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A. SELGAS

Els Reis de l’Orient no fallen mai
SARMENT

Un any més, la cavalcada dels
Reis de l’Orient ha estat fidel
a la seva cita amb els nens i
nenes que els esperaven amb
il·lusió. De primer, van enviar
el seu nunci, el Príncep Assuan, que va venir el dia 28 de
desembre a rebre les cartes
de la mainada. I el vespre del
5 de gener, acompanyats del
seu majestuós seguici de patges, trompetes i tambors, Ses
Majestats van desfilar pels carrers del poble; van saludar els
residents del Casal Verge de
Montserrat i van anar a adorar
el Nen Jesús a l’església parroquial, on van ser rebuts pel
senyor rector.

Tot seguit van anar a la casa
de la vila, on van ser rebuts
per l’alcaldessa, regidors,
hereu i pubilla, i van sortir al
balcó a fer el seu tradicional
parlament als balsarenyencs.
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A continuació, van fer la recepció per acollir la simpàtica
salutació dels més menuts; i
finalment es van distribuir per
les cases del poble que esperaven si els portarien regals.
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Hi col·labora i dóna suport:
Parròquia de Santa Maria de Balsareny
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Agrupament Escolta Guillem de Balsareny
Claustre Escola Guillem de Balsareny
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Un incident al bus

I en devien portar molts, tot i
que també van deixar un bon
estoc de carbó per als que no
havíem fet prou bondat.

JORDI VILANOVA

Felicitem els organitzadors
i als nombrosos voluntaris
per haver muntat una festa
tan bonica. El vostre esforç i
compromís ha fet novament
possible que la desfilada reial
resultés màgica i molt lluïda.

OLGA

Gràcies i fins l’any que ve!

estètica
home-dona

A. SELGAS
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Antiga Casa Rosendo
des de 1926

A. SELGAS

tor va decidir prendre aquesta via, fruit potser d’una insuficient senyalització viària.
El fet va ocasionar danys a la
part posterior del vehicle.

El passat dia 8 de gener, els
operaris de l’empresa que
estava enquitranant alguns
dels carrers nostre municipi
es dedicaven a asfaltar el tram L’Ajuntament havia avisat prèd’entrada al poble pel carrer viament l’empresa de transports ALSA que no entrés al
de la Travessera.
ELECTRICITAT
municipi per aquest accés,
FONTANERIA
La seva intervenció obligava sinó que ho fes per l’altra enels vehicles a desviar-se bus- trada a Balsareny.
cant una via alternativa, ja fos
cap al carrer Bages o bé cap L’incident va fer que els ocuque eren
al carrerÀngel
Barcelona
al 93pants
Guimerà,direcció
21 - Telèfon
839 61del
61 - autobús,
BALSARENY
carrer del Nord o al carrer de tots fora del vehicle a l’espera
la Costeta, ja que hi havia cons de poder reprendre el viatge,
Capacitació
de sertransportistes
canviats a un
i maquinària treballant al mig haguessin
Matèries perilloses
de la via, que els impedien el minibús que ALSA va posar a
disposició d’ells després d’una
pas.
estona.
CENTRE DE FORMACIÓ
Cap a dos quarts de quatre
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CARNETStècnics de manMentrestant,
de la tarda, un autobús
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que
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Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga,
41 - iBALSARENY
treballaven
38 57
Tel. 93
839 60 88
una Tel.
de 93
les874
línies
regulars que tor del autobús
passen pel nostre municipi va per poder desencallar el vehiveure’s atrapat en el fort canvi cle. Finalment, després de gaide rasant que fa la pujada del rebé dues hores atrapat, van
carrer Barcelona cap al carrer aconseguir retirar l’autobús
de la Costeta, quan el conduc- d’aquell indret.
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Visites teatralitzades al castell
JORDI VILANOVA

El castell de Balsareny ha viscut un mes de desembre ple
d’activitats culturals, històriques i familiars. A més de les
visites guiades que cada dissabte s’hi realitzen a les 11 i
a les 12 del matí, cada primer
dissabte de mes a les 5 de la
tarda hi tenen lloc les visites
teatralitzades. Una activitat
molt bonica que es va fent
des de fa gairebé deu anys, i
a la qual us convidem a participar.
En el que ha estat la darrera
visita de l’any 2019, Sarment
també hi ha volgut ser; ens hi
ha convidat amablement en
Salvador Portabella i el seu
equip, responsables del castell.
Hem estat testimonis de la
gran tasca que desenvolupen
aquests actors, que ens permet transportar-nos a temps
passats. Amb el seu vestuari,

JORDI VILANOVA

el seu guió i la seva capacitat
de representació, dignes de
reconeixement, ens han fet
passar una tarda molt enriquidora, en molts sentits.

pai que ha estat símbol de Balsareny durant segles, i que les
persones que ens l’estimem
li continuem donant vida al
llarg dels anys.

Hem compartit la visita amb
un gran grup de persones interessades en el castell. Un es-

Entre aquest grup de visitamts, volem destacar la presència d’una família de Portugal i

una altra de Rússia, que han
volgut fer parada al nostre
municipi per visitar el castell.
Tots hem quedat contents de
veure, alguns per primer cop i
altres novament, les seves parets, el seu patí, les seves sales
i cambres, elJuan
seuHerrera
mobiliari
i la
- 670 23 07
75
seva innegable majestuositat.

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

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

PEIXATERIA

MARIA
JORDI VILANOVA

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

JORDI VILANOVA

LA PAROCKIA
cafeteria musical
Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32
laparockia@gmail.com
Facebook: parockia
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El cens dels capons
JORDI VILANOVA

A la setmana següent
d’aquesta enriquidora experiència, es tot el turó del castell el que s’omple de simbolisme i tradició.
Cotxes aparcats a les zones
habilitades del recorregut
anunciaven la gran afluència
de persones d’arreu de la comarca que volien presenciar
el tradicional lliurament dels
dotze capons al baró de Balsareny per part del Sr. Valentí
Junyent, alcalde de Manresa,
com a representant de la ciutat de Manresa, i el Sr. Josep
Alabern, per la Junta de la
Séquia. Caminant en comitiva, amb l’alcaldessa de
Balsareny, Noelia Ramírez, i
part del seu equip de govern,
van pujar al castell, amenitzats per música de colla gegantera Els K+ Sonen, per fer
l’entrega dels capons al baró,
que els esperava per acollirlos al seu casal.
Aquesta tradició es remunta
a finals del segle XVI. Dos segles abans, el rei Pere III havia donat permís a la ciutat
de Manresa perquè construís
una resclosa al riu Llobre-

MARC VILARDELL

gat a fi de desviar una part
de l’aigua cap al canal de
la Sèquia. L’any 1583, però,
una forta riuada es va endur
la resclosa dels Manresans,
just a sota del castell de Balsareny. Aquest fet va motivar
una intervenció d’urgència i
operaris manresans van fer,
sense permís del baró, una
tala d’arbres en el terme del
castell per refer la resclosa.
El baró va posar un plet a la
ciutat de Manresa davant del
lloctinent de Catalunya i de la
Reial Audiència, i el va guanyar. Per això, l’any 1584 es va
signar un pacte, en virtut del
qual els manresans quedaven
autoritzats a tallar arbres de

la propietat del baró sempre
que ho necessitessin per a la
séquia, i a canvi s’obligaven a
pagar anualment un cens de
dotze capons.
El cens es va pagar puntualment fins que, amb la
desamortització, a mitjan
segle XIX, s’aboliren els títols i drets senyorials. Tot i
així, al darrer quart del segle
XX, amb els primers ajuntaments democràtics, es va
restablir l’acte de lliurament
dels capons, com a mostra
d’agermanament entre Balsareny i Manresa.
Aquest acte simbòlic té una

