Balsa-
reny mateix.  Altres persones 
van mostrar el seu suport 
animadament des dels ponts 
de les rotondes sud i nord de 
la localitat –sota el Castell i a 
l’Alou–. La voluntat de tots era 
participar en aquesta marxa 
pacífica i històrica en favor 
de la llibertat de les preses i 
presos polítics i dels exiliats 
i exiliades, contra la repres-
sió i per reivindicar el dret 
d’autodeterminació.
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La colla de Geganters i Gra-
llers de Balsareny, després de 
ser convidats i participar en la 
21a Trobada de Puntaires, a fi-
nals de setembre, hem parti-
cipat, ja en el mes d’octubre, 
en els balls de diumenge, 
dins els actes de la Setmana 
de la Gent Gran. 

És un goig, compartir una 
vegada més els nostres balls 
amb el jovent del Ball de la 
Faixa, els Bastoners, els Dan-
saires dels Pastorets de Balsa-
reny i amb  la colla gegantera 
Els K + Sonen; tots junts, per 
retre homenatge a les perso-
nes grans del nostre poble. 

JORDI VILANOVA

Geganters – Octubre

Vèiem a la plaça, expectants, 
entre altres, algunes de les 
persones grans que conviuen 
juntes dins una mateixa casa, 
el Casal Verge de Montserrat. 
I el bonic somriure amb què 
reben, agraïdes, l’escalf del 
poble i els reconeixements 
institucionals les persones 
d’edat més avançada del 
nostre municipi, la Sra. An-
tònia Rimbau, de 99 anys, i el 
Sr. Eusebi Ruiz, amb 94 anys. 
Moltes felicitats a ambdós, i a 
les respectives famílies!

Després d’aquest bonic dia 
de grans persones d’edats 
avançades, d’història i tradi-

cions, el diumenge següent 
ens desplaçàvem al Vallès 
Oriental, a una localitat amb 
una gran història, Caldes de 
Montbui. Allà, juntament 
amb altres colles geganteres, 
vam acompanyar els seus ge-
gants, en Farellàs i la Guisla, 
construïts l’any 1964 gràcies 
a la participació de perso-
nes del municipi i a les seves 
aportacions econòmiques, 
per iniciativa del Setmanari 
Montbui. 

El gegant representa l’hereu 
de Can Farell, una figura míti-
ca de la història de la vila. Ha 
esdevingut un dels gegants 

més populars de la cultura 
catalana i és que en Farellàs 
és, ni més ni menys, el Gegant 
del Pi. Conta la coneguda lle-
genda que aquest noi era 
d’una altura i fortalesa com 
poques; a causa de la seva 
força va ser cridat per anar a 
lluitar contra el gegant moro 
a Barcelona. Mentre anava 
cap a la ciutat, va arrencar un 
pi de soca-rel per ajudar-se 
a caminar i és per això que 
la gent dels pobles per on 
passava l’anomenava el Ge-
gant del Pi. La figura porta 
una destral, una branca de pi 
i l’escut brodat de Caldes de 
Montbui.

ANGIE ROVIRA
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Ella, la Guisla, representa la 
figura de la primera barones-
sa de Montbui, del segle X. 
La geganta porta un brodat 
amb l’escut de la Baronia de 
Montbui i la corona que co-
rrespon al seu títol nobiliari. 
Van ser construïts per “el In-
genio” de Barcelona.

El març de 1985, els ge-
gants van ser remodelats 
per en Romà Martí i l’any 
2000 Antònia Mola va ser 
l’encarregada de donar for-
ma al nou vestuari que lluei-
xen actualment.

Amb motiu del seu 30è ani-
versari, l’any 1994,  la famí-
lia gegantera de la vila van 
reprendre la iniciativa que 
s’havia dut a terme feia 30 
anys i van proposar al set-
manari Montbui d’organitzar 
una nova col·lecta per a po-
der fer un nou personatge. I 
així van donar la benvinguda 
a un nou membre: el Lleó de 
Caldes de Montbui.

També en els actes del 
30è aniversari es celebrà 
l’estrena d’una nova parella 
de gegants que representen 
dos personatges que van 
viure al segle II. Són Lluci 
Caecili, el primer batlle de 
Caldes, i Cornèlia Flora, una 
de les primeres banyistes de 
les termes romanes del mu-
nicipi.

El 2014, per commemorar el 
50è aniversari, construeixen 
el gegantó Guilàs, que fa 
homenatge als portadors de 
la colla, ja que va vestit amb  
faldilles escoceses, tal com 
van vestits la colla de Caldes 

de Montbui, per homenatjar 
els gegants que duen faldi-
lla. A la mà porta la figura del 
gegant Farellàs.

El 2017 es va fer una rèplica 
dels gegants Farellàs i Guis-
la, més lleugers i renovats, ja 
que els originaris feien l’un 
75 kg de pes, i l’altre 80 kg. 
La rèplica va anar a càrrec 
del cardoní Toni Mujal.

Amb tots ells, celebràrem la 
cercavila donant a conèixer 
als vilatans el nostre tragi-
ner, la nostra pagesa i en 
Cisco, els quals foren rebuts 
amb forts aplaudiments al 
seu pas, per l’apropament a 
grans i petits durant el reco-
rregut, i pels seus balls en-
grescats gràcies a la nostra 
colla de grallers i tabalers.

Una cercavila plena de bon 
ambient per part de tots els 
participants, que culminà 
amb els balls finals i entrega 
de records a la plaça de la 
Font del Lleó.

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements

ANGIE ROVIRA

ANGIE ROVIRA

Vam poder ser testimonis de 
la grandesa i la història ter-
mal d’aquesta localitat per 
la quantitat de llocs d’interès 
i balnearis de què disposa. 
Ens va cridar l’atenció l’aigua 
de la Font del Lleó, que surt 
fumejant a 74ºC. És una font 
que es va construir el 1581 i 
va ser renovada el 1822. Tot 
i les reformes, la gàrgola i la 

paret del fons s’han conser-
vat al llarg del temps.

La font, tal com la podem ad-
mirar avui, data del 1927, any 
en què fou restaurada i afa-
vorida per Manuel Raspall, 
que va projectar l’actual mo-
nument d’aire noucentista, 
amb el característic lleó que 
ha esdevingut el símbol de 
la vila.

