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La cavalcada 
dels Reis d’Orient 
ha arribat 
a Balsareny 
donant il·lusió 
als més petits

Els Pastorets, èxit un any més
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«Aunque se note el cuidado»
CCBS mantingut respectats. Ara,

l’Estat (i els seus principals par-
tits, el PP tensionant les situa-
cions al màxim,i el PSOE apun-
tant-s’hi per electoralisme
quan no per pròpia convicció
també) han canviat radical-
ment de tàctica. Ara els atacs a
la llengua catalana són desca-
rats i ja no els importa «que se
note el cuidado».

Un altre pas molt evident és el
qüestionament que es fa de
l’Estat de les Autonomies, un
altre part aconseguit no sense
mil equilibris. Perquè les «for-
ces vives» acceptessin que el
nou estat democràtic conce-
dís l’autonomia que reclama-
ven algunes nacions
(Catalunya, Euskadi, Galícia,
Andalusia) i que ja havien tin-
gut o estaven en tràmit durant
la República, es va inventar el
cèlebre «cafè para todos»,con-
cedit autonomia a comunitats
que mai no l’havien reclama-
da. Disset autonomies confi-
guren l’Estat actual, i ara, amb
el pretext de la crisi econòmi-
ca, se’n qüestiona la viabilitat.
Però no ens enganyem: l’ob-
jectiu no és retallar l’autono-
mia de Múrcia o de la Rioja,
que tant se’ls en dóna: l’objec-
tiu és Catalunya. Si per raons
econòmiques es volgués
reconduir el «café para todos»
reduint el nombre d’autono-
mies al de les comunitats que
històricament n’havien tingut
i en foren desposseïdes per
una guerra civil, i les altres
comunitats —tot i haver cone-
gut els avantatges, o no, d’una

autonomia mai no desitjada
per elles— s’hi avinguessin,
segurament no hi hauria cap
problema (a part que s’hauria
de modificar la sacrosanta
Constitució); però això no és
de cap manera el que volen.
José María Aznar ja ha anun-
ciat que, quan governi el PP,
caldrà «homogeneïtzar»
l’Estat de les autonomies; i tot
seguit el PSOE ha anunciat
que vol obrir un «procés d’har-
monització» per aprimar
l’Estat autonòmic «per evitar
duplicitats i traves». I el presi-
dent del Govern espanyol, el
socialista José Luis Rodríguez
Zapatero, ha dit en una entre-
vista al Financial Times que si
les comunitats no redueixen el
dèficit, el seu Govern
«actuarà».

Van per Catalunya. Artur Mas,
president de la Generalitat, ha
dir que «si PP i PSOE volen har-
monitzar, que s’ho facin entre
ells, però que deixin estar
Catalunya». ¿De debò s’ho
pensa, que ens deixaran al
marge? I el PSC s’ha afanyat a
treure ferro al que titlla de
«rumors» que apel·len a un
hipotètic «enemic extern»;
però, ¿que no llegeixen el que
diuen els seus socis del PSOE i
els seus rivals que aspiren a
governar amb majoria absolu-
ta? ¿És de debò hipotètic,
aquest perill? Mentrestant, a
Catalunya, les opcions sobira-
nistes continuen minoritàries i
dividides. Esperem que la
campanya de «Barcelona
Decideix» vagi molt bé, però

El Tribunal Suprem espanyol,
basant-se en la sentència del
Tribunal Constitucional contra
l’Estatut, ha dictat tres sentèn-
cies per les quals s’introdueix
l’espanyol com a llengua vehi-
cular a l’escola. Tot fa témer
que aquesta no és sinó la pri-
mera d’una sèrie de càrregues
de profunditat contra les arrels
de la catalanitat. Atacar la
immersió lingüística és
impugnar un sistema recone-
gut i avalat pel Consell
d’Europa com a model d’inte-
gració i cohesió social. És divi-
dir els ciutadans del futur en
dos blocs discriminats per raó
de la llengua materna, on la
més feble estarà en desavan-
tatge clar. És destruir la base
d’una convivència que ha fun-
cionat sense problemes des
de la Transició. Ens trobem,
doncs,davant un torpede con-
tra la línia de flotació del nos-
tre principal tret d’identitat: la
llengua catalana. I no és de
creure que sigui pas l’únic.

Els atemptats contra la nostra
llengua són ancestrals. La polí-
tica de Felip V durant el segle
XVIII per intentar eliminar la
llengua catalana, fou: «Que se
consiga el efecto sin que se note
el cuidado». Durant la Transició
democràtica es van teixir un
seguit d’acords de mínims
que van fer possible l’evolució
del país cap a una democràcia
pacífica, pactant uns equilibris
que sempre han estat difícils
però que fins ara s’havien
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Final de curs 
de l’Escola de Música

JOSEP GUDAYOL I PUIGS
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Els passats dies 16 i 21 de
desembre de 2010 s’acom-
pliren un any més les dues
audicions musicals de final
de curs de l’Escola
Municipal de Música de
Balsareny.

Sota la responsabilitat de
Joana Almansa, directora, i
l’equip tècnic musical for-
mat per Pau Bombardó,
Núria Rotllan, Berta
Moreno, Sergi Quirante,
Marc Borau i Joan
Miranda, es portaren a
terme a la sala petita del
Sindicat les dues sessions
musicals. L’ordre de les
actuacions amb els seus
autors i intèrprets van ser
els següents:

Audició 1:
Cançó de bres per a una
princesa negra . Aira
Rodríguez, cor nivell ele-
mental.
És un desig. Josep Thió, cor
nivell mitjà.
Quan somrius. Josep Thió,
cors elemental més mitjà.
Fa molt de temps, de J. H.
Baily. Paula Martínez, al
violí.
Barcarola, d’Offenbach.
Laura Baron, al violí.
Bourrée, de J.F. Haendel.
Sílvia Serra, al violí, i Anna
Soler, al piano.
Jingle Bells, tradicional
anglesa. Laura Acevedo, al
piano.
Money, money, money,
d’Abba. Sílvia Serra, al
piano.
To Zanarcand, de Nubio
Uematso. Anna Soler, al
piano.
Primer solo de bateria, de
Gert Bomhof. Álvaro
Expósito, a la bateria.

Primer solo de bateria, de
Gert Bomhof. Martí
Llimargas, a la bateria.
Ritme i Toms, de G.
Bomhof. Arnau Martín, a la
bateria.
Jungle Drums, de M.
Wessels. Christian Nieto, a
la bateria.