MARC VILARDELL

gran rellevància perquè gràcies a la séquia la ciutat de
Manresa va poder prosperar
econòmicament; actualment
l’aigua del canal és la que Aigües de Manresa potabilitza
per abastir la ciutat i altres pobles de la comarca del Bages.
Després
del
lliurament
d’enguany, es va servir un
esmorzar a la sala del Tinell,
es va passar un audiovisual
sobre el Parc de la Séquia,
es van fer activitats infantils,
concert a càrrec de White
Heaven Vocal Grup i visites
guiades al castell. També la
colla Els K+ Sonen van exposar i lluir els seus gegants,
tan representatius del castell
de Balsareny i de la seva història: la Blanca de Bell-lloc
i el seu espòs Bernat de Peguera, que va ser senyor de
Balsareny al segle XIV. Ells
dos eren els pares de Ramón
II de Peguera, que és qui l’any
1351 va comprar la baronia
de Balsareny amb el seu castell, sota del qual es va construir la resclosa de la síquia,
i qui va reformar i engrandir
el castell donant-li l’aspecte
gòtic actual.
Que per molts anys continuï
actiu el castell de Balsareny, i
gràcies als seus responsables
per convidar el nostre butlletí a ser-ne testimoni.
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Els Pastorets tanquen la temporada amb èxit
ELS PASTORETS DE BALSARENY

El dia 19 de gener va tenir lloc
la quarta representació, i última de la temporada, de l’obra
Els Pastorets o l’adveniment
de l’infant Jesús, de Josep M.
Folch i Torres. La temporada
havia començat, com sempre,
el dia de Nadal, i les funcions
d’entremig van ser els dies 29
de desembre i 12 de gener.
Sota la direcció de Climent Ribera, i amb pràcticament tots
els papers doblats, el grup
ha mobilitzat, com cada any,
més d’un centenar de persones, comptant actors i actrius,
dansaires i tècnics de tramoia,
vestuari, maquillatge, llum, so,
taquilla i servei de bar. Igual
que l’any passat, el nombre
d’espectadors ha estat elevat
i han donat mostres d’havers’ho passat bé; han pogut
gaudir amb les innovacions
d’estètica i dinàmica escènica,
i ha aplaudit llargament al final de cada funció, cosa que fa
que la junta de l’associació estigui més que satisfeta. La venda d’entrades s’ha distribuït
entre la l’adquisició anticipada
per internet (un 56%), venda
anticipada presencial (un 21%)
i en taquilla els dies de representació (un 32%). Les novetats de la temporada han estat
el canvi del personatge d’en
Rovelló pel de la Rovellona,
més un decorat nou (dos rompiments de bosc) i millores en
el vestuari i en la il·luminació.
També s’ha estrenat un lloc
web nou i un disseny nou per

TXUS GARCIA

al cartell anunciador. En acabar la quarta funció hi va haver
un ressopó en què la presidenta de l’entitat, Mercè Farràs, el
president d’honor, Mn. Joan
Bajona, i el director artístic,
Climent Ribera, van agrair la
bona feina de tot l’equip i van
encoratjar tothom a continuar
en aquesta línia. No hi van
mancar unes sentides paraules evocant el nostre vicepresident, Esteve Díaz, que viurà
en el record de tots. El dia 26
de gener hi haurà l’assemblea
general extraordinària per valorar com ha anat tot plegat i
escoltar comentaris i propostes de millora per al futur, i el
tradicional dinar de germanor
que posarà fi a una temporada
que ha deixat un bon regust
i moltes ganes de continuar

JORDI SARRI

fent una feina tan bonica amb
la mateixa il·lusió. Volem donar les gràcies a tothom que
hi ha participat i a tothom que

ens ha vingut a veure; desitjarvos que us ho hagueu passat
molt bé i que l’any que ve hi
puguem tornar.

JORDI SARRI

TXUS GARCIA
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El poema de Nadal
R. CARRETÉ

El dissabte 4 de gener, la Coral Sant Esteve de Balsareny
i els Rapsodes dels Pastorets
de Balsareny van presentar
el tradicional Poema de Nadal, de Josep M. de Sagarra
a la sala Sindicat. La Coral
és dirigida per Marc Comabella, i va comptar amb
l’acompanyament de les
components del grup ‘Giovinetto’, Queralt Giralt al violoncel i Eva Camposo al violí, i
amb el mateix Marc Comabella al piano. Van cantar Fidels,
atanseu-vos; Dins d’una cova;
Dorm, infant, dorm; Les bèsties del naixement; El rabadà,
Non-non, El desembre conge-

PEPITA FONTANET

lat, L’oblit, El noi de la mare, Els
àngels de la Glòria i Santa Nit;
a més de la interpretació d’El
cant dels ocells al violoncel.
Josep M. de Sagarra va escriure El poema de Nadal
l’any 1931 i des d’aleshores
és el poema clàssic per
excel·lència de les festes nadalenques a Catalunya. A Bal-

sareny –que sapiguem– el va
interpretar per primer cop el
grup de teatre La Lluerna fa
més de cinquanta anys, per
Nadal de 1968, al Centre Parroquial, amb la Coral Romaní
que dirigia Jaume Torras. Des
d’aleshores, el mateix grup
La Lluerna, i més endavant
els rapsodes dels Pastorets, ja
sempre amb la Coral Sant Es-

teve, l’han recitat nombroses
vegades més al nostre poble.
Molta gent se’l sap de memòria, però sempre és agradable de tornar-lo a escoltar,
i més si va acompanyat d’un
excel·lent concert coral i musical, com va ser el cas.

Conangla al piano, va oferir
quatre peces: Fum, fum, fum,
popular catalana amb arranjament de Robert Shaw; El
noi de la mare, arranjada per
Albert Guinovart; Dolces festes, harmonitzada per Ramon
Noguera, i un fragment d’El
Messies de Händel, For unto us
a Child is born.

terpretar Allà en un pessebre,
de James E. Spillmann, dirigida per mossèn Joan Bajona; l’Al·leluia d’El Messies de
Händel, dirigit per Emmanuel
Niubò; i Santa Nit, de Franz
Grüber, dirigida per Marc Comabella. El públic va agrair
l’actuació de les dues corals
i la va premiar amb grans
aplaudiments. Moltes gràcies i fins al concert de l’any
que ve!

Gràcies a tothom qui va venir
a participar-hi i a gaudir-ne.