Durant gairebé cinc-cents 
anys, la font ha estat el cen-
tre de la vida artesanal, 
industrial i quotidiana, ja 
que pastissers, ramaders, 
pagesos, pellaires, boters, 
cistellers, cuiners així com 
molts d’altres oficis, han usat 
aquesta aigua en la seva acti-
vitat diària.

Gràcies, Balsareny, i gràcies, 
Caldes de Montbui, per fer-
nos partícips de quelcom 
tant bonic i enriquidor com 
es la nostra història i la nos-
tra gent!



Aquest mes d’octubre, dins 
l’agenda de concerts Sona B, 
hem pogut gaudir de Cherry 
& The Ladies, una girl band 
composta per 6 músics, que 
va començar l’any 2008.

El seu estil radica en el Rock 
and Roll i el Pop-Rock, des 
del clàssic al gamberro. El 
seu so és únic, però amb cla-
res referències: Tequila, Fito 
y Fitipaldis, M Clan, així com 
d’altres més internacionals: 
The Beatles, Status Quo, The 
Clash, Chuck Berry...

Aquestes sis noies van fer 
vibrar la sala Sindicat des de 
bon principi i, amb escreix, 

JORDI VILANOVA

SonaB: Cherry & The Ladies

van saber guanyar-se un pú-
blic animat i entregat. Tant 
es així, que tots aquells que 
com de costum contemplen 
els espectacles del Sona B 
des de la graderia, van aca-
bar tots a pista, ballant amb 
les seves cançons.

Una banda magnífica dins un 
projecte cultural que reflec-
teix, novament, l’excel·lent 
feina dels organitzadors del 
Sona B, fet evident en la seva 
agenda, la qualitat i el talent 
musical. 

Com a notícia d’última hora, 
ens informen que s’han 
anul·lat les actuacions de la 
banda Rubbersoul. amb el 
concert “The Betles Tribut”, 
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SARMENT

prevista per al dia 9 de nov-
embre, i també la d’El Quico, 
el Cèlio i el Mut de Ferreries 
prevista per al mes de gener. 

És a dir que, si no hi ha nove-
tat, el Sona B no es reprendrà 
fins al 8 de febrer amb el con-
cert de Gemma Humet. 

SARMENT
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També aquest mes 
d’octubre, dins la temporada 
d’espectacles familiars Tem-
po, tenim l’honor de poder 
veure de la mà de la compan-
yia Xirriquiteula Teatre,  l’obra 
“Laika”, Premi Drac d’Or Millor 
escenografia, a la Fira Titelles 
Lleida 2018.

L’obra s’inspira en fets reals, 
doncs fa referència a la pri-
mera gossa astronauta, que 
llavors, la Unió Soviètica, va 
llançar-la a l’espai l’any 1957. 
Convertint-la en el primer és-
ser a orbitar al voltant del pla-
neta Terra.

Laika, es una preciosa història 
d’afectes capaç d’encisar a 
tots els públics. Una gosse-
ta que corre lliurement pels 
parcs i les places de Moscou. 
sense imaginar-se que el seu 
destí seria fer-la pujar a la nau 

JORDI VILANOVA

Espectacle Tempo

espacial Sputnik II, la que la 
faria passar a la història i tam-
bé la duria a la mort. Quan ella 
tant sols volia, ser gosseta i no 
astronauta.

Un trepidant joc d’embolics 
que captiva als espectadors 
fent brollar l’emoció.

Laika és, sens dubte, una mo-
desta versió de la història que 

val la pena conèixer. I que Xi-
rriquiteula Teatre ens posa 
damunt de l’escenari perquè 
alhora siguem capaços de 
veure, que, com Laika, altres 
éssers vius, sense voler-ho, 
son víctimes d’abusos per les 
lluites de poders d’uns i altres.

La nostra enhorabona a la 
companyia de teatre que di-
rigeix “Laika” i novament i tal 

i com ho hem fet pel Sona B, 
i no ens cansarem de  fer-ho, 
felicitar als organitzadors en 
aquest cas pel TEMPO, pel 
gran talent i professionalitat 
amb el que fan que Balsareny 
disposi d’unes grans tardes 
d’espectacles mensuals, i que 
la Sala Sindicat es converteixi 
en una gran sala de referència.

Moltes gràcies i per molts anys!

JORDI VILANOVA

Àngel Guimerà 17
BALSARENY

CENTRE INSTRUCTIU 
I RECREATIU

JORDI VILANOVAJORDI VILANOVA
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A. SELGAS

El diumenge 6 d’octubre, en 
el marc dels actes de la Set-
mana de la Gent Gran, va te-
nir lloc l’homenatge a tots els 
avis i àvies del poble, i en es-
pecial a les persones de més 
edat, Antònia Rimbau Dencàs 
(99 anys) i Eusebi Ruiz Moron 
(94 anys). A l’acte hi van parti-
cipar, entre altres entitats, els 
Geganters i Grallers de Balsa-

SARMENT

Homenatge a la Gent Gran
reny, la colla gegantera Els K+ 
Sonen, els Bastoners i el Ball 
de la Faixa de Balsareny i els 
Dansaires dels Pastorets de 
Balsareny, que van ballar, els 
menuts, “El Patatuf”, i els mit-
jans, el “Ball de Rentadores”. 

Tothom en va quedar molt 
content per haver pogut 
col·laborar en una festa tan 
bonica i en un homenatge 
tan merescut.

A. SELGAS

A. SELGAS

Plaça de la Mel, 2, bl. A, bxs.- Tel. 631 703 404 - BALSARENY
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La pluja no va impedir que 
els Dansaires dels Pastorets 
de Balsareny participessin en 
la XXXIV Roda d’Esbarts de la 
Catalunya central, el passat 
dia 20 d’octubre, dins els ac-
tes de la Fira de Tardor de Na-
vàs, conjuntament amb el seu 
Esbart Dansa Jove i l’Esbart 
SantGenís de Taradell.

Els actes, que estaven pre-
vistos de fer a la plaça de 
l’Ajuntament, es van haver de 
reubicar degut als xàfecs que 
van caure durant el matí. Els 
dansaires van haver de ballar 
a la pista Sant Jordi, entre una 
bona afluència d’espectadors 
que no van voler perdre’s els 
seus balls.