Audició 2:
Old McDonald, de J.
Thompson. Mireia
Caballero, al piano.
La Guineueta, tradicional
alemanya. Rosa Herrera, al
piano.
Good morning, tradicional
anglesa. Aina Rodríguez, al
piano.
Jingle Bells, tradicional
anglesa. Xènia Granados,
al piano.
Himne a la joia, de
Bethoven. Aina Garcia i
Clara Rivero, al piano.
Marxa dels Sants, tradicio-
nal afroamericana. Pol
Artigas, al piano.
La Bella i la Bèstia, d’A.
Menken. Laia Carulla i Laia
Rodríguez, al piano.
El noi de la mare, tradicio-
nal catalana. Judith
Capdevila, al piano.
Pallassos, de Kabelesky.
Clàudia Díaz, al piano.
What you are made of, de L.
Sylvas. Núria Díaz, al piano.
Every breat you take, de
Sting. Marina Martínez, al
piano.
Hansel i Gretel, Sant Josep
fa la bugada. Àxel Garcia,
al clarinet.
Valls i muntanyes, el Trineu.
Paula Caballero, al saxo.
Secret agent shuffle. Laia
Fernández, al saxo.
The Bothy Band Jig, tradi-
cional anglesa. Arnau Gil,
Mar Sangüesa, Ferran
Galiano, Mònica Viu i Toni
Baron, guitarres.

La comunitat cristiana
de Balsareny celebrà 
el Nadal amb un 
Pessebre Vivent

Dins la fredor d’un nou
desembre arribava també
un nou Nadal. Enguany un
teixit voluntari format per
diferents pares, tiets, avis i la
il·lusionada participació de
nens i nenes integrats en
diferents formacions cristia-
nes de la parròquia de
Balsareny feren possible
l’escenificació del naixe-
ment del nen Jesús a
Betlem. Balsareny va viure
durant unes hores un Nadal
palestí amb un Pessebre
Vivent.

La plasticitat dels diferents
quadres (cova dels pastors

amb el pessebre del bou i la
mula, anunciació, corral amb
un ramat d’ovelles, etc.) va
omplir d’espiritualitat nada-
lenca els cors dels feligresos
assistents a les misses del
Gall, nit del 24 de desembre
de 2010, i de Nadal, el 25 de
desembre.

Balsareny va viure així la pri-
mera edició d’un Pessebre
Vivent dins el marc de l’es-
glésia de Santa Maria, recor-
dant aquella primera mani-
festació «Trobareu un infant
amb bolquers dins d’una
menjadora» de Jesús al
col·lectiu més humil, els pas-
tors que amb els seus
ramats sentiren la vinguda
del rei dels cels.
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Els Pastorets, èxit un any més
PASTORETS DE BALSARENY
FOTO J. PERALTA
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Enguany amb la direcció
artística d’Elisa Jorba i Josep
Estruch, amb un equip de
direcció format també per
Isidre Viu, Ivan Villanueva i
Toni Garrido, els Pastorets de
Balsareny han culminat una
nova temporada amb una
més que acceptable entrada

en totes les seves funcions.

Els dies 25 de desembre de
2010 i 2, 9 i 16 de gener de
2011, les aventures d’en
Lluquet i en Rovelló i les des-
ventures de Satanàs, Llucifer i
les seves Fúries i Pecats
Capitals, impotents enfront
d’un arcàngel Miquel que
sempre els barra el pas, han

acabat, com de costum, arri-
bant a temps al portal de
Betlem, amb Josep i Maria, el
Nen Jesús, en Jeremies i la
Marta, en Getsè i la Isabeló i
tots els pastors i pastores i
angelets.

Aquest any hi ha hagut un
nou ball de Fúries, a càrrec de
Mariona Garcia, amb un nou
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caldrà estar molt atents per
veure per on ens vindrà el pro-
per torpede.

Mentrestant, a Balsareny el
món de la cultura continua
fent la viu-viu amb les tradi-
cions que ja són rutina. Una
rutina, tanmateix, que implica
molta gent treballant de
valent, ja que res no es fa per
generació espontània. Han
acabat els Pastorets amb èxit
d’espectadors; la Coral Sant
Esteve ha fet el tradicional
Concert de Sant Esteve i pre-
para, per al 30 de gener, el
Concert de Nadal amb els pre-
mis dels pessebres; amb els
Pastorets, la Coral ha ofert una
representació d’El Poema de
Nadal; la cavalcada dels Reis
d’Orient ha arribat un any
més, puntual a la cita amb els
més menuts...També s’ha anat
celebrant l’Hora del Conte a la
Biblioteca; els espectacles de
teatre familiar; les activitats de
l’associació Els Ametllers, del
Centre Excursionista i de les
entitats esportives; i el Quinto
del Traginer, preludi d’una
nova edició de la nostra festa
més popular i coneguda arreu,
que enguany serà a finals de
febrer. I tot seguit vindrà el
Carnestoltes, i un mes després
la Festa Major, que coincidirà
amb la Setmana Santa... i ja
serem a les eleccions munici-
pals. La roda va girant. Que la
participació en els moviments
culturals del dia a dia ens doni
força i seny per no oblidar que
tot el que fem és cultura,cultu-
ra catalana; i que, per damunt
de tot, som i serem gent cata-
lana, tant si es vol com si no es
vol... Que sembla que algú no
ho vol. Persistirem.

Estalvi i reconeixement
popular a la carretera

JOSEP GUDAYOL I PUIG
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L’acte nadalenc s’ha de
reconèixer a tot el veïnat de
les dues carreteres de
Manresa i Berga.

Una ocasional falta de
potència elèctrica d’aquest
sector balsarenyenc, va fer
que les dues carreteres res-
tessin sense la tradicional
il·luminació nadalenca, pre-
sents com a postal i festivitat
de Nadal.

«Balsareny Avui» va parlar
amb alguns membres de
l’associació comercial i veï-
nal, els quals van fer palesa la
raó del perquè: «enguany i
davant la dificultat d’una
encesa comunitària i tradi-
cional ens vam reunir i junts
acordàrem fer un Nadal on a
petits i grans ens arribés com
a felicitació una trobada
popular i solidària des del
mateix carrer».

A la plaça Onze de Setembre,
punt de transacció i afluent

de les dues carreteres, es va
vestir un gran arbre amb la
representació il·luminada del
pessebre, on tothom es
pogués sentir acollit i deixés
el seu testimoniatge solidari
envers el comú.

El passat 30 de desembre de
2010, Balsareny va viure unes
matines plenes de reconfort
col·lectiu, amb xocolata i pas-
tes per a tothom i, a l’en-
sems, un desig d’un any 2011
millor. Durant el transcurs de
l’acte, els organitzadors
repartiren targes per tal de
manifestar la seva inquietud
social, laboral o religiosa.
Entre d’altres, en algunes de
les targes s’hi va poder llegir:
«Els meus desitjos perquè hi
hagi feina per a tothom»;
«molta i desitjada pau per a
tothom»; «que el nen Jesús
escalfi totes les llars»; «que
els Reis Mags siguin curosos
amb els seus regals», etc.
L’arbre va quedar farcit de
bons desitjos, que per unes
hores van fer un Balsareny
més gran.