Un magnífic concert de Sant Esteve
R. CARRETÉ

Un any més –i ja en fa, oficialment, 51, tot i que segurament caldria afegir-h’hi algun
més– la Coral Sant Esteve,
acompanyada com és tradició per la Polifònica de Puigreig, va oferir al públic el seu
concert nadalenc, el dia 26 de
desembre a migdia, en una
sala Sindicat plena a vessar.
Després d’unes paraules del
president de l’associació, Josep Creus, que va agrair la
presència dels assistents i
va elogiar l’obra de mossèn
Joan Bajona i va dedicar un
record emotiu al fundador
de la Polifònica, Ramon Noguera, va obrir l’acte la Coral
Sant Esteve, dirigida per Marc
Comabella, i acompanyada al
piano pel mateix Marc; al violí,
per Ruth Garcia, i al violoncel,
per Lluc Rovira. Van interpretar: El rústec villancet, amb lletra de Josep Carner i música
de Lluís Millet; Les bèsties del
naixement, amb arranjament

d’Albert Guinovart; Truca el
Nadal, d’Antoni Tolmos; i un
medley de cançons nadalenques, harmonitzat per Marc
Comabella, amb Dorm, infant,
dorm, de Bertran Oriola i Francesc Vila; Non-non, de Mozart;
Adeste fideles; i L’oblit, de Joan
Farràs i Francesc Vila.
Seguidament, la Polifònica
de Puig-reig, dirigida per Emmanuel Niubò i amb Josep M.

Per cloure l’acte, les dues corals, conjuntament, van in-

SARMENT

08
ACTUALITAT

Colla Gegantera de Balsareny - Els K + Sonen
Presentació de la Blanca i en Bernat al ‘seu’ Castell
COLLA GEGANTERA DE BALSARENY ELS K+SONEN

El passat 21 de desembre, col·laborant a la festa
d’entrega dels capons a càrrec de la Junta de la Séquia
de Manresa, vam acompanyar, amenitzant amb la nostra música, el viatge des de la
bassa fins a l’interior del Castell de Balsareny, amb el carro
al davant, que portava els 12
capons, així com també amb
tot el seguici d’autoritats: alcalde i regidors de Manresa,
membres de la Junta de la
Sèquia, alcaldessa i regidors
de Balsareny i altres personalitats presents.
Aquesta primera part, a petició de la Junta de la Séquia, ja
l’hem fet en d’altres ocasions,
si bé enguany va haver-hi una
segona part.
Després de l’acte protocol·lari
del lliurament dels capons,
els diferents parlaments,
l’esmorzar servit per a tots els
assistents, activitats pels més
menuts i fins i tot un concert
de música Gospel, vàrem fer
la presentació dels nostres
gegants al bell mig del pati
d’armes del Castell.
Així doncs, primerament hi
va fer entrada la geganta, la
Blanca de Bell-lloc, que va ser
batejada feia 5 anys, i que fou
senyora de Balsareny al segle
XIV, la qual es va casar amb en
Bernat de Peguera, el gegant
que el darrer 2019 vam estrenar i batejar amb aquest nom

DANI OBIOLS

i que també aparegué darrera
d’ella enmig de l’expectació
del públic. Ambdós foren els
pares de Ramon II de Peguera, qui va comprar el feu de
Balsareny. Sota la seva baronia es va construir la resclosa
de la Séquia de Manresa just
al peu del Castell, l’any 1339.
Ens va semblar molt idoni,
justament en aquest acte, ferhi la presentació dels nostres
gegants.
I per a l’ocasió vam poder
gaudir de la companyia del
constructor, tant de la Blanca com d’en Bernat; parlem
de l’artista cardoní Toni Mujal, qui va obrir el torn de
parlaments als que allà ens

trobàvem presents amb la
doble satisfacció, segons
les seves pròpies paraules,
d’haver construït els gegants
donant vida a dos personatges reals del castell de Balsareny del segle XIV i també
del seu record d’infantesa,
quan va visitar, acompanyant
el seu pare, que era membre
de l’associació Amics dels
Castells, aquest emblemàtic
espai balsarenyenc on fins i
tot hi havia dinat, dins la sala
d’armes.
El torn de paraula va continuar per part del primer tinent
d’alcalde, Dani Obiols, el qual,
en nom de l’Ajuntament del
municipi, va celebrar aquesta

iniciativa, al temps que ens va
agrair les activitats que portem a terme i ens va encoratjar a seguir-les realitzant.
Finalment va tancar el torn
de parlaments el baró de Balsareny, Ignacio d’Alòs, qui va
agrair aquesta idea de presentar els nostres gegants
allà on, tal com va definir en
referència a les figures, era
casa seva; i no en va, ja que
representen personatges del
llinatge dels Peguera. Va aprofitar l’ocasió per convidar-nos
i obrir-nos les portes a dur-los
al Castell sempre que ho volgúessim.
Va cloure l’acte amb unes
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ACTUALITAT
breus paraules el nostre cap
de colla, qui va fer una ressenya de les sortides més
significatives i dels moments
més emotius de l’any 2019,
remarcant: la sortida a Queralt per gravar un “magazine”,
programa de TV del Berguedà, donant a conèixer el
món geganter a través de la
nostra colla i sent els primers
gegants de Catalunya, exceptuant els de la capital berguedana, que hi han dansat; també va parlar de la participació
a la trobada de gegants de la
Federació Valenciana, en concret celebrada a Vinaròs (País
Valencià); de l’apadrinament
de l’Abdalà i l’Adalés, els dos
gegants nous del Barri Nou
de Cardona; i també de la
particularitat de la nostra VII
trobada, amb una participació de 17 colles geganteres
vingudes d’arreu, de les quals
majoritàriament totes les respectives imatgeries són sorgides del taller d’en Toni Mujal.
Finalment els gegants van
dansar el ball oficial, amb música de cobla enregistrada, i
després vam interpretar més
peces amb els nostres grallers
i tabalers, que van agradar a
petits i grans.
Tot plegat, un jorn per recordar, portat a terme al nostre
poble, pensat per al poble i
per als forans, que junts sumaven un bon nombre, acompanyant-nos al llarg del matí i
visitant el Castell Balsareny.

MARC VILARDELL

Esgriolem
R. CARRETÉ

Aportació de Jordi Vilanova:
Bon any a tothom!
Voldria començar l’any nou
amb una nova aportació a
Esgriolem. Fa uns mesos, una
amiga amb qui vam compartir
grans moments d’escoltisme,
em feia a la plaça de la Mel el
següent comentari, i em formulava alhora una pregunta:
“En aquests locals de la plaça
de la Mel on hi ha guardats els
gegants de la colla Peta Fluix,
els gegantons Mariona, Joan,
Cisco i Xavier, la Tussi, i a vegades també els gegants Marc
i Maria, els uns són a darrere
de tot del local, d’altres en un
lateral, i els gegants al mig del
local. Molts dels infants que
juguen a la plaça s’acosten al
vidre per poder veure les figures dels gegants. Així mateix
ho fan algunes de les persones que per allí hi passegen. I
el primer que troben els seus
ulls són vidres bruts, bidons
rovellats (tan necessaris per fer
brasa durant algunes activitats
municipals) i seguidament files de cadires emmagatzemades (també indispensables),
abans de poder veure-hi els
gegants.” I seguidament em
preguntava: “No creus que
quedaria millor que els vidres
fossin nets, i que totes les figures dels gegants estiguessin
davant de tot?”
Aquest comentari em va fascinar! Ho considero tan senzill
de fer, i donaria una millora
substancial a la plaça de la Mel
i a la imatge de la cultura tradicional popular del municipi.
És simplement ordre i aprofitar els recursos existents. Jo,
fascinat, vaig afegir: “Probablement si les figures de gegants estiguessin davant del
vidre, els rajos del sol podrien
danyar-les. Per això estan

JORDI VILANOVA

apartades.Però sabent-ho i en
previsió, si s’instal·lés una pèrgola de fusta davant del vidre
(donant-hi ombra) i en aquesta s’hi posés informació referent als gegants (foto, nom,
constructor i any de construcció, entitat a qui pertany...) i un
cortinatge impedís de veure la
resta de coses emmagatzemades, crec que donaria un caire
molt més interessant a aquests
locals, als nostres gegants, a la
plaça i al poble en general.”

l’equip de Govern vam fer
aquesta reflexió ara fa un
temps, i vull comentar que estem treballant en dues línies
diferents quant als equipaments municipals.