Començava el grup Quadrilla 
de l’Esbart Dansa Jove de Na-

JORDI VILANOVA

Dansaires dels Pastorets de Balsareny, a Navàs
vàs, ballant L’hereu Riera; més 
endavant també van dansar 
el Ball de muntanya i Marieta 
cistellera.

Seguidament ho feia el grup 
de petits i mitjans de l’Esbart 
Sant Genís de Taradell, amb el 
ball de Cercolets. En la següent 
ballada, ens van oferir L’indiot.

Tot seguit era el torn del grup 
d’iniciació del nostre Esbart 
Dansaire dels Pastorets de 
Balsareny, que interpretaren 
el Patatuf  i, en la seva segona 
ballada, el Volta cap aquí.

Per part de Dansa Jove de Na-
vàs, amb l’altre grup Picarol, 
ens mostraven els seus balls 
amb la Polka de papà i la Tor-
tuga Ballaruga i el Patufet. 

Seguidament, el grup juvenil 
de Sant Genís de Taradell ens 

feien el Ball de rentadores, la 
Bolangera de Manresa i el Con-
trapàs dels punts.

I el nostre grup infantil dels 
Dansaires dels Pastorets van 
ballar Les Majorales i el seu 
Ball de rentadores.

Una matinal, de folklore amb 
dansa i música  tradicional 
catalana, de la qual tots hem 
gaudit, i on Balsareny, gràcies 
a part de la seva mainada i a 
l’equip de treball que els di-
rigeix, ha estat novament re-
presentat.

JORDI VILANOVA

JORDI VILANOVA

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

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
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ACTUALITAT

El diumenge 13 d’octubre es 
va dur a terme la 14a edició 
del Cross del Traginer, a més 
de la 3a edició del Mig Cross 
del Traginer i la 8a del Cross 
Infantil, aquesta darrera amb 
quatre categories: 300 m, 500 
m, 1.000m i 2.000 m. Les cur-
ses infantils van començar a 
les 9h i el Cross a les 10h del 
matí. A l’inici de la jornada, la 
temperatura va ser bona, ja 
que hi havia nuvolades i no 
feia massa calor, fins que el 
sol va guanyar terreny i va fer 
pujar els colors a tots els co-
rredors i públic assistent.

El Cross del Traginer cobreix 
una distància de 12 km, sor-
tint per la via de l’antic Ca-
rrilet en direcció Navàs, pu-
jant al Castell de Balsareny, 
per Cal Cansalada, Lledó de 
Sobre-roca, Colònia Sant Es-
teve, La Rabeia i la Resclosa 
dels Manresans fins tornar 
a la plaça de l’Església pel 
Repeu. El Mig Cross té una 
longitud d’uns 6 km, amb 
una primera part del mateix 
recorregut però anant a bus-
car el Riu Llobregat prop de la 

SARMENT

Cross del Traginer 2019 

Rabeia després de baixar del 
Castell. 

El Cross es podia fer corrent o 
bé en la modalitat de marxa 
nòrdica amb un temps limitat 
de 2h i 15 minuts.

Enguany la plaça de l’Església 
va acollir uns 198 corredors: 
144 persones que van cór-
rer o van fer marxa nòrdica 
al llarg dels recorreguts del 
Cross i Mig Cross, i 54 nens i 
nenes que van participar en 
les curses dels més menuts.  
A la cursa dels 12 km, el podi 
masculí va ser per: Marc Val-
dés (1r, 47’37’’), Theo Le Gou-
guec (2n, 48’09’’) i el local Car-

A. SELGAS

A. SELGAS

les Reposo (3r, 49’04’’), que va 
cedir el seu premi al 4t classi-
ficat absolut, en Carles Sunyer 
(4rt, 59’39’) perquè el Carles 
Reposo també es va endur el 
premi, juntament amb l’Olga 
Màrquez (1h 07’43’’), com a 
guanyadors locals de la cursa 
de llarga distància.

Pel que fa al podi absolut fe-
mení dels 12 km, les guanya-
dores van ser: Berta Moreno 
(1a, 1h 02’05’’), Neus Rosiñol 
(2a, 1h 03’00’’) i Xènia Calzado 
(3a, 1h 07’14’’).

També van pujar al podi la 
guanyadora i el guanyador 
absoluts de la distància del 

Mig Cross: Sandra Martínez 
(37’04’’) i Xavier Rodríguez i 
Guillem Fernández  (26’45’’), 
que van creuar junts la línia 
d’arribada.

Com a novetat, enguany hi 
havia un podi per al Trio més 
ràpid, que va ser l’equip Es-
caldats de Súria 2, format per 
Jordi Barbé, Víctor Español i 
Verónica González.

Un any més, el Centre Ex-
cursionista de Balsareny vol 
agrair la participació de tots 
els corredors i acompanyants, 
així com la col·laboració dels 
més de 40 voluntaris que van 
fer possible l’èxit de la diada.



Podi masculí CROSS

Podi femení CROSS

A. SELGAS
Podi femení MIG CROSS Podi masculí MIG CROSS

Guanyadors locals
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ACTUALITAT

Després d’un agost intens i 
carregat de sortides, aquest 
mes de setembre els nostres 
representants han seguit 
arreu de Catalunya. Van co-
mençar el dia 1 a Pineda de 
Mar, població del Maresme.

La següent sortida era a casa, 
a la Catalunya central, concre-
tament a Piera. És un poble 
de la comarca de l’Anoia molt 
vinculat des de fa molts anys 
amb el pubillatge. Alguns pie-
rencs formen part de l’entitat 
Foment de les Tradicions 
Catalanes, organització que 
convoca i coordina el pubi-
llatge d’arreu del país. 

Sense anar a dormir gaire 
tard, l’endemà els trobàvem 
a Solsona. Aprofitant que 
era festa major, van fer el re-
lleu dels nous representants 
d’enguany. Els dies 26 i 27 
d’octubre, Solsona celebra el 
comiat i la proclamació dels 
nous representants de titol 
nacional. Estan formats per 
l’Hereu i la Pubilla de Catalun-
ya i les pubilles i hereus de les 
demarcacions barcelonina, 
gironina, lleidatana i tarra-

GERARD CAPDEVILA

Balsareny, terra de pubillatge
gonina. En total són 10 can-
didats que ens representen 
a nivell de Catalunya, a dins 
i a fora del país. En el proper 
Sarment us explicarem com 
el Ferran i la Judit han viscut 
aquesta experiència, ja que 
són candidats al certamen. 
Els desitgem molta sort. 