Solidaritat amb la
Marató de TV3

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Un any més arribava el
factor mèdic encarrilant el
camí de progrés que mena
per procurar una millora
científica en els reptes de
la investigació. Balsareny
no es fa mai enrere i vol
ser un poble capdavanter
en solidaritat.

Josep Cañellas va tornar a
ser el convidat a posar la
seva oratòria al servei del
tema de la Marató d’en-
guany de TV3: les lesions
medul·lars i cerebrals
adquirides. El metge bal-
sarenyenc va portar a
terme una xerrada infor-
mativa i també va fer un
passi d’un vídeo per a l’o-
casió, davant d’una vui-
tantena de persones.
També van intervenir a
l’acte, entre altres, el Dr.
Josep Medina, metge
especialitzat en els danys
cerebrals integrat a l’e-
quip de l’Hospital de la
Vall d’Hebron, així com
també diferents experièn-
cies de persones malaltes
de lesions medul·lars i
cerebrals adquirides.
«Després d’haver vist el
vídeo, m’agradarà molt
que parlem de l’ictus, més
conegut pels més grans
com la feridura». Així s’en-
cetà una consulta oberta i
fora de despatx.

Durant prop de dues
hores, metge i assistents
van sospesar que a vega-
des la nostra imprudència
ens porta a malalties que
haurien pogut ser evita-
bles. «En les lesions
medul·lars, evidentment
no totes, un dels factors
de risc és anar dalt d’una
moto sense casc, i un altre
és que malgrat portant-lo
en els col·loquem mala-
ment. Altre fet són els
accidents de treball, però
compte, també en alguns
casos la nostra imprudèn-
cia ens pot portar a oca-
sionar-nos el fatídic acci-
dent».

En el cas de l’ictus, com en
totes les altres preven-
cions, en Cañellas va reco-
manar que «sempre s’han
de seguir les prescripcions
del metge, és a dir, seguir
el tractament prescrit pel
facultatiu».

Cada any en aquesta ses-
sió solidària es convida
tothom a fer una aportació
econòmica, mitjançant la
venda d’unes tires adreça-
des a un petit sorteig.

També durant la presenta-
ció de l’acte es va recordar
que Cañellas fa mitjançant
la seva conferència el gest
solidari a favor de la
Marató.
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muntatge musical que ha con-
fegit Toni Garrido. Com és tra-
dicional també, quatre grups
de ball de l’AMPA del Col·legi
Guillem de Balsareny, a cura
d’Alba Fontanet, han fet les
delícies dels espectadors cap a
mitja representació.

La novetat de la temporada
va ser la presència del grup al
plató de la Marató de Tv3 el
passat dia 19 de desembre.
Ara, el dia 30 de gener l’asso-
ciació celebrarà l’assemblea
semestral i el consegüent
dinar de germanor. I a prepa-
rar una propera temporada.

Dues presentacions
SARMENTS

El desgavell, de Ferran
Planes

El divendres dia 4 de febrer
de 2011, a les 20 hores, al
Centre Cultural El Casino de
Manresa, tindrà lloc la pre-
sentació de l’edició íntegra
del llibre El desgavell, de
Ferran Planes Vilella (Bagà
1914 - Barcelona 1985). Un
llibre molt important, cròni-
ca viscuda d’episodis de la
República, la guerra civil i l’e-
xili i que, entre moltes altres
coses, dóna testimoni de
com es va viure a Balsareny
la proclamació de la
República i, més endavant, la
revolució subsegüent a
l’Alzamiento nacional del 18
de juliol de 1936, tant a
Balsareny com a Súria. L’obra
es va publicar l’any 1969,
però molt mutilada per la
censura de l’època, i es va
exhaurir en tres setmanes;
ara per fi es presenta en la
seva versió completa. A l’ac-
te hi intervindran Maria
Bohigas, Jordi Estrada, Marta
Marín, Joaquim Aloy, Jordi
Planes i Ignasi Perramon. Les
actrius Laia Oliveras i Àngels
Sánchez llegiran fragments

del llibre, dirigides per Fina
Tàpies. L’acte és organitzat
per Club Editor, Òmnium
Cultural, l’associació El
Galliner i l’associació
Memòria Història de
Manresa.

Noms de lloc, de casa i de
persona de Balsareny, de
Ramon Carreté

El dissabte dia 19 de febrer
de 2011, a les 12 del migdia,
a la Biblioteca Pere
Casaldàliga de Balsareny,
tindrà lloc la presentació
del llibre Noms de lloc, de
casa i de persona de
Balsareny, de Ramon
Carreté, publicat per
l’Institut Cartogràfic de
Catalunya i la Societat
d’Onomàstica. El llibre
recull la toponímia del
terme de Balsareny, els
noms de les cases de pagès
i els sobrenoms de les cases
del poble, així com els mal-
noms o motius de molts
balsarenyencs. L’acte anirà
precedit d’una conferència
a càrrec de Josep Maria
Albaigés, president de la
Societat d’Onomàstica, que
parlarà sobre «la toponí-
mia, ciència de l’espai».

Informació de l’Associació
«Els Ametllers» del Casal
de la Gent Gran

ASSOCIACIO «ELS AMETLLERS»S

El passat dia 13 de desembre
davant d'unes 40 persones el
Dr. Cañellas va dissertar
sobre el tema de la Marató
de TV3: lesions medul·lars i
cerebrals adquirides. Les
seves explicacions van ser
molt amenes i aclaridores
sobre un tema desconegut
per a la majoria dels assis-
tents.

Excursió cultural a Tàrrega i
Agramunt. A les 8 del matí
del dia 14 sortíem en direc-
ció a Tàrrega. Havent parat a
esmorzar a la meitat del tra-
jecte, arribàrem al Casal de
Tàrrega i ens vam posar en
mans d'un expert coneixe-
dor de la població, que ens
va acompanyar a visitar els
llocs més interessants. Sobre
les 13 h. vam tornar al Casal
per dinar.

Després de descansar una
estona, ens vam posar en
ruta cap a Agramunt. Un
petit grup va  visitar l'esglé-
sia parroquial. La seva por-
talada està considerada una
de les joies de Catalunya en
art romànic. Va ser una visita
ràpida, ja que feia fred.
Després d'aquesta visita
llampec, vam anar a visitar
una de les fàbriques famoses
de torrons, on després de
veure com es fabricaven els
clàssics torrons d'Agramunt
ens van oferir una degusta-
ció dels seus productes i el
que va voler va poder-ne
comprar. Acabada la visita
vam posar rumb a casa,
havent gaudit d’una sortida
molt interessant.
El dia 15 de desembre es va
celebrar el tradicional
Berenar de germanor. El

grup de xou La il·lusió del
Casal ens va oferir un bona
actuació del seu extens
repertori. A la mitja part es va
celebrar el sorteig d'una
torradora de pa. Tota la
recaptació va ser per a la
Marató de TV3. Aprofitem
per donar les gràcies a les
aproximadament 80 perso-
nes que hi van assistir, per
contribuir a aquesta noble
causa.