I es per això que ho vull aportar, en certa manera en nom
d’aquesta amiga, a Esgriolem.
I entre tots ho valorem, abans
de poder-ho transmetre-ho, si
s’escau, a l’Ajuntament.

La segona línia d’actuació és la
de racionalitzar els espais destinats a emmagatzematge.

Comentari de Xavi Novell
Bulnes:
És ben bé com dius: tenim un
aparador (que ja voldrien moltes botigues) per mostrar un
magatzem. Suposo que posant una mica d’ordre al local,
amagant els estris “lletjos” (cadires, bidons, taules...) i donant
més protagonisme a les figures dels gegants s’aconseguiria
transformar aquest espai en
una mostra més que decent
de la cultura popular del poble. I (ara m’arrisco) crec que
l’Ajuntament no hi hauria de
dedicar gaires recursos: els
mateixos geganters, amb un
cop de mà d’amics del poble,
en un matí –amb botifarrada
inclosa– podem transformar i
endreçar aquest local.
Comentari de Dani Obiols:
És

una

bona

observació,

Una línia per flexibilitzar i agilitzar les reserves de les sales
mitjançant la tecnologia i, en
aquestes properes setmanes,
se’n realitzarà la implantació
amb les formacions pertinents
a personal laboral i entitats.

En aquest sentit, a principi de
mes, vam enviar un formulari
a totes les entitats demanant
necessitats, espais ocupats
i volum necessari per tal de
classificar-los i d’adequar-los a
les necessitats pràctiques i de
manteniment. Aquest formulari ja ha estat respost per 8
entitats.
En tot aquest procés, i a mida
que es vagin fent les actuacions, comptem molt amb la
col·laboració de les entitats
per fer aquesta actuació de la
forma més adequada, ja que,
com tu dius, la situació de
deixadesa que vam trobar es
evident.
Gràcies per l’aportació, Jordi.

[Hi ha també comentaris de Noe
Numi, Ester Masplà i Lluïsa
Coma que mostren conformitat
amb aquesta proposta. Podeu
seguir el dia dia de la pàgina Esgriolem! a Facebook]

Y

Y
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Gener 2020
AJUNTAMENT DE BALSARENY

FESTES DE NADAL
Durant el mes de desembre
s’han dut a terme diversos
actes relacionats amb el
Nadal: hem fet la primera
encesa de llums de Nadal
a Balsareny i l’exposició de
diorames, hem fet cagar un
tió gegant, els tallers infantils ArenaArt i de manualitats
i ens han acompanyat durant
aquestes festes dos arbres
de Nadal.
A més, moltes entitats han
ajudat a fer que aquestes
dates tan especials encara
ho siguin més, amb la tradicional Cursa Nadalenca del
Club Ciclista Alt Llobregat
Pla i Baixada, l’arribada del
príncep Assuan i la cavalcada de Reis de la Comissió de
Reis, la campanya de Nadal
de l’Associació de Botiguers
i Comerciants de Balsareny,
el concert de Nadal el dia
de Sant Esteve amb la Coral
Sant Esteve i la Polifònica de
Puig-reig, el Poema de Nadal
del la Coral Sant Esteve amb
els Rapsodes, Els Pastorets,
el Quinto del Traginer de la
Comissió de Traginers...

AJUNTAMENT DE BALSARENY

Arranjament de camins forestals i dels horts.

AJUNTAMENT DE BALSARENY

VIA PÚBLICA
Reasfaltem alguns carrers
del casc antic i del la zona
Nord del municipi amb una
subvenció de 90.000E de la
Diputació de Barcelona.

Agrair a tots els veïns la seva
disponibilitat per guarnir els
carrers de Balsareny amb
els llums de Nadal, a tots els
nens i nenes per l’ajuda presSanegem
el camí de la via
tada el dia 13 de desembre
M. Mar Pulido
Cañellas
amb una subvenció de la Dii fer possible que els llums DELEGADA
putació
de- BALSARENY
Barcelona de gaiil·luminessin
els carrers
duTANATORI:
Carrilet, 99
- Tel. 650
47 97 42
Bruc,les
19-21
- Tel. 93 875 16 44 - rebé
Fax 935.000E.
872 63 22 - MANRESA
rant totes
festes.

FUNERÀRIA FONTAL, SA

www.funerariafontal.com

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

SEGURETAT
Reforcem la seguretat del
parc infantil de la plaça de
la Mel amb un increment de
l’alçada d’aquesta.

pavelló, sala Sindicat, local
de la plaça de la Mel. Posem
a disposició dels usuaris una
App i una plataforma web.
Hem fet la formació per a
treballadors de l’Ajuntament
i per a les entitats. Properarament es comunicarà la data
d’implantació.

NOVES TECNOLOGIES
Implantem un sistema de
panys intel·ligents als locals
municipals per facilitar l’accés
i les reserves dels següents:

ESCOLA
Arreglem el pati de la llar
d’infants, afegim sauló i el
deixem a nivell eliminant els
perills existents.

OLGA
estètica
home-dona

C/ de la Creu, 22
Tel. 93 820 08 68
AJUNTAMENT DE BALSARENY
BALSARENY

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Antiga Casa Rosendo

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - des
Complements
de 1926
Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

LES AMPOLLES,
POTS I FLASCONS
DE VIDRE
QUE LLENCES AL GRIS,
NO VAN AL GRIS.
→ VAN AL VERD

Ampolles de vidre

Pots de vidre

Flascons de vidre

×

→

Ciutadania, empreses, institucions.
Reciclem bé. Separem bé.
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Visites escolars: col·laboració Escola Guillem
i Biblioteca Pere Casaldàliga
ANA PÉREZ HIDALGO

Aquest mes de gener acabem les visites ‘formals’ que
fan cada curs els alumnes de
l’Escola Guillem a la Biblioteca. Les vam iniciar al mes de
novembre amb els alumnes
de 1r i durant aquests darrers
tres mesos han passat des
del petits de P3 fins als més
grans, els de 6è.
La biblioteca pública contempla entre les seves funcions
més representatives la de
promoure el desenvolupament d’habilitats i competències informatives, així com
la de desvetllar el gust per la
lectura. I, en aquest sentit, fa
anys que les biblioteques que
configuren la Xarxa de Biblioteques Municipals, de la qual
forma part la Biblioteca Pere
Casaldàliga, inclouen la realització de visites escolars en els
seus programes de formació
d’usuaris, activitat que s’ha
consolidat com una de les
més esteses a l’hora de donar
a conèixer les biblioteques als