Acabant el cap de setmana, 
el diumenge 8, els trobàvem 
al castell de Balsareny, on 
es va dur a terme una mis-
sa a la capella de la Mare de 
Déu, un acte nou i diferent; 
l’experiència els va agradar. 

El dia 11, Diada de Catalunya, 
es van repartir per arribar als 
diferents actes del poble, i 
a Barcelona; així vam poder 
tenir representació de Balsa-
reny a tot arreu. 

El dia 21, al mig del Mares-
me, va tenir lloc l’última pro-
clamació i comiat del mes a 
Calella. Aquest cop, però, el 
temps no acompanyava gaire 
per fer-hi una remullada a la 
mar. Va ser una gran vetllada 
en plena festa major calellen-
ca, on es van poder veure i 
viure diferents costums i tra-
dicions.

GERARD CAPDEVILA

A. SELGAS

A. SELGAS

A. SELGAS

A. SELGAS
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El dia 29 de setembre, a la 
plaça del Rector Roc Garcia, 
les Puntaires de Balsareny van 
celebrar la seva 21a trobada. 
Hi van reunir 84 puntaires 
d’arreu de Catalunya vingu-
des de: Sant Pere de Riude-
bitlles, Sant Esteve Sesrovi-
res, Gironella, Bagà, Pallejà, 
Arenys de Munt, Sant Vicenç 
de Castellet, Terrassa, Sant 
Pere de Vilamajor, Artés, Na-
vàs, Sallent, Puigcerdà, Man-
resa, Sant Hipòlit de Voltregà, 
Berga i Sabadell.

Va ser una matinal que co-
mençà emboirada i on de 
mica en mica el sol va sortir 
esplèndid, fent lluir una plaça 
plena de grans treballs ma-
nuals. Uns treballs que, amb 
il·lusió, traça i moltes hores de 
dedicació, les puntaires mos-
traven als visitants.

Aquesta trobada va comp-
tar, entre altres, amb el su-

JORDI VILANOVA

Trobada de puntaires

port de l’Ajuntament de 
Balsareny, el Casal Cívic i 
l’Associació Els Ametllers i 
amb la col·laboració de molts 
dels establiments i empreses 
locals.

I un any més en Tomàs Meri-
nero, amb el seu distintiu de 
Ràdio Balsareny, va amenitzar 
la festa amb música i amb les 
seves paraules.

JORDI VILANOVA

El Centre Excursionista Balsa-
reny i l’Ajuntament de Balsa-
reny ja tenen a punt la nova 
temporada del cicle de cami-
nades de marxa nòrdica “A 
cent cap als 100”, que organit-
za la Diputació de Barcelona. 

Aquest any, Balsareny for-
marà grup amb les localitats 
de les Franqueses del Vallès, 
Puig-reig i Sabadell. El calen-
dari de les caminades serà: 
a Balsareny, el 12 de novem-
bre; a les Franqueses, el 28 
de gener; a Puig-reig, el 27 de 
febrer; i a Sabadell, el 25 de 
març. La cloenda tindrà lloc a 
Santa Coloma de Gramenet el 
13 o el 14 de maig.

R. CARRETÉ

A cent cap als 100: nova temporada

El dia 15 d’octubre, a la zona 
esportiva municipal “Els 
Ametllers” hi va haver un ta-
ller pràctic de marxa nòrdica 
per als membres del grup. 
Amè i instructiu, els assis-
tents s’ho van passar bé i van 

A. SELGAS

aprendre la millor manera de 
caminar amb bastons. 

El dia 29 hi ha programada 
una sortida particular de la 
colla de Balsareny, passe-
jant pel camí de ronda de 

S’Agaró, un magnífic escenari 
de la Costa Brava que ofereix 
precioses vistes al mar, amb 
espadats impressionants i es-
pectaculars roques i cales, així 
com edificacions centenàries 
d’estil noucentista. 

Enguany també cal agrair la 
participació dels Gegants de 
Balsareny, que van acceptar, 
de bon grat, acompanyar 
aquesta matinal amb la seva 
presència. Bonic dia i bonics 
treballs, amb els quals es va 
obsequiar el nostre poble un 
any més a la Trobada de les 
Puntaires de Balsareny. 

Felicitats i per molts anys! 
JORDI VILANOVA

ACTUALITAT
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CULTURA

SARMENT

Després d’haver-ho fet el dia 
16 a Manresa, el divendres 25 
d’octubre, a la Biblioteca Pere 
Casaldàliga de Balsareny, es 
va presentar el llibre Vora el 
pedrís del trull. Obres en vers 
i prosa, original de Ramon 
Carreté, en presència de més 
de 50 persones que omplien 
l’espai on es feia l’acte. 

Va presentar l’acte la bibliote-
cària, Ana Pérez Hidalgo. Tot 
seguit va parlar l’editor, Antoni 
Daura, de Llibres Parcir, llibreria 
emblemàtica manresana i edi-
torial de prestigi, centrada bàsi-
cament en autors del territori; i 
va destacar que ja l’any 1991 va 
publicar un poemari del mateix 
autor, Hibris, inclòs ara en el nou 
volum. 

Seguidament, l’autor va ex-
plicar que Vora el pedrís del 
trull aplega, al llarg de 370 
pàgines força atapeïdes, una 
àmplia selecció de la seva 
obra poètica i narrativa des 
de finals de la dècada de 
1970 fins a l’actualitat, una 
part de la qual romania inèdi-
ta i una altra part havia estat 
publicada, però en edicions 
molt restringides. Per això va 
agrair a l’editorial que li ha-
gués fet novament confiança 
per poder posar a disposició 
dels lectors un volum repre-
sentatiu del gruix de la seva 

Presentació de ‘Vora el pedrís del trull’, de Ramon Carreté

ANA PÉREZ

producció literària. 

L’autor va detallar-ne algunes 
característiques: en la forma, 
que va qualificar com a “cele-
bració de la paraula”, tant pel 
que fa a la tria del lèxic com a 
l’ordenació de les frases a la 
recerca de ritmes i musicalitat; 
i en el contingut, que juga a 
partir de múltiples referents 
de la literatura, de la mitolo-
gia i de la història antiga, sem-
pre des de punts de vista que 
pretenen interpel·lar el lector 
d’avui i d’aquí.