Concert de Nadales i
Torrons. El dia 22 de desem-
bre, davant d'unes 66 perso-
nes, la coral Els Ametllers
ens va oferir un recital de
nadales. Després, coca i
torrons per a tots els assis-
tents. Es va passar una tarda
molt agradable. Acabada
l'actuació de la coral es va
donar a la Sra. Rosario Mateo
un petit obsequi amb motiu
de la seva jubilació, després
de molts anys de servei en el
nostre Casal. També va
donar-se a la Sra. Maria Lluïsa
Farizo  una placa recordatò-
ria del seu pas pel Casal.

El passat dia 31 es va cele-
brar el comiat de l'any 2010
al Casal de la Gent Gran. Van
reunir-se 44 persones per
acomiadar l'any i celebrar
l'entrada del 2011 amb un
bon sopar. La gresca i el bon
humor van ser la tònica fins
ben entrada la nit. No van fal-
tar les serpentines, el cava i el
ball fins que el cos va dir
prou. D'aquesta manera es
recupera un costum que feia
anys que no es celebrava.

sangüesa
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per realitzar a casa... Ja que
aquest fet només s’allargaria
fins al juny i per tant era una
situació temporal i puntual.

Totes aquestes alternatives
van ser desestimades sense
ni tan sols ser estudiades o
tingudes en compte.
Al tractar-se d’una escola
municipal ens vam adreçar
al regidor d’educació de
l’Ajuntament de Balsareny i
aquest va donar la mateixa
resposta que la directora de
l’escola de música denegant
també totes les alternatives.

També ens vam reunir amb
l’alcalde de l’Ajuntament,
com a màxima autoritat en
aquest tema, i ell va prendre
nota dels nostres suggeri-
ments, però en aquesta oca-
sió també s’ha obtingut una
negativa per resposta, dene-
gant qualsevol petició o
possibilitat.

En resum, que han expulsat
a les nostres filles de l'escola
de música perquè no
podran assistir a les classes
dels dimecres durant 6
mesos tot i portar 4 anys en
aquesta escola, i aquestes
alumnes són les que estan
patint totes les conseqüèn-
cies d’aquesta absurda
situació que ve motivada
per la falta de voluntat per
trobar solucions a una qües-
tió tan senzilla com aquesta.

Per què des de l’escola de
música la pròpia directora
posa entrebancs a la conti-
nuïtat d’aquestes alumnes
en comptes de buscar solu-
cions per fomentar l’apre-
nentatge musical dels
joves? Per què tampoc hi
volen intervenir ni el regidor
d’Educació ni l’alcalde de
Balsareny? Per què ells tam-
poc entren ni tan sols a valo-

rar les alternatives que pro-
posen als pares?

Si, davant una situació tan
fàcil com la plantejada,
aquesta és la postura d’a-
questes persones, les quals
representa que estan al ser-
vei dels ciutadans de
Balsareny, quina serà la seva
resposta davant altres situa-
cions que es plantegin que
siguin més transcendents i
complicades? La resposta és
realment preocupant.

Per poder continuar amb els
estudis musicals de la meva
filla, vam buscar un altre
centre que pogués agafar-la
a meitat de curs i buscar-li
un lloc. Hem pogut apuntar-
la a l'Escola de Música de
Navàs, que ens ha tractat
molt bé i ha buscat la solu-
ció encara que tenen 230
alumnes i la cosa era compli-
cada.

Per això vull donar les grà-
cies públicament al director
de l'Escola de Música de
Navàs per tot els esforços
que ha realitzat perquè la
nena no deixi d'estudiar.

També volem donar les grà-
cies a totes les persones,
amics i coneguts del poble
de Balsareny que ens han
recolzat i ens han mostrat la
seva solidaritat, la seva sor-
presa pels fets i la seva com-
prensió. Aquest és un pro-
blema petit, que té solució.
Que passaria si fos un pro-
blema greu? 

L'Escola de Música de
Balsareny no té cap normati-
va ni hi ha cap ban munici-
pal que digui que si una
nena falta 45 minuts a la set-
mana serà donada de baixa.

Es continuarà informant...

Amb el màxim respecte cap a 
l’excel·lentíssim Ajuntament de Balsareny

MONTSE RODRIGUEZ PIEDRA
CELIA GONZÁLEZ GARCIA

S

Des de fa 4 anys dues nenes
de 8 anys de Balsareny estu-
dien llenguatge musical i
piano a l’Escola Municipal
de Balsareny, 3 hores i mitja
a la setmana. Aquestes
nenes també realitzen
gimnàstica rítmica al
Gimnàs Eix de Navàs des de
l'any 2006 i 2009 respectiva-
ment.

A partir del setembre passat
hi va haver una ampliació
d’horari en aquesta altra
activitat, ja que pel nivell
que tenien havien d’apun-
tar-se al grup de competi-
ció, per la qual cosa deixa-
rien d'assistir els 45 minuts
que dura la classe dels
dimecres.

Quan es va informar a la
directora de l’Escola de
Música, la resposta va ser
contundent: si no podien
assistir aquests 45 minuts,
s’haurien d’esborrar de
l’Escola de Música perquè
retardarien l’aprenentatge

del grup.

Val a dir que en aquesta
classe de 45 minuts, a part
d’aquestes nenes (que por-
ten 4 anys estudiant-hi
música) hi ha alumnes que
han iniciat les classes de
música aquest any i partei-
xen d’un nivell 0, cosa que fa
que hi hagi alumnes amb
diferents nivells d’aprenen-
tatge musical. Aquest és un
dels motius pels quals no
s’entén la resposta de la
directora de l’escola de
música ja que resulta evi-
dent que elles no retarda-
rien l’aprenentatge de cap
dels alumnes del grup, al
contrari.

Tot i així els pares de les
nenes van plantejar altres
alternatives com que ells
contractarien un professor
particular a les nenes per
compensar aquesta estona,
o que pagarien uns diners
extra a l’escola perquè els
mateixos professors els
donessin aquesta classe, o
canviar-les de grup, o que
els posessin activitats extres

Coral 
Sant Esteve

R. C.S
La Coral sant Esteve de Balsareny
va celebrar, el dia 28 de desem-
bre, el tradicional Concert de
Sant esteve, amb la presència
fidel de la Polifònica de Puig-reig.
42 anys ininterromputs fa que se
celebra aquest concert, durant
molts anys a la Colònia Soldevila
i darrerament a Balsareny; 42
anys en els quals mai no ha man-
cat la companyia dels cantaires
internacionals de Puig-reig.