ANA PÉREZ HIDALGO

centres d’ensenyament.
Tenim com a base el programa formatiu ‘Exploradors
de biblioteques’, que pauta
els objectius de cada visita i
adapta els continguts a l’edat
dels infants, de manera que
quan acaben 6è de primària
hagin assolit les competències necessàries per fer un
bon ús dels serveis de les bi-

blioteques i ser autònoms en
la cerca d’informació.
Aquests visites tenen molt
bona acollida entre l’alumnat
i també entre els mestres, ja
que es plantegen activitats
dinàmiques i participatives
per tal que aprenguin molt al
mateix temps que s’ho passen molt bé.
Dèiem al principi de la notí-

OLGA
estètica
home-dona

cia que hem acabat les visites ‘formals’, ja que durant
el que ens queda de curs esperem rebre més visites dels
alumnes de l’Escola Guillem.
A partir d’ara, però, seran visites a demanda, adaptades
a interessos concrets de cada
classe, com per exemple visitar una exposició, cercar
informació per a un treball,
assistir a algun laboratori de
lectura...

ELECTRICITAT
FONTANERIA
C/ de la Creu, 22
Tel. 93 820 08 68
ANA PÉREZ HIDALGO
BALSARENY

ANA PÉREZ HIDALGO

Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY

Sant
SantDomènec,
Domènec,4444
Telèfon
Telèfon93
93839
83965650808
BALSARENY
BALSARENY

Xarcuteria
Desde 1995
Antiga Casa Rosendo
desMillorant
de 1926
cada

dia

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

CENTRE DE FORMACIÓ

FONT

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

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 88
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Volem clubs de lectura infantils!
ANA PÉREZ HIDALGO

Sí, volem ser un espai on els
infants comparteixin la seva
passió lectora, i veure’ls créixer literàriament i literalment.
L’any passat vam fer un primer
intent, però va ser ‘intent fallit’
(agendes mooolt ocupades).
Tot i això, no desistim.
Volem que els infants llegeixin i s’ho passin bé; per
això oferim la possibilitat de
participar en els dos clubs
de lectura adreçats als nens
i nenes que vulguin llegir i
compartir les seves impressions: el Club Petits i el Club
Grans .
Els objectius són:
· El foment de la lectura.
· El desenvolupament del
pensament crític.
· La millora de l’expressió
oral.
· El treball creatiu a partir de
les lectures.
El Club Petits és el grup de lectura infantil pensat per a nens
i nenes de 8 a 9 anys. Els participants es reuniran mensual-

ment per comentar el conte
triat. Així podrem conversar
i parlar de temes tan diversos com la importància de
l’amistat, la llibertat i el respecte, descobrir monstres dins la
biblioteca, gaudir de magnífiques il·lustracions, gaudir
amb històries de por, de riure i
un munt d’experiències!
El Club Grans és el grup de
lectura infantil adreçat a nois
i noies de 10 a 11 anys de la
nostra biblioteca. Es reuniran
amb la dinamitzadora un cop
al mes per comentar la lectura que han realitzat a casa.
Descobriran escriptors ben
diversos, com ara Jaume Copons, Anna Cabeza, Rodolfo
del Hoyo, Roald Dahl, Susie
Hodge o Luke Pearson.
Els objectius són clars: gaudir
de la lectura, assimilar-la, ser
capaç de reflexionar-hi i ser crítics i, finalment, tenir més ganes de llegir noves propostes.
Si hi esteu interessats, contacteu amb la Biblioteca i mirarem
d’acordar el dia més adient per
a la trobada mensual.

ARXIU

Felicitació del 2020
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Avui en aquest primer mes
del nou any 2020, em complau enviar-vos, amics lectors, la meva felicitació personal. De fet, ja sabeu que
la teniu sempre, però en començar el que seran dotze
mesos més, des del Sarment,
ho faig amb aquest doble
sentiment d’agraïment de
fer-vos-la arribar en paper
i gràficament amb la tassa
que fa uns dies es pot adquirir a través de l’establiment
Tabateca (estanc número 2)
situat al carrer de la Mel, en
la qual hi ha la meva frase de
“Bon dia, Balsareny”.
Com sabeu, sense voler ensabonar a ningú, però seguint
amb el gràfic de la imatge
i sentiment, no sé ben bé

ANA PÉREZ HIDALGO

com dir-ho per tal d’agrair
a l’Imma Franc la iniciativa de promocionar la meva
veu. Farà aproximadament
ja uns trenta-set anys que, a
cavall d’un dos cavalls, valgui la redundància, omplia
els carrers de Balsareny amb
aquell “Bon dia, Balsareny”.
Quina sort! Sí, hi ha persones
que estimen un sentiment
que comparteixo; també
soc prou conscient que un
no pot caure bé a tothom,
però en general al nostre
poble hi tinc persones que
m’estimen. I jo els en dono
les gràcies i els desitjo bon
any!
Així doncs, bon dia, Balsareny, i bon profit, si ompliu la
meva tassa amb una bona i
saludable xocolata espessa.
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‘Bon dia, Balsareny!’ Entrevista a Josep Gudayol i Puig
JORDI VILANOVA

Sempre és enriquidor escoltarnos els uns als altres, i quan ho
fem, podem rebre propostes o
iniciatives molt interessants.
Com és el cas de la que ens
proposa en Ricard Ribera al
personal de Sarment. Un goig
poder convertir, les intencions
o iniciatives com la que ens
proposa en accions, i poder
seure avui, onze de gener de
2020, amb en Josep Gudayol i
Puig, nascut a Balsareny. el dia
30 d’octubre de 1937. Amant
del periodisme i de la comunicació, de la poesia, dels llibres,
de l’escriptura, de la parla. Un
balsarenyenc emblemàtic. Una
persona propera, amb qui volem conversar.
— M’atreveixo a dir que la
seva personalitat s’ha guanyat
moltes de les persones de Balsareny, tant joves com adults.
Molts el veuen com un home
entranyable i proper, com una
gran persona. Actualment a
través de Sarment, Ràdio Balsareny i la megafonia municipal, tenim la sort de poder
escoltar les seves paraules,
sempre plenes de respecte i
amabilitat. Sabem, però, que
la seva dedicació a les cròniques de la informació referent
al poble de Balsareny ja li ve de
lluny. Quan i com va començar,
i en quins mitjans informatius?
—Jo, de petit, molt petit, a
casa meva, m’agradava llegir.
El meu pare, en Josep Gudayol i Gonfaus, em va introduir al bonic món dels llibres i
la lectura. I ja en aquells anys
d’infantesa, vaig sentir una
gran afecció pel periodisme.
Tant el parlat, com l’escrit.
Però lamentablement, davant les necessitats econòmiques del moment, havia de
posar-me a treballar i dur un
sou a casa. Érem molt pobres
i convenia dur aquest sou. A
mi m’hauria agradat estudiar

JORDI VILANOVA

periodisme, però no va poder
ser. I tot i la meva ignorància,
ja que no tenia cap estudi en
aquest ram, vaig començar a
col·laborar amb el Cercle Cultural de Balsareny, gràcies a la
Conxita Planes i Casals, que
m’ho proposava a l’antiga biblioteca l’any 1976 quan va
néixer el butlletí Sarment.
Començava participant en
una petita secció que va ser
titulada “Cartes al Sarment”,
tot i que no eren cartes, eren
fragments poètics; el meu
amic, en Pere Juncadella i
Morera, president del CCB i
director del butlletí, més endavant en va canviar el nom
i li va posar “Cercle literari”. L’any 1980, gràcies a Mn.
Joan Bajona i Pintó, vaig començar a fer de corresponsal
per al diari Regió 7, en el qual
vaig col·laborar deu anys, fins
que es va professionalitzar
molt amb corresponsals que
tenien formació periodística i vam haver de deixar de
col·laborar-hi aquells que ho
fèiem per afecció.
— A quin any va començar a
fer d’speaker municipal? Com
va anar, que s’encarregués
d’aquesta feina?