Els llibres que conformen 
el recull són: Escarn de carn, 
sonets que evoquen la in-
fantesa i joventut de l’autor i 

plantegen una reflexió sobre 
la mort; Epigonals, que combi-
na poemes d’amor amb altres 
sobre història del país i amb 
paròdies humorístiques i sàti-
res desenfadades; Hibris, que 
parteix d’episodis històrics 
de l’antiguitat i de les mito-
logies grega, bíblica i germà-
nica per reflexionar sobre la 
precària condició humana; El 
pecat de Job, oratori de tema 
bíblic amb una conclusió ben 
diferent de la canònica; Paor 
d’infern, inspirat en les visions 
de l’Apocalipsi del Beat de Liè-
bana arran de la guerra dels 
Balcans; Eclipsis, visió desenci-
sada del present i del futur de 
la humanitat; una tria de Bal-
sareny, més de mil anys, sobre 

ARXIU

ANA PÉREZ

la història del nostre poble; 
Peans a Nèmesi, una medita-
ció sobre el sentit que poden 
tenir avui l’amor, el sofriment 
i la mort, basada també en 
mites grecs; i una selecció de 
Poemes de llibertat, presó i exi-
li, sobre la situació política de 
Catalunya al llarg dels darrers 
anys. Hi ha, així mateix, tres 
narracions breus i una de més 
llarga: Àrtemis endogalada, La 
filla de Jeftè, Gomòrrida i Revol-
ta a Camporuc. 

L’acte va acabar amb un reci-
tal de diferents poemes del 
recull, a càrrec dels Rapsodes 
dels Pastorets de Balsareny, 
que van ser molt aplaudits pel 
públic assistent. 
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L’AJUNTAMENT INFORMA

AJUNTAMENT DE BALSARENY

HISENDA 
Aprovem les bonificacions 
pel 2020 del 50% i 30% en 
l’impost de vehicles de tracció 
mecànica de vehicles elèc-
trics híbrids i la bonificació del 
95% de l’impost de construc-
ció, instal·lació i obres per la 
instal·lació de plaques fotovol-
taiques per autoconsum.
https://www.balsareny.cat/
ajuntament-seu-electronica/
informacio-oficial/subven-
cions.htm 

PUBILLATGE 
Aquest mes de setembre ha 
continuat l’activitat del Pubi-
llatge de Balsareny amb les 
sortides a Piera, Solsona, Ca-
lella i des de l’Ajuntament es 
treballa per la proclamació 
de la Pubilla i l’Hereu de Ca-
talunya (títol Nacional). Volem 
donar a conèixer les dificultats 
i la lluita que estem portant a 
terme perquè aquesta bonica 
tradició no desaparegui com 
en altres pobles ha passat, 
dos pobles de la comarca no 
tenen pubillatge. Actualment 
el món del pubillatge no dis-
posa d’eines perquè els ajun-
taments puguem desenvolu-
par la nostra representació, és 
un sistema antic que obliga a 
descartar algunes despeses 
perquè la llei així ho contem-
pla. Pel calendari existent, la 
despesa dedicada al pubillat-
ge s’ha vist incrementada amb 
despeses extraordinàries com: 
pins per donar a altres repre-
sentants del pubillatge, pa-
gaments de drets d’exàmens 
per obtenir títols superiors..., 
mostra del nostre suport vers 
als nostres representants. Vo-
lem que es vegin ben acom-
panyats i es sentin còmodes. 
La celebració dels 50 anys de 
pubillatge, la proclamació de 
la pubilleta i l’hereuet que han 
donat al pubillatge balsare-
nyenc un to simpàtic i enèrgic, 
en són un exemple.

Octubre 2019

SETMANA 
DE LA GENT GRAN 
Del 30 de setembre al 6 
d’octubre ha tingut lloc la 
setmana de la gent gran amb 
el suport de moltes entitats 
del nostre poble. Amb molta 
il·lusió es va homenatjar les 
dues persones més grans del 
nostre poble: l’Antònia Rim-
bau, de 99 anys, i l’Eusebio 
Ruiz, de 94 anys. 

Des de l’Ajuntament volem 
agrair a tothom la disposició i 
dedicació d’aquest dies.

“No n’hi ha prou amb saber, 
també s’ha d’aplicar. No n’hi 
ha prou amb voler, també 

AJUNTAMENT DE BALSARENY

s’ha de fer.” La nostra gent 
gran ho sap, ho ha aplicat, ho 
ha volgut i també ho ha fet. 
https://www.facebook.com/
407247706148235posts/117
7486809124317?sfns=mo

MEDI AMBIENT 
Informem que ja està en fun-
cionament i a disposició de la 
població la màquina expene-
dora de bosses al carrer del 
Trull i que en breu la farem 
més visible.

SALUT 
Continuarem amb el total 
compromís de treballar i 
d’informar de l’evolució en 
qualsevol aspecte. AJUNTAMENT DE BALSARENY

AJUNTAMENT DE BALSARENY

AJUNTAMENT DE BALSARENY
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ENTREVISTA

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Avui, ja en plena tardor, aques-
ta finestra oberta s’omple de 
valor emprenedor. Ens com-
plau conèixer la Núria Recio 
Gómez, balsarenyenca nas-
cuda el 23 d’octubre de 1997, i 
celebrem que Balsareny pugui 
comptar amb aquest nou es-
tabliment.

La Núria va estudiar l’ESO a 
l’Institut Llobregat de Sallent, 
i va fer un any del cicle forma-
tiu de grau mitjà d’Hostaleria; 
allà va saber que el que més li 
apassionava era estar de cara 
al públic i la pastisseria. Així 
que l’any següent es va posar 
a fer el cicle de grau mitjà de 
Pastisseria, Forneria i Confite-
ria a l’Escola Joviat de Manre-
sa. L’any següent va fer un curs 
del SOC de Serveis de restau-
rant i bar, també a la Joviat. Fi-
nalment també va estudiar un 
curs en línia de màrqueting di-
gital. Actualment no descarta 
seguir estudiant i fer diferents 
cursos de pastisseria per por-
tar coses noves al poble.