Va obrir l’acte la Coral Infantil de
l’Escola Municipal de Música,
dirigida per mossèn Joan
Bajona, que va cantar Tanca els
ulls, Per damunt la neu, Nadal
Nadal i Tinguem tots un bon
Nadal,acompanyats al piano per
Marc Comabella.

La Coral Sant Esteve, dirigida per
Joan Bajona i per Olga Puigbò,va
interpretar una madrigal del
segle XV, Dadme albrizias, hijos
d’Eva; l’espiritual negre
Gronxa’m, estel daurat; Dolça
cançó de la Nit de Nadal; Allà dins
d’una cova; i Nit de vetlla.

La Polifònica de Puig-reig, dirigi-
da per Ramon Noguera, va oferir
un conjunt de cançons tradicio-
nals catalanes, en una complexa,
meritòria versió amb arranja-
ments d’Albert Guinovart, que
incloïa El rabadà; Les dotze van
tocant; Fum, fum fum; i El dimoni
escuat.

Per acabar, les dues corals van
interpretar conjuntament Allà en
un pessebre i l’Al·leluia de
Haendel.

El Poema de Nadal. El dia 1 de
gener, la Coral Sant Esteve, amb
la col·laboració dels Pastorets de
Balsareny, va oferir un recital del
popular El Poema de Nadal, de
Josep Maria de Sagarra, recitat
per rapsodes dels Pastorets amb
cançons de Nadal a càrrec de la
Coral Sant Esteve.

Amb l’assistència de tots els
membres del consistori, es va
començar aprovant l’acta
anterior, del Ple de 29 de
juliol de 2010.

Modificacions del Pla
d’Ordenació. Es va proposar
la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana
dels carrers Picapoll i
Sarments, del veïnat de Cal
Nosa. Es tracta de corregir
una incongruència, ja que en
aquests carrers l’ordenació
preveia l’ús comercial de les
edificacions d’una banda
dels carrers, però no a l’altra
banda, mentre que la resta
de característiques i condi-
cions d’edificabilitat són
semblants. Andreu
Fernández (ERC) va dir que
era un signe de deixadesa no
haver examinat exhaustiva-
ment el Pla Urbanístic. Isidora
Hernández (PSC) va dir que
estava d’acord amb solucio-
nar el problema, però que
això seria un precedent per-
què tothom pugui demanar
els canvis que els interessin.
També Xavier Marquès (VAI)
va dir que això seria un pre-
cedent i que creia que hi ha
altres carrers amb diferent
regulació urbanística a
banda i banda. El tinent d’al-
calde Àngel Ribalta va dir
que s’intentava solucionar un
greuge comparatiu, i que
aquesta situació, en el nucli
urbà, només es donava en
cases residencials del carrer
del Bruc. Es va aprovar amb
10 vots a favor (CiU, ERC i
PSC) i una abstenció (VAI).

També es va proposar modi-
ficar la delimitació del sòl
urbà a la cruïlla de la carrete-
ra de Berga C-1411 amb el

carrer del Castell. Andreu
Fernández (ERC) va dir que
estava d’acord amb el reajus-
tament dels límits ja que no
es modifica la superfície edi-
ficable; però que no està d’a-
cord amb una edificació por-
tada a terme fora dels límits
edificables, uns 200 metres
més enllà del punt de què es
parla. Xavier Marquès (VAI) va
manifestar que no tenia prou
informació al respecte i que
era un cas semblant a l’ante-
rior. La proposta es va apro-
var amb 10 vots a favor (CiU,
ERC, PSC) i una abstenció
(VAI).

Aprovació provisional del
POUM (expedient
56/1997). El Ple de
l’Ajuntament va aprovar el
juliol de 2002 el Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de
Balsareny elaborat el 1997
(expedient 56/1997). El pro-
jecte es va sotmetre a exposi-
ció pública el mateix any
2002. S’hi van presentar nom-
broses al·legacions; es van
demanar informes a organis-
mes diversos i es va parlar
amb ajuntaments limítrofs.
Mentrestant, la normativa
reguladora s’ha anat modifi-
cant. Amb tot, havent consul-
tat la Direcció General
d’Urbanisme, es considera
convenient aprovar provisio-
nalment el POUM i sotmetre’l
a l’aprovació definitiva de

l’organisme competent. Per
tant, es proposa desestimar
totes les al·legacions presen-
tades a l’expedient 56/1997,
aprovar provisionalment el
POUM de Balsareny tramitat
en l’esmentat expedient i
elevar-lo a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de
Catalunya.

Andreu Fernández (ERC) va
dir que, des del 1997, el Pla ha
sofert un llarg periple en
mans dels tècnics, però que
per als profans tot aquest
temps ha estat com un tren
en via morta; i que ara cal
desencallar-lo i donar-li via
lliure. Isidora Hernández
(PSC) va subratllar que algu-
na de les al·legacions feien
referència a una malaltia
degenerativa i que això havia
de tenir prioritat. Àngel
Ribalta (CiU) va dir que en
aquesta proposta se seguei-
xen les directrius de la DGU i
que, quan la Comissió
d’Urbanisme ho retorni, hi
tornarà a haver un període
d’exposició al públic.
Sotmesa a votació, la propos-
ta es va aprovar amb 7 vots a
favor (CiU) i 4 abstencions
(ERC, PSC i VAI).

Modificació del pressupost.
Es va proposar una modifica-
ció del pressupost per aten-
dre unes despeses que no
poden demorar-se fins a l’e-
xercici vinent. Andreu

Aprovat provisionalment
el Pla d’Ordenació de 1997
Ple ordinari de l’Ajuntament del 30 de setembre de 2010

R. C.S
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Hernández (ERC) va dir que
aquesta és ja la setena modi-
ficació del pressupost de
2010, a càrrec del romanent
del 2009, i  va demanar que
«no deixeu la caixa buida».
Xavier Marquès (VAI) demana
quin romanent queda a tre-
soria i demana prudència, ja
que és important conservar-
lo. L’alcalde, Jaume Rabeya
(CiU) diu que creu que que-
den uns 300.000 euros i que
es procurarà mantenir-los
perquè serveixin per a pro-
pers exercicis. La proposta
s’aprova amb 7 vots a favor
(CiU), una abstenció (VAI) i 3
vots en contra (ERC i PSC).