Això va començar de la següent manera: tenia jo 45
anys i vaig quedar a l’atur
de la meva feina de paleta dins la companyia Vidal.
En aquesta situació, vaig
assabentar-me que, a través
de l’Ajuntament, va sortir la
convocatòria d’una plaça per
treballar de bidell a l’escola
Guillem de Balsareny; feina
a la qual, tanmateix, no vaig
poder accedir. Però vaig quedar apuntat a l’Ajuntament
com a persona que necessitava ajuda per la meva situació de persona treballadora
en aquell moment a l’atur.
Finalment aquesta ajuda va
arribar. El llavors alcalde, en
Jaume Rabeya i Casellas, a
través de l’INEM va aconseguir un contracte laboral per
a sis mesos, en el qual vaig
poder treballar un temps junt
amb el seu germà, en Joan.
La feina va consistir primerament a canviar els llums dels
carrers del poble per uns de
més moderns. I en haver finalitzat aquesta tasca que
se’ns va encomanar, abans
d’exhaurir el contracte, ens
van derivar al cementiri municipal, on ens va tocar fer
una sèrie de nínxols nous, cap

al capdavall a l’esquerra, on
ara, entre altres, hi ha les restes de l’amic Eugeni Barranco Sánchez. Llavors, acabada
aquesta contractació, i arran
de la lamentable pèrdua del
nostre company Salvador
Selgas i Pons, que va tenir
un infart al Casino durant una
trobada d’acordions (aquest
va ser el primer “speaker” municipal, i ho feia a dalt d’un
Citroën 2 CV), l’alcalde Rabeya em va oferir la possibilitat
de fer la seva tasca, i així vaig
començar, juntament amb el
vigilant local. A cavall d’un
dos cavalls (valgui la redundància), en aquells anys i en
aquelles circumstàncies, tot
recorrent els carrers del poble, va néixer també aquest
“Bon dia, Balsareny!”
— En aquells anys, no existia
tampoc la comunicació i la
informació que avui coneixem, tan ràpida i a l’abast de
tothom. Per això la seva tasca
era molt preuada. Hi ha alguna
notícia o informació que hagi
comunicat i l’hagi marcat?
—Tot allò que conforma la
vida, sigui social, cultural, política, esportiva, religiosa...
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de Balsareny, em marca,
m’interessa. Per això no
poc dir que n’hi hagi alguna
d’especial: totes ho són.
— Essent com és la veu de
moltes entitats, s’ha vist mai
amb l’obligació de negar
algun tipus d’informació a
algú?
—Només recordo una vegada, en una ocasió, en què
una persona volia que anunciés la seva manera de pensar. I després de consultarho amb l’Ajuntament, vam
entendre que no ho havíem
de fer, perquè era anunciar
els pensaments o la ideologia d’algú en concret. Tan
sols va ser en aquella ocasió. Tots els colors que han
passat per l’Ajuntament en
aquests quaranta anys que
podríem dir que m’hi dedico, i totes les informacions,
han estat admeses vinguessin d’on vinguessin.
— La seva persona és vista
amb gran estima. Potser per
la seva amabilitat, educació,
respecte, interès envers l’altre,
etc. Fa uns anys que és protagonista de les matinades de
la Setmana de la Joventut,
amb una tradicional salutació des del seu balcó; també
les germanes que van dur el
bar Sidral el van homenatjar
amb unes samarretes, i avui
es la Tabateca qui ho fa amb
unes tasses amb el seu rostre
i la seva frase... N’és conscient, d’aquesta estima? Sent
l’escalfor del poble? Com ho
valora?
—Jo sempre dic, que en general, potser per ser la persona pública en què m’he convertit, m’estima, podríem dir,
tothom, i jo estimo a tothom.
Amb el pas dels anys i en els
nostres dies, he pretès i pretenc ser el ciutadà de tots.
Malgrat que pugui haver-hi
persones que no m’estimin:
són lliures de fer-ho, sempre
amb el mateix respecte i pau

JORDI VILANOVA

que jo mantinc amb tothom.
— Quina seria la notícia que li
agradaria donar a Balsareny
i que encara no n’ha tingut
ocasió?
—Bé, Balsareny es un poble
petit, som tres mil i escaig habitants, ens coneixem tots...
Crec que Balsareny té bones
noticies, no sabria dir quina
noticia podria sobresortir de
les existents. Tan sols el fet
d’estimar-nos i poder-nos dir
bon dia, valorant i respectant
totes les persones i entitats i
tot allò que fa ser poble, ja és
una bona noticia.
— Al butlletí Sarment són moltíssimes les entrevistes que ha
publicat. I a Ràdio Balsareny,
també déu-n’hi-do, les que ha
fet. En totes les entrevistes que
fa hi posa interès i empatia. Hi
ha cap entrevista que hagi fet,
que vulgui subratllar? Alguna
que volgués fer de manera especial i que encara no ha fet?
—Amb el meu caràcter , no.
Tinc un gran respecte i consi-

dero igual totes les persones
que han volgut ser entrevistades per mi. Tot i que sempre pot quedar al tinter, pel
fet de ser humans, aquella
persona que no se t’ha acudit
d’entrevistar.
—També podem llegir escrits
seus al Sarment, de narrativa,
poesia, etc. És clar que és un
gran comunicador. Què li agrada més, parlar o escriure?
—Escriure, abans que tot.
Però darrerament, degut a la
meva malaltia diabètica, no
puc escriure ni llegir tant com
voldria, i em va mes bé parlar. Per això avui em va molt
bé i hi dedico molta il·lusió a
aquest mitjà que és la ràdio.
— És conegut el seu interès
per les persones del nostre poble. Li agrada saludar la gent,
interessar-se per les seves famílies... Podríem dir que ho fa
amb tothom. S’ha sentit molest
en alguna ocasió per no haver
estat correspost?
—No, no! Jo soc un home