Pel que fa als seus hobbies 
sempre li ha encantat llegir i 
escriure; l’últim llibre que ha 

Núria Recio, al capdavant de la nova 
cafeteria-granja Racó de la Mel

llegit és Buscando Alaska, de 
John Green, i anar al cinema, 
veure sèries, sortir a passe-
jar amb els amics, i anar de 
restaurants. Sempre ha fet 
molt esport, tot i que ara no 
en fa tant com voldria, però 
surt a caminar de tant en 
tant i a l’hivern li agrada fer 
esquí i snowboard. També 
l’apassiona viatjar i conèixer 
nous llocs i cultures, però de 
moment no viatja tant com 
voldria. Ha estat a Anglate-
rra, Itàlia, França, Illes Balears, 
Madrid, País Basc i arreu de 
Catalunya.

— Com ha anat això d’obrir 
un bar-granja?

— D’ençà que vaig començar 
en el món de l’hostaleria, 
sempre havia volgut tenir la 
meva pròpia cafeteria-gran-
ja.

— Tens algun antecedent fa-
miliar en aquest tipus de ser-
vei?

— A la meva família tinc un 
tiet de la meva mare que 
és un bon cuiner. També, al 
Pont de Vilomara, hi tenim 
familiars en el món de la xu-

rreria; per últim, tinc un tiet 
que va estudiar forneria.

— Geogràficament, com és 
que has triat aquest lloc?

— Doncs perquè m’encanta 
el nostre poble i personal-
ment crec que fa falta que 
més gent s’hi quedi i li torni 
a donar vida.

— En estius llargs i hiverns 
més curts, creus que Balsareny 
resta ben atès en aquest tipus 
d’establiments?

— Sí, a l’estiu tindreu gelats 
i granissats, i a l’hivern uns 
bons xurros amb xocola-
ta. I durant tot l’any tindreu 
creps, gofres, entrepans i 
brioxeria.

— A més a més dels productes 
habituals d’una cafeteria, què 
més hi podrem trobar al vostre 
local?

— Vull aportar coses di-
ferents, coses que habi-
tualment no trobeu en els 
bars de la zona, a part de la 
tranquil·litat i el tracte fami-
liar que hi trobareu, ja que 
el meu objectiu és que us hi 

N. RECIO

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

Xarcuteria
Desde 1995

Millorant cada dia

trobeu com a casa.

— Amb la proximitat que ens 
dóna la coneixença, penses 
que se’ns fa més agradable 
prendre un bon cafè? 

— Sense dubte, perquè un 
bon cafè, a més del seu agra-
dable sabor i aroma, ens aju-
da a cuidar-nos i a augmentar 
la nostra activitat cerebral. 

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 bateria pertany a la famí-
lia dels membranòfons, els 
quals produeixen el so mi-
tjançant la vibració d’una o 
més membranes tenses. Es 
classifiquen segons la manera 
com les membranes entren 
en vibració. La majoria dels 
membranòfons són percu-
dits, ja sigui amb les mans o 
amb baquetes; per això els 
membranòfons normalment 
s’associen als instruments de 
percussió.

Però, com hem arribat a 
l’evolució de la bateria, tal i 
com la coneixem avui en dia? 

Per a descobrir-ho, ens caldrà 
fer un viatge en el temps fins 
a èpoques ancestrals, quan 
els humans començaren a 
interioritzar el concepte del 
ritme. Així doncs, es consi-
dera el tambor com un dels 
instruments més antics  de la 
humanitat. 

Els primers tambors daten de 
l’any 6000 aC. En excavacions 
arqueològiques a l’antiga 
Mesopotàmia es varen des-
cobrir tambors cilíndrics que 
daten del 3000 aC. Els indis 
americans i els indígenes del 
Perú, per exemple, utilitzaven 
tambors de carbassa i de fus-
ta construïts i emprats per als 
seus ritus, cerimònies religio-
ses i altres aspectes de la seva 
vida social.

Abans de l’era moderna, els 
diversos instruments de per-
cussió relacionats amb el 
tambor eren sovint tocats per 
més d’una persona. Per exem-
ple, un músic s’encarregava 
del bombo produint un so 
greu, mentre altres músics 
s’encarregaven de la caixa 
(creant un so més brillant) i 
els platerets, entre altres. 

A mesura que la música va 
evolucionar, aquest concepte 
de diverses persones enca-
rregades dels elements per-
cussius era difícil de justificar 
des d’un vessant econòmic 
(sortia car). Per tant, es van 
fer diversos intents de con-
solidació de tots aquests ins-
truments per tal que tots po-
guessin ser tocats alhora per 
una sola persona.

L’aparició de la bateria com a 
tal es relaciona amb l’aparició 
del jazz. Això ens situa a inicis 
del segle XX als Estats Units. 
Aquest primer collage per-
cussiu format per bombo, 
caixa, toms i platerets el van 
crear músics desconeguts, va 
aparèixer per primera vegada 
en els bars i els teatres al vol-
tant de 1890.

Entorn del 1910, Ludwig va 
comercialitzar un “kit” de 
bateria, encara, però, amb 
un aspecte força diferent 
respecte a les bateries ac-
tuals. Les membranes eren 

de pell d’animal, incorporava 
un bombo enorme i també 
petits accessoris (campanes, 
wood-blocks, un petit plat 
suspès, etc.). 

Als anys 20, apareixen dife-
rents millores tecnològiques; 
els primers toms afinables i 
l’aparició del peu hi-hat. Re-
sulta curiós observar que en-
cara no s’utilitzava el plat ride 
per fer “caminar” el ritme. 

De 1930 fins a 1950, en l’època 
daurada de les big-bands 
s’esdevenen infinitat de can-
vis. Els materials emprats son 
de millor qualitat, neix el plat 
ride i els toms,  inventats pel 
constructor Slingerland.  

Hi ha un músic que personi-
fica l’evolució de la bateria 
assimilant-la en gran mesura  
al concepte actual que tots 
tenim al cap: Gene Krupa. Per 
mitjà de les seves interpreta-
cions (ex: Sing, Sing, Sing) es 
converteix en part fonamen-
tal no només del ritme, sinó 

de la musicalitat de la peça. 

Al llarg dels anys 50 i 60 apa-
reixen les membranes sintèti-
ques i el primer sistema de 
subjecció de toms veritable-
ment articulat.

L’aparició del rock and roll im-
pulsa la indústria musical i el 
show business. Com a conse-
qüència, el món de la bateria 
arriba als més joves. Aparei-
xen nous referents, com John 
Bonham (Led Zeppelin), un 
exemple de canvi en la inter-
pretació, so i estil. 