Precs i preguntes. Andreu
Fernández (ERC) demana per
què s’han posat tanques de
bru al camp de futbol, que
impedeixen veure els entre-
naments des de la carretera.
Demana com està l’expe-
dient del carrer de la Creu
(Cal Rial). S’interessa pels
contenidors de reciclatge
dels carrers Nord i Bages, per-
què es dipositen materials a
terra i els contenidors a vega-
des són plens però no pas
sempre; i demana dades
sobre la recollida selectiva el
2009. Albert Bertran (CiU) diu
que el camp està obert entre
setmana i tothom pot entrar
a veure els entrenaments. I
que amb el tancament el
club de futbol ha augmentat
els ingressos, aspecte impor-
tant aquest any en pujar de
categoria. Àngel Ribalta (CiU)

diu que s’està treballant amb
l’expedient del carrer de la
Creu; Jaume Rabeya diu que
s’ha rebut ja un informe que
s’havia sol·licitat a la
Diputació. Roc Carulla (CiU)
diu que no hi ha cap resum
del consorci sobre recollida
selectiva el 2009, però que
pot comptar que hi ha hagut
un increment d’un 20%.
També diu que, en un ple
anterior, ell ja va dir els per-
centatges, però que el con-
sorci no ha donat les dades.
Fernández replica que ell vol
una gràfica de com ha anat la
recollida selectiva en cada un
dels seus components per
veure com evoluciona; es
queixa del to de la resposta
rebuda; i demana que es posi
l’horari d’obertura a la porta
de la deixalleria, ja que hi ha
gent que potser hi va, troba
tancat, i llavors llença les dei-
xalles en un altre lloc.
L’alcalde explica que els
horaris ja hi eren, i que
aquesta informació el al web
de l’Ajuntament, al mateix
Ajuntament i als fulls que
s’han editat. També explica
que, com que hi ha altres
llocs on la gent deixa objec-
tes, la brigada municipal farà
algunes recollides extraor-
dinàries per pal·liar la situa-
ció.

Núria Prat (ERC) demana si hi
ha alguna ordenança sobre
tinença d’animals al munici-
pi. L’alcalde explica que hi ha
una normativa general de la

generalitat i que al
Departament hi ha uns vete-
rinaris especialitzats en fun-
ció del tipus d’animals i de si
són dins o fora del nucli de la
població. Prat demana si a
tots els ajuntaments la
norma és la mateixa, i Rabeya
li respon que la normativa de
la Generalitat és la mateixa
per tothom.

Isidora Hernández (PSC) diu
que a la carretera de Berga i
al carrer del Castell hi ha
trams amb la vorera aixecada
o sense acabar. Demana que
es faci un triangle wifi perquè
tothom tingui accés a inter-
net. I diu que els passos ele-
vats del polígon no complei-
xen la normativa, ja que són
massa alts i estrets. Àngel
Ribalta (CiU) diu que tindrà
en compte la qüestió de les
voreres, i pel que fa als passos
elevats, quan es van fer com-
plien la normativa però ara la
normativa ha canviat, només
en relació al pendent de la
rampa. Roc Carulla (CiU)diu
que a la Biblioteca ja hi ha
wifi, però que en altres llocs
no és previst de fer-ho, ja que
no hi ha garanties de funcio-
nament correcte, vistes les
experiències d’altres munici-
pis.

Xavier Marquès (VAI) demana
informació sobre la situació
urbanística de la casa del
carrer de la Creu abans
esmentada. Sobre la tanca
del camp de futbol, manifes-

ta que li sembla bé que la
gent pugui veure-ho des de
fora, i que hi ha altres formes
de fer diners sense impedir la
visibilitat, ja que la gent que
vol anar a futbol hi aniria
igual. Demana una solució
per a les grues d’obres que fa
temps que no funciones; que
es vetlli pel tancament
correcte de les obres parades
i que es netegin els solars
d’aigua embassada. I sobre el
wifi, demana d’on es treu la
informació que això no fun-
ciona, ja que hi ha molts llocs
on ho fan sense problemes.
Àngel Ribalta (CiU) es posa a
disposició dels grups per
mirar l’expedient del carrer
de la Creu i diu que
l’Ajuntament farà el que hagi
de fer. Sobre les grues, diu
que caldrà obrir expedients,
tot i que la tramitació serà
llarga. L’alcalde Jaume
Rabeya diu que en alguns
casos hi ha dificultats per
contactar amb la propietat.
Albert Bertran (CiU), parlant
del camp de futbol, diu que
no es tracta de guanyar més
diners, sinó de no perdre-hi
tant. I Jaume Rabeya explica
que en una assemblea d’al-
caldes celebrada a
Castellnou de Bages, parlant
de les zones wifi, els tècnics
de la Generalitat van posar-hi
pegues, tant legals com de
funcionament.

I la sessió, que havia
començat a les 9 del vespre,
va acabar a les 9 i 50 minuts.

Francesc Xandri, 19 anys a la presidència 
del Centre Instructiu i Recreatiu

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

«Vaig entrar a formar part de
la junta del CIR el dia 4 de
març de 1990. Va ser un any
més tard, el 17 de març de
1991, quan per unanimitat
vaig ésser escollit president
de l’entitat. Tots aquests anys
m’he sentit estimulat per
molts dels associats que
segueixen sent fidels a
aquells primers homes que
deixaren escrita una de les
nostres pàgines històriques
de Balsareny».

Francesc Xandri Bessa va néi-
xer al Casal Verge de
Montserrat el 7 de maig de
1962. Xandri compta amb la
formació professional que va
cursar a Navàs. No li agrada
massa llegir i, pel que fa als
esports en general li agraden
tots, però sobretot el futbol.

- Durant tots aquests anys,
quantes persones han estat
renovades dins l’equip de la
junta directiva?

- Per ser-vos sincers, us puc
dir que fa molts anys que
som les mateixes persones
que formem part d’una junta
que s’ha vist immersa en la
contemporaneïtat de les
associacions, que han vist
davallades i que han hagut
de posar-hi molt esforç per
tirar-ho endavant. A vegades
pot ser cert que la nostra
associació ha tingut man-
cança d’il·lusió per una conti-
nuïtat cultural i recreativa
d’uns anys passats, però
també ens ha afectat molt la
part econòmica, de la qual
darrerament ens veiem afec-
tades totes les associacions.
Aquesta ha estat la manca
restrictiva, emprenedora, d’u-
nes activitats que a voltes
trobem a faltar tots.

- Podeu dir-nos què en queda
d’aquells actes commemora-
tius que amb creativitat histò-
rica  van ser testimoni repre-
sentatiu i d’orgull per a l’enti-
tat?

- En part, aquesta pregunta
queda ja explicada a la res-
posta anterior, però no obs-
tant vull fer-vos la següent
observació: aquells actes que
amb enyorança tots recor-
dem, i que anys enrere
celebràvem a la nostra enti-
tat, per molta nostàlgia que
tinguem avui, no podem dur-
los a terme, ja que Balsareny
ha passat a tenir més locals
ben adequats (recordem
l’any 1991, del centenari,
quan encara no s’havia reha-
bilitat la Sala del Sindicat i els
locals de la plaça de la Mel).
Amb això vull dir que al nos-
tre Centre hi tenia cabuda
tota activitat que necessités
un local. Avui, amb les alter-
natives esmentades, el Centre
ha quedat obsolet. Però no
obstant això, seguim sent una

entitat oberta i viva per a tot-
hom, perquè, com sabeu, som
vius representants d’entitats
com el Club Ciclista Alt
Llobregat Pla i Baixada, la
Penya Barcelonista i el Club
d’Escacs de Balsareny.