sociable, aquesta es la meva
ambició. M’interesso per
tothom i respecto a tothom.
M’interesso també pels establiments locals, i comparteixo
aquest interès. M’agrada, per
exemple, parar-me a fer un
cafè amb llet, i no vaig sempre al mateix lloc, perquè
considero que tothom ha de
viure. I sí que m’han arribat
persones per aquests establiments que han pretès potser
provocar-me fent referència a
alguna cosa que hagi pogut
dir i que no els hagi agradat;
i a aquests, els he transmès el
meu respecte envers ells i els
he demanat que en tinguin
també amb mi. Fins i tot els he
felicitat i he agraït la seva sinceritat. Ens hem entès perfectament, practicant quelcom
tant preuat com és el parlar
i el fet d’expressar-nos amb
respecte l’un amb l’altre i no
pas criticar-nos a l’esquena,
cosa que no ens transmet res
més que ignorància.
— Fent balanç de la seva trajectòria informativa, es definiria d’alguna manera?
—No, no, no... Com el que
soc: aquest ciutadà de tots.
—És una persona a qui hem
vist participar en molts actes
de poble (concerts, teatre, exposicions, activitats, dinars
populars, església, moviments
políticosocials...). Si n’hagués
de triar o destacar algun en especial, quin seria?
—No tinc cap preferència;
considero que totes les facetes són molt importants.
—És una persona de matí, de
tarda o de vespre?
—A la meva edat, m’agrada
veure sortir el sol. Fins i tot a
la ràdio: hi faig el programa
“Pista matinal”, en què anuncio la sortida del sol.
—Vostè és un home molt arrelat al poble. Què n’enyora,
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del seu passat històric? Què en
valora, del present? Què anhela per al futur de Balsareny?
—El que enyoro del meu
passat històric és, com he dit
abans, el fet de no haver pogut estudiar periodisme. Pel
que fa al present, m’agrada
que entre tots, amb aquesta
feina sorda que fem i que fan,
pugui Balsareny continuar
endavant. I el que anhelo,
amb motiu del nostre passat
històric, i de la feina que fem
també en el present, seria...
No voldria parlar de política,
la política és una cosa i el que
jo vull es parlar de llibertat,
que és una altra cosa. Llibertat d’opinió, d’expressió... El
que anhelo per al futur és la
llibertat de les persones, del
meu poble, del meu país, Catalunya.
—Hi ha alguna cosa que el faci
repicar amb eufòria la taula on
seu, igual que com ho fa amb
els gols del Barça?

entitats, voldria fer referència
a aquesta festa que fa que
ens coneguin a la comarca i
arreu: els Traginers. Ja amb
aquells primers Traginers, jo
a cavall passejava el meu germà i altres criatures del poble
per la Festa dels Traginers.
M’agrada poder-ho explicar,
pel que feia i perquè va ser
una de les primeres entitats
en què vaig participar.
— És clar que de totes n’ha
après quelcom. N’hi ha alguna que l’hagi marcat especialment en la seva vida?
—A mi, el que més m’ha marcat ha estat l’escola. I aquell
mestre republicà, en Joan
Civit. En part és gràcies a ell,
que puc donar gràcies que
soc com soc. No puc oblidarlo, tot i que fa molts anys que
van marxar del poble. Des
que lamentablement va morir en Gilet Casòliva, que era
proper a aquest mestre, que
no he pogut tenir més con-

tacte amb la seva filla, la Rosa
Maria Civit.
—És una persona de rutines en
el dia a dia?
—Sí! Tot es una rutina!
—Amb tants anys dedicats a
la comunicació i la informació balsarenyenca, ha sentit
mai la moral baixa o s’ha vist
amb pocs ànims per continuar
exercitant-la?
—Deixar la meva tasca, mai!
Plegar, no! Mentre pugui, voldré continuar. Però sí que recordo en alguna ocasió, que
potser de tantes aportacions
que feia al Sarment, en algun
cas m’havia sentit molest o
amb la moral baixa, en no haver vist publicada alguna de
les coses que havia aportat, i
que esperava veure. Però va
ser algun cas puntual.
— Com a entrevistador avui
entrevistat, voldria afegir res a

aquesta entrevista?
—M’agradaria remarcar una
cosa: Al Sarment, al nostre
butlletí, a partir dels anys
vuitanta i fins al noranta, noranta-tres, gran part del seu
contingut era redactat per mi,
tant amb el “Balsareny avui”
com el “Fragment poètic”. Per
sort, avui es molt més ric participativament. Gràcies a les
aportacions de la Biblioteca,
l’Escola de Música, les entitats... M’agrada remarcar-ho i
m’agradaria que hi continuïn
creixent les col·laboracions.
—Gràcies! Ha estat un honor
haver compartit aquesta estona amb vostè, escoltant-lo i fent
coneixedors els lectors de la nostra xerrada tot prenent un cafè
plegats. Que per molts anys, Josep Gudayol i Puig, continueu
informant-nos, saludant-nos
amb la força i la il·lusió amb què
ho heu fet durant tant de temps.
Gràcies per tan bona feina. Un
veritable plaer, Josep!

—No! Només amb els gols
del Barça! De fet, jo, vaig ser
el primer de repicar la taula
allà al Casino. Ningú picava,
tothom cridava. I jo, com que
soc una persona que parlo
molt, i utilitzo un to de veu
tirant a alt, pateixo d’afonia.
I en comptes de celebrar els
gols del Barça cridant, per no
quedar afònic, vaig decidir repicar a la taula.
—En quines entitats ha participat activament al llarg dels
anys?
—A part d’haver participat
dels actes, diríem, de totes les

JORDI VILANOVA
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Marc Boixadera, relleu generacional a l’estanc número 1 de Balsareny
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Som al 2020 i la força empesa pel vent d’aquesta finestra
oberta ens mena cap al carrer
de la Creu, on es troba, actualment, l’estanc número 1
de Balsareny. Història i futur
ens reben en la persona del
Marc Boixadera Casaldàliga, responsable actual de
l’establiment.
En Marc va néixer a Balsareny
el 17 de setembre de 1986, i va
estudiar els estudis primaris i
l’ESO a Balsareny i a Sallent,
respectivament. Al Marc sempre li ha agradat el futbol i el
bàsquet; no sol llegir gaire,
però sí els diaris esportius. Pel
que fa a viatjar, no ho acostuma a fer sovint, però coneix
part d’Itàlia, París i Mallorca.
En Marc viu amb la seva companya, la Carla, i tenen una
filla que es diu Lia.
—Regeixes l’estanc número
1. Podries dir-nos quants anys
fa de l’obertura d’aquest establiment i on va estar instal·lat
per primera vegada?
—Doncs ara farà uns 81 anys
que l’estanc va obrir portes i
en concret ho va fer al carrer
de la Creu, número 1.
—Tot fent història, sabries dirnos les persones que van ser
els primers concessionaris de
l’expenedoria de tabacs número 1?
—Sí, van ser en Joan Soler
Molins i en Joan Soler Cas-
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tella, balsarenyencs que fa
anys que ens van deixar. Els
que avui voregen la vuitantena ben segur que us en podrien donar raó.
—I de la primera a la segona obertura, l’establiment va
canviar d’ubicació?
—Sense canviar de carrer, només travessant-lo, del número
1 va passar al lloc on es troba
actualment, el número 4.
—Quants anys fa que ets el
responsable generacional de
l’establiment i com t’hi trobes?
—Soc al capdavant de
l’estanc des del dia 1 de març

de 2014 i puc dir-vos que
m’hi trobo molt bé. M’agrada
molt el tracte amb els clients
que tenen a bé preguntar el
que els faci falta sobre els
productes que poden adquirir a casa.
—A l’estanc, què hi podem
trobar, a més a més del tabac
tradicional?
—Doncs a més a més s’hi
poden trobar les targetes de
transport, conegudes com a
T-10, que per cert actualment
han sofert algun canvi. També s’hi pot trobar la Loteria
de Catalunya, i a més, tot
allò que pugui ser necessari per a la comunicació, tant

de correu postal, amb sobres
i segells, com de telefonia
mòbil, amb complements de
recàrrega.
—Des de fa molt temps, en els
paquets de tabac s’adverteix
que fumar és dolent per a la
salut. Pots dir-nos si aquest fet
ha provocat la disminució de
la venda del producte?
—Sí, crec que aquest anunci
als paquets ha conscienciat
molts fumadors, però no sabria dir-ne el tant per cent.
D’altra banda, també puc dir
que hi ha persones, que en
canvi, contrauen l’hàbit de
fumar.