A partir dels anys 70 fins a 
l’actualitat, la bateria ha so-
fert un procés de desenvolu-
pament tecnològic i millora 
continu. Existeixen multitud 
de fabricants (Pearl, Tama, Ya-
maha, Sonor...) que ofereixen 
infinitat de models al gust del 
consumidor, amb qualitats 
i acabats diferents (tipus de 
fustes, materials...), nous sis-
temes de subjecció, sets, do-
bles bombos, etc.

D’altra banda, el vertiginós 
desenvolupament tecnolò-
gic ha fet irrompre una gran 
quantitat de bateries electrò-
niques i caixes de ritme, entre 
altres dispositius, que han fet 
evolucionar d’una manera in-
directa el propi so de les ba-
teries acústiques. 

ARXIU
Bateria, any 1918

Història de la bateria
Una evolució del primer instrument creat per l’ésser humà?
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ALFRED SELGAS

El passat dia 29 de setem-
bre vàrem celebrar una nova 
trobada d’amics de les dues 
colònies tèxtils de Balsareny: 
Sant Esteve i la Rabeia. Fa 
onze anys que es fan aquestes 

Onze anys recordant l’amistat 
a les Colònies

A. SELGAS
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SARMENT

El passat dia 23 de setembre, 
el balsarenyenc Ferran de 
Miguel Mercader va obtenir 
la nacionalitat neozelandesa. 
Tot i haver viscut molts anys 
a Holanda, i que ara ja en fa 
nou que viu a Nova Zelanda, 
sempré té ben presents les se-
ves arrels. Tant és així que, en 
l’acte de la cerimònia de na-
cionalització, s’hi va presentar 
vestit de català. 

Ferran de Miguel: 
un català 
neozelandès 

Bateria elèctrica Yamaha

JORDI VILANOVA

Bon dia a tots. 
Amb intenció de treballar en 
equip per mirar de convertir 
les intencions en accions en 
aquelles coses les quals com-
partim, i havent seguit man-
tenint contactes amb la famí-
lia Casaldàliga, m’agradaria: 

Que si algú té alguna idea a 
l’hora de crear un logotip de 
la hipotètica “Ruta de Pere 
Casaldàliga”, aporti al grup 
el seu granet de sorra. En 
principi, una imatge que sim-
bolitza el bisbe Casaldàliga 
és el barret i el rem, de quan 
en la seva consagració com 
a bisbe sorprengué en uti-
litzar un rem de fusta com 
a bàcul i un barret de palla 
com a mitra. Aquell dia di-
gué: «La meva vida no val 
més que la d’aquest peó de 
disset anys que hem enterrat 
aquest matí al cementiri de 
l’Araguaia, sense nom i sense 
fèretre; aquest jove és la per-
sona més important d’aquest 
dia». 

També aquells que tinguin 
idees d’indrets del poble i el 
seu entorn on pugui ser un 
punt de la ruta, a través de 
textos seus: ens serà de gran 
utilitat convertir aquests in-
drets en llocs d’interès del 
nostre poble. En principi hem 
pensat en: 
1- Cal Lleter (casa on va néixer  
     i on viu la família) 
2- Vora el riu Llobregat 
  (en referència al text que par 
   la del riu Llobregat ) 
3- El Castell (en referència 
    al seu poema). 

Gràcies per la vostra partici-
pació i gran ajuda per fer en-
tre tots un poble millor!

trobades. Aquest any es va fer 
a Balsareny: ens vàrem reunir 
al Castell, on férem una visita 
guiada, seguida d’un dinar de 
germanor a la Torre d’en Roca.
Esperem poder-ne celebrar 
moltes més i compartir re-
cords i amistat.

Esgriolem!

ARXIU
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JOAQUIM ABADAL I MAURI

El dia 11 de setembre de 
2019 vaig participar en 
l’ofrena floral que va orga-
nitzar l’Ajuntament de Bal-
sareny.

Un acte, al meu entendre, 
trist, on no es va poder 
escoltar bé el manifest ja 
que no s’havia previst la 
megafonia, i per tant no es 
va poder entendre el que 
deien, per molt bé que ho 
llegissin. Va semblar que 
l’acte es feia per cobrir 
l’expedient i més, si tenim 
en compte que, a l’hora 
que es va fer, molts balsa-
renyencs ja eren fora del 
poble per participar en la 
manifestació organitzada 
de ja feia mesos a Barcelo-
na. Tot plegat va fer que hi 
hagués poca assistència i 
que quedés deslluït.

No vaig entendre massa el 
perquè del lloc on es va fer 
l’ofrena floral: una torreta o 
jardinera situada al bell mig 
d’una plaça buida. Per molt 
que sigui la plaça de l’Onze 
de Setembre, les ofrenes 
solen fer-se en algun monu-
ment representatiu a l’Onze 
de Setembre. Jo proposaria 
que a tal efecte, en aquesta 
mateixa plaça o bé en algun 
altre indret del poble, es po-
sés algun monument per tal 
de poder-hi fer les ofrenes 
florals i així fer-ho institucio-
nal.

També proposaria que, 
per a properes edicions, es 
convidés formalment totes 
les entitats i grups polítics 
a participar en aquest acte. 
que. al meu entendre. hau-
ria d’estar a l’alçada de la 
seva importància.

Ofrena floral 
deslluïda

BALSARENY AVUI

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Un sol tebi i empobrit, pro-
pi de l’estació de tardor en 
què ens trobem, m’escalfa 
l’esquena des de la finestra 
oberta que tinc a l’estança 
on m’assec davant de la 
màquina d’escriure. A fora, 
un tragí propi de la quoti-
dianitat diària del poble.

“Jubilats japonesos roben 
a les botigues per anar a la 
presó.” El titular del principal 
diari nipó, el de més tirada i 
distribució, el Yomiuri Shim-
bun, és real i crida l’atenció. 
Resulta que creix el nombre 
d’ancians japonesos que 
cometen aquesta mena de 
delictes, petits furts, per po-
der ser empresonats. Però el 
que fa pensar i genera tris-
tesa és saber-ne l’objectiu. 
I no és per necessitat, tot i 
que hi ha alguns casos en 
què les autoritats sí que han 
detectat que és per pobre-
sa. No. Majoritàriament ho 
fan per no estar sols. Perquè 
a fora, en la vida en llibertat, 
els falta el seu ikigai, és a dir, 
la seva raó de ser, de viure”. 
(Keep Calm, “Solitud”, de 
Martí Gironell al diari El Punt 
Avui).