- Actualment, quants socis té el
Centre?

- Bé, malgrat les baixes que
s’han anat produint per llei
natural, en la última assem-
blea vam comptabilitzar-ne
uns 60.

- 1881-1991, cent anys.
D’aquella celebració en queda
encara un petit recordatori mit-
jançant l’edició d’un llibre. S’ha
portat a terme algun altre reco-
neixement per a aquells homes
que foren capaços de recuperar
les arrels dels nostres primers
avantpassats?
- Bé, sobre ells puc dir-vos
que dins un apartat de les
assemblees, en més d’una
ocasió, internament, suren
respectuosament els noms
de totes aquelles persones
que van fer possible que el
nostre Centre tornés a les
legítimes mans dels seus pro-
motors i pogués tornar a ser
reconegut com a entitat bal-
sarenyenca. D’altra banda, en
una de les parets del Centre
resta exposat un quadre
d’honor amb les persones
que durant anys van formar
part de les primeres juntes.
Entre altres hi són presents
Josep Monte, Romuald Solà,
Lluís Badia i Marc Soler.

S’apuja l’aigua
Ple extraordinari de l’Ajuntament de 2 de novembre de 2010

R. C.S

Modificació d’ordenances
fiscals. Es proposa al Ple una
modificació de l’impost
sobre béns immobles (grava-
men del 0,43% sobre béns
urbans i del 0,746% sobre
béns rústics).

Impost sobre vehicles de
tracció mecànica: s’afegeix
un punt pel qual no caldrà
aportar certificat de minus-
validesa o altres documents
acreditatius dels beneficis fis-
cals sol·licitats, quan
l’Administració en pugui veri-
ficar telemàticament les

dades amb consentiment de
l’interessat.

Impost sobre increment de
valor dels terrenys urbans.
Bonificació del 50% de l’im-
post en les transmissions
d’habitatge habitual, no cedit
a tercers, per causa de mort a

favor de pares o fills i cònju-
ges. Les taxes són: per a incre-
ments de valor generats
entre un i cinc anys: 3,7%; fins
a 10 anys, 3,5%; fins a 15 anys,
3,2%; fins a 20 anys, 3%. La
quota serà el resultat d’apli-
car a la base imposable el
tipus del 20%.

Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77
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Guillem Fernández, entre la fotografia i l’atletisme
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO JOSEP MAS

S

Guillem Fernández Bruch va
néixer el 27 d’octubre del
1985. Ha cursat els estudis de
grau superior de Fotografia
Artística a l’Escola d’Art i
Disseny del Berguedà, a
Gironella, i també té el grau
mitjà d’Art final de Disseny
Gràfic, el qual va cursar a
l’Escola d’Art de Manresa.
Actualment està cursant
Fotografia d’autor, a l’IDEP
(Institut Superior de Disseny i
Escola de la Imatge), a
Barcelona

Un dels llibres que li ha agra-
dat més és Fotografiar del
natural, d’Henri Cartier-
Bresson. Aquest senyor és el
pare del fotoperiodisme i és
considerat l’ull del segle XX.
Un dels esports que li agrada
més, a banda de l’atletisme, és
el ciclisme, però nomes el pot
practicar a l’estiu fora de la
temporada d’atletisme, ja que,
segons diu el Guillem, «les
dues coses alhora no són com-
patibles; tot i això, sóc soci de
la Unió Ciclista alt Llobregat».

La cinematografia també li
agrada, i pensa que l’obra
cinematogràfica de Charles
Chaplin va més enllà de la
seva icona i que era un geni
avançat al seu temps. El
Guillem també és un fanàtic
de la sèrie animada dels
Simpsons.

Referent a publicacions
fotogràfiques, en destaca les
següents: Ojo de pez, Exit i Piel
de Foto. I sobre la música, li
agrada el rock alternatiu, amb
grups com Revolta 21, Berri
Txarrak i Rise Against.

- Com va néixer la teva afició
per l’atletisme?

- Durant l’etapa d’institut, a
l’Escola Diocesana de Navàs,

dins la matèria d’educació físi-
ca fèiem cros. Era un circuit
d’uns 3,5 km pels voltants de
Navàs; ho fèiem un cop al mes
i era una lluita amb mi mateix
per anar rebaixant el temps
que jo tenia de record. Aquest

intervals, fartleks,pujades,esti-
raments, tècnica de cursa... Em
feia un seguiment personalit-
zat.
El primer cap de setmana de
novembre vaig fer la meva pri-
mera cursa federada, el Cros
de Calldetenes; malgrat els
nervis, vaig acabar setè. En
Joan Lleonart, entrenador de
mig fons i fons del CAM, es va
fixar en la meva actuació i vaig
passar a entrenar amb ell al
seu grup absolut. En Joan es
l’entrenador que m’ha portat
fins ara, des de fa 8 anys.
També es l’actual selecciona-
dor català, de fons i mig fons.

- I a casa, t’han animat i recol-
zat?

- El meu pare sens dubte,
l’Andreu Fernández, sempre
ha estat al meu costat des dels
inicis. M’ha fet costat sense

afany d’autosuperació i d’au-
todisciplina em va ensenyar a
estimar i valorar aquest
esport.

- Quina edat tenies?

- Vaig començar als 14 anys,
però fins als 16 anys no em
vaig federar i començar a
competir.

- Recordes a algun antecedent
teu a la família amb caracterís-
tiques relacionades amb l’atle-
tisme?

- Doncs el meu tiet Isidre
Bruch Capdevila va guanyar
crossos escolars quan era jove.

- En aquesta modalitat esporti-
va,de cros,hi ha hagut algú que
t’hagi esperonat?

- El setembre del 2002

començava a entrenar amb
Joan Garrido, ex atleta i entre-
nador del Club Atlètic
Manresa. Aquest va ser el meu
primer entrenador en una
etapa molt breu, jo no en tenia
ni idea d’entrenaments, sèries,

pressionar-me, compartint
alegries i decepcions.Quan les
coses van bé tothom t’anima,
però quan no, són pocs els
que ho fan i és quan més ho
necessites. El meu pare és un
d’ells; i també la meva mare
Assumpció,perquè ens ha d’a-
guantar a tots dos parlant d’a-
tletisme.

- A través d’alguns mitjans d’in-
formació coneixem part de la
teva trajectòria esportiva. Fins
avui, quins premis has aconse-
guit?