18
LA VEU DEL CAMPANAR

Moviment demogràfic parroquial 2019

Col·lecta
de Càritas

MN. ANTONI BONET

Baptismes: 8 (6 nenes i 2
nens)
Primeres Comunions: 2 (1
nen I 1 nena)
Confirmacions adults: 4
Matrimonis. 2
Defuncions (funerals): 24
(13 dones I 11 homes)

MN. ANTONI BONET

Recollit a la col·lecta Càritas
parroquial per Nadal:
235,54 €.
Gràcies!
ARXIU

Agenda cultural-religiosa Febrer 2020

Benaurances
del polític
ROBA I PERFUMERIA
MN. ANTONI BONET

Carme Galera

Feliç el polític que es manté fidelment coherent.

Feliç el polític que té una alta
consideració i una profunda Feliç el polític que treballa per
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
la unitat.
consciència del seu paper.
Feliç el polític que irradia cre- Feliç el polític que està compromès a dur a terme un canvi
dibilitat.
Feliç el polític que treballa pel radical.
bé comú i no pel seu propi in- Feliç el polític que sap escoltar.
el polític
que no té por.
Al serveiFeliç
de la
construcció
terès.

MORROS

PASSOS: una vida més ecològica

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

MN. ANTONI BONET

Alguns passos que podem doMontajes y reparaciones
nar per contribuir a preservar
el nostre món, la creació
i la - Calefacción - Gas - Electricidad
Fontanería
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
natura, obra de Déu:

Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

Juan Herrera - 670 23 07 75
1 - Desconnectar aparells inactius.
2 - Imprimir en esborrany.
3 - Utilitzar bombetes ecològiques,
tecnologia
VENTA
I REPARACIONSLED.
INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
4 - Estalviar
aigua.
TAPAS
Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65
- Fax 93VARIADAS
839 66 94
5 - Aprofitar la llum natural.
BALSARENY - infordos2@gmail.com
La Creu, 26
6 - Plantar arbres.
Telèfon 93 820 03 31
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BALSARENY

FUNERÀRIA FONTAL, SA

MN. ANTONI BONET

Dimarts,
11:
M. Mar Pulido
Cañellas

DELEGADA
Eucaristia, a les 5 de la tarda al
DIUMENGE,
2:
Casal
de Montserrat a la
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650
47 97Verge
42 - BALSARENY
19-21 - Tel. 93“La
875veu
16 44 - Fax
872Centre
63 22 - MANRESA
Festa deBruc,
la Candelera:
sala93del
de dia.
www.funerariafontal.com
de la parròquia” per Ràdio
Balsareny, de les 10 a ¼ d’11 del Diumenge, 16:
matí.
Festa dels Traginers.
L’Eucaristia a les 11 del matí.
Dilluns, 3:
Trobada-reunió Grup Evange- Dimecres, 26:
litzador, a les 7 de la tarda.
Dimecres de Cendra.
Divendres, 7: Àgueda Borrero - Margarida
Es farà Noguera
la imposició de la cenReunió del grup de Vida Crei- dra a la missa de 2/4 d’11 del
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
xent, a les 5 de la
tarda.
matí a l’església parroquial.

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

PORTES

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

BAR - RESTAURA

BARRETIN
Mèdic
home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

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

Sant Domènec, 41 - BALSARENY
ARXIU
Tel. 93 839 60 47

PEIXATERIA

MARIA

PLANTES I FLORS

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

Bruc, s/n1-3
- Telèfon
Plaça Onze de Setembre,
- Tel. 93
93 839
82063
039697- BALSARENY
- BALSARENY

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

Des del 22 de juliol de 2019
al 7 de gener de 2020

FRANCESC CAMPRUBÍ

SARMENT

22-07		
GREGORIO GARCÍA HERNÁNDEZ		
83
19-09		
CARMEN CARO CASTUERA		
69
25-09		
ANTÒNIA SANTAMARIA CORTADA		
91
10-10		MARCEL MASPLÀ MAURI			88
19-10		
JUANA FERNÁNDEZ MORALES		
96
25-10		CONXITA COSTA SABATÉS			92
10-11		M. TERESA NICOLÁS JOVÉ			80
18-11		JAUME VILA SUBIRANA			75
24-11		
FRANCISCO QUINTANA MUÑOZ		
76
29-11		ROSA SÁEZ PLA				98
04-01		GREGORIA LOPEZ ROS			74
07-01		RICARD BACARDIT TANTIÑÀ		89
07-01		CARME RIBERA ESCUDÉ			85
Dediquem un record emocionat a totes les persones del
poble que, per llei de vida, ens

Desembre que fred no plany,
bon gener i millor any
Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
Mitjana (min.+ màx.)
Mitjana de mínimes
Mitjana de màximes
Mínima (dia 15)
Màxima (dia 17)
Mín. més alta (dia 21)
Màx. més baixa (dia 31)

Pressió (hPa)
Màxima (dia 31)
Mínima (dia 21)

7,9
9,0
2,8
15,2
-2,3
20,3
9,1
7,8

1.027,3
987,3

han deixat al llarg dels últims
mesos, i presentem el nostre
condol a les seves famílies.

Vent (km/h)
Ventada més alta (dia 13) 47,9
Velocitat mitjana
5,5
Recorregutdelvent(enkm) 4.105,5

La pluja (litres/m2)
Dia 4
Dia 5
Dia 13
Dia 17
Dia 19
Dia 20
Dia 21
Dia 22
Total

18,9
7,1
2,0
1,0
2,0
23,5
8,2
2,0
64,7

Agraïment a l’Ajuntament
JUAN CERVANTES

Amb aquestes línies vull fer
constar públicament el meu
agraïment a l’Ajuntament
de Balsareny, i en concret a
l’alcaldessa Noèlia Ramírez, al
tinent d’alcalde Dani Obiols i

al tècnic municipal Sr. Josep
Soler, per l’interès que han
mostrat per arranjar la vorera del carrer on visc, davant
de casa meva, fent-hi fer una
petita rampa que m’hi facilita
l’accés en cadira de rodes.
Moltes gràcies!

Repte núm. 47
ROC CARULLA

Resposta al repte núm. 46:
1,5 m.

ARXIU

Un quadrat fet amb quatre llumins de cap
de fòsfor tanca al seu interior exactament
4 monedes.
Quants llumins com aquests es necessiten
per a construir un quadrat que contingui
16 monedes que no se superposin?
Salut i lògica!
@merceria.entrecostures
lourdescas1970@gmail.com

Pl. Ricard Viñas, 7, A
08660 Balsareny

Traginers, estem preparats.
Que tingueu tots molt bona festa!

ARXIU