Una vegada més m’ha sem-
blat adient triar, entre mol-
tes altres reflexions, aquesta 
columna d’en Gironell, per 
la real proximitat del fet a 
casa nostra, obviant el fet de 
delinquir per anar a la presó. 
Últimament hem pogut es-
coltar en diferents mitjans 
d’informació la trista i es-
garrifosa xifra de persones 
grans abocades a la pobresa 
i la solitud. És per pensar-hi! 
Ningú, jove o vell, no es me-
reix viure en aquesta llasti-
mosa misèria.

Tenir algú 
que t’escolti JOAQUIM ABADAL I MAURI

Gairebé cada dia tot un grup 
de persones tenen a bé el 
fer un circuit de caminar des 
del pont sobre la riera del 
Mujal, seguint cap a la casa 
de Cal Maiol (per l’antiga via 
del Carrilet), per travessar 
l’encreuament de la carre-
tera que mena a la Rabeia i 
a la Colònia Soldevila, fins 
arribar on es troba Can Can-
salada.

‘Balsareny Avui’ vol fer arribar 
als lectors una petició que fa 
uns dies es va formular en el 
programa “Pista Matinal” de 
Ràdio Balsareny. Un oient va 
fer arribar a l’audiència una 
proposta en favor dels cami-

Pista Matinal de Ràdio Balsareny
nants que fan aquesta ruta: 
demanar a la persona que 
en pugui tenir la competèn-
cia que s’instal·li una font 
d’aigua en el circuit esmen-
tat. Concretament, podria 
posar-se en el punt on hi ha-
via la caseta del giraagulles 
del Carrilet; ja que en aquest 
punt no ha de ser difícil, per-
què és per on passa la cano-
nada conductora de la xarxa 
de proveïment d’aigua cap a 
la Rabeia i Sant Esteve.

Agraïm als mitjans de comu-
nicació la utilitat per donar 
veu a la inquietut ciutada-
na de persones que, com 
en el cas que ens ocupa, en 
el seu caminar podrien fer 
l’aturada tot calmant la set.

ARXIU
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METEOROLOGIA

MN. ANTONI BONET I TRILLA

GRUP EVANGELITZADOR: 
Ens trobarem aquest dilluns, 
28 d’octubre a 2/4 de 7 de la 
tarda (18,30) a la sala de rue-
nions de la rectoria. 

CATEQUESI 
DE CONFIRMACIÓ: 
El proper dimecres, dia 30 a 
les 12 h. en el lloc acostumat.

FESTIVITAT DE TOTS SANTS: 
1 de novembre. L’eucaristia 
será a les 12 h. A la vigília, no 
hi haurà missa. Aquest dia, a 
les 4 de la tarda, al cementiri 
hi haurà una pregària per tots 
els fidels difunts des de la fes-
ta de Tots Sants de l’any pas-
sat. Es donarà un recordatori. 
Commemoració dels fidels di-
funts: 2 de novembre. S’escau 
en dissabte. Hi haurà la missa 
a les 8 del vespre.  

LA VEU DEL CAMPANAR  
Per Ràdio Balsareny. Aquest 
proper diumenge, dia 3 de no-
vembre a les 10 del matí fins a 
¼ d’ 11 (10,15 h)

Informació parroquial
PERE CASALDÀLIGA 
[poema de Ramon Carreté Parera]

Prelat del Mato Grosso, 
dels febles torsimany, 
dels teus germans sotmesos 
als ídols de l’afany. 

Per crossa una paraula 
d’encesa veritat, 
Amèrica il·lumines 
d’un clam esperançat.

Del pobre és l’evangeli, 
d’aquesta terra el cel; 
la sang d’un fill de l’home 
t’és saba i t’és arrel. 

Qui et vol en pur silenci, 
la veu dels sense veu? 
No ha de callar el profeta: 
la flama abrusa arreu. 

Lluitar és el teu calvari 
per la fraternitat, 
sembrant en selves d’odi 
llavors de llibertat. 

Amor i fe en els homes 
t’esqueixen els camins. 
Evoca ara el teu poble, 
tan lluny i tan endins. 

ARXIU

Agenda cultural - religiosa
MN. ANTONI BONET I TRILLA

Divendres, dia 1: 
Tots Sants. Pregària al cementi-
ri, a les 4 de la tarda.

Dissabte, dia 2: 
Eucaristia a l’església parro-
quial, a les 8 del vespre.

Diumenge, dia 3: 
La veu del campanar per Ràdio 
Balsareny, de les 10 a les 10,15.

Diumenge, dia 10: 
Arrossada popular de Càritas.

Dimarts, dia 12:
Eucaristia a les 5 de la tarda, al 
Casal Verge de Montserrat.

Dissabte, dia 16: 
Confirmacions a l’església pa-
rroquial, a les 8 del vespre, pel 
bisbe Xavier Novell.

Diumenge, dia 17: 
Eucaristia a les 10 h., a Ar-
gençola. 

LA VEU DEL CAMPANAR

FRANCESC CAMPRUBÍ

Del setembre a la tardor, 
torna la calor

Temperatura (ºC)

Mitjana (1 minut)            20,9
Mitjana (min.+ màx.)        21,5
Mitjana de mínimes       12,9
Mitjana de màximes      30,2
Mínima (dia 8)           9,9
Màxima (dia 12)         35,2
Mín. més alta (dia 2)           17,6
Màx. més baixa (dia 10)         20,1

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 21)  1.024,0
Mínima (dia 15)              1.000,9

ARXIU

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 14)         43,9
Velocitat mitjana          8,0
Recorregut del vent (en km)      5.767,9

La pluja (litres) 
Dia 2  11,7
Dia 10  16,3
Dia 11  2,0
Dia 18   1,0
Dia 21   6,6
Total                    37,6 litres

Resposta al repte núm. 43: 
31 kg.

ROC CARULLA

Repte núm. 44

L’àrea d’un rectangle és 12 cm2. Les longituds 
dels costats són nombres enters. Quin dels
 valors següents no pot ser el perímetre 
d’aquest rectangle? 
A) 14 cm 
B) 16 cm  
C) 26 cm 
D) 24 cm.
Salut i lògica!



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

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