Aquestes són les meves
millors marques amb el lloc i
any:
800 m lliures: 1’56”82
Barcelona Serrahima 2008
1.500 m lliures: 3’54”96
Barcelona Serrahima 2008
Milla (1.609 m lliures): 4’24”06
Mataró 2007
3.000 m lliures: 8’38”50
Palafrugell 2008
5.000 m lliures: 15’17”44
Sabadell 2008
10.000 m lliures: 32’06”79
Manresa 2010 
Mitja marató (21,097 km):
1h11’31’’ Vilanova i la Geltrú
2009

- Què els diries a altres joves
com tu perquè sentin l’estímul
esportiu?

- L’atletisme és un esport molt
complet,amb les diferents dis-
ciplines: fons, mig fons, veloci-
tat, salts, llançaments i proves
combinades. S’ha de buscar la
que t’agradi més i et sigui més
favorable per les teves condi-
cions físiques. Animo a visitar
l’estadi del Congost de
Manresa a qualsevol que vul-
gui formar part d’aquest
esport. Allà s’hi troba «l’Atlètic
de Bilbao de l’atletisme», el
CAM joventut i veterania de la
terra.Animo a tothom a practi-
car esport i deixar de banda
costums sedentaris per una
vida més sana.

Taxa de cementiri. Per ente-
rrament, 173 euros; trasllat de
restes, 345 euros si s’obren
dos nínxols, i 80 euros per
cada nínxol de més.
Exhumació per trasllat a
altres cementiris, 310 euros.

Taxa de recollida de deixalles
i residus urbans.
S’especifiquen les taxes per a
indústries càrniques, que van
dels 283 als 2.271 euros
segons el nombre de treba-
lladors. En l’apartat de zones
perifèriques i grans indús-
tries, es modifica la taxa de
l’empresa Infoinvest
(Vilafruns) que queda en
2.930 euros.

Taxa per subministrament
d’aigua. Es modifiquen les
tarifes de subministrament,
des de 0,42 euros per metre
cúbic (mínim) fins a 0,83
euros (més del doble del
mínim). Per a ús industrial,
0,23 euros per metre cúbic.
Taxes de conservació de
comptadors: entre 0,35 i 2,05
euros mensuals. Per les con-
nexions per portar aigua a la
zona nord-est, 3.500 euros
per connexió; per al Pla de
Vilamajor i zona nord, entre
1.600 i 3.600 euros per con-
nexió segons els diferents
trams.

Taxes per prestació de ser-
veis: fins a 26 tipus diferents
de tramitacions i preus, que
es poden consultar al web de
l’Ajuntament.

Andreu Fernández (ERC) va
proposar que l’Ajuntament
oferís incentius fiscals als
cotxes elèctrics o híbrids. Va
lamentar que no s’hagi fet un
concurs per canviar l’empre-
sa concessionària del servei
de recollida d’escombraries
«que tantes queixes ha gene-
rat». I va trobar desmesurat
en època de crisi l’increment
de quasi un 7% en el rebut
de l’aigua. Isidora Hernández
(PSC) va anunciar que s’abs-
tindria perquè creia que en

temps de crisi era millor con-
gelar els tributs. Xavier
Marquès (VAI) va reconèixer
que la majoria d’ordenances
no s’havien incrementat,
però que el preu de l’aigua
és excessiu, i que també creia
que s’havien d’haver conge-
lat totes les ordenances.
L’alcalde va recordar que fa
dos anys que els tributs
estan congelats i que l’aug-
ment de l’aigua és necessari
per reduir l’important dèficit
que té aquest servei. la pro-
posta es va aprovar amb 7
vots a favor (CiU) i 4 absten-
cions (ERC, PSC, VAI).

Tot seguit es va debatre una
modificació de 1.500 euros
en el pressupost del 2010,
per comprar un vehicle poli-
valent a càrrec del romanent
de tresoreria. L’alcalde va
explicar que la despesa ja
estava prevista en el pressu-
post, però que es modifica
l’import perquè s’ha aconse-
guit una subvenció i a més hi
ha l’IVA i s’hi fa posar una
bola d’enganxament.
L’import del vehicle és de
61.000 euros, dels quals
43.500 euros provenen de la
subvenció. Això, va dir
Rabeya en resposta a una
pregunta del regidor Andreu
Fernández, permetrà donar
de baixa el camió vell de la
brigada, cosa que compor-
tarà estalvis en manteniment
i —segurament— en asse-
gurances. La proposta es va
aprovar amb 7 vots a favor i 4
abstencions.

Seguidament es va fer el sor-
teig per determinar les per-
sones que havien de formar
part de les meses electorals. I
la sessió, que havia
començat a les 9 del vespre,
es va tancar a les 9 i 25
minuts.

Les actes dels Plens i de les
Juntes de Govern de
l’Ajuntament es poden con-
sultar al web  www.balsa-
reny.cat 

La pluja
JORDI SOLER
FOTO ARXIU

S

Dia 7
Dia 20
Dia 21
Dia 30

Total

2,9 litres
12,1 litres

3,2 litres
2,2 litres

20,4 litres

Mes de desembre de 2010

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Total

53,4 litres
59,4 litres
64,0 litres
29,7 litres

108,0 litres
156,2 litres

4,7 litres
43,1 litres
96,9 litres
65,6 litres
18,0 litres
20,4 litres

719,4 litres

Resum de l’any 2010
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Aviat farà setanta anys
JORDI PLANES
FOTO ARXIU JORDI SARRI

S

El 18 de maig de 1941 queia
en diumenge. Aquell diumen-
ge, el bisbe de Vic P. Joan
Perelló era a Balsareny per
reconciliar el temple parro-
quial de Sta. Maria, que havia
estat profanat el juliol de 1936,
al començament de la guerra.

Efectivament, el 19 de juliol de
1936, les principals guarni-
cions militars de Catalunya, i la
major part de les de l’Estat es
van sublevar contra la
República legalment consti-
tuida. La reacció popular revo-
lucionària, encapçalada per la
gent de la Federació
Anarquista Ibérica, la FAI, i les
forces de l’ordre fidels a la
República van fer fracassar el
cop d’estat al cap de poques
hores a Catalunya, com deveu
saber. Però la revolució va
prendre un caire anticlerical i
antireligiós violent. Arreu es
van cremar les esglésies i
molts capellans van ser assas-
sinats.

A Balsareny, els anarquistes
van cremar l’església parro-
quial i el seu mobiliari, contra
l’opinió i la voluntat de l’alcal-
de republicà, Valentí Masplà,
que es va enfrontar personal-
ment als incendiaris. També la
vella rectoria, que tapava la
meitat de la façana de l’esglé-
sia (era al mig de la plaça
actual) va rebre l’embestida
dels revolucionaris, que la van
enderrocar (les pedres del vell
edifici van romandre molts
anys al lloc on avui hi ha l’am-
pliació del Casal Verge de
Montserrat, rere una tanca).
L’esmentat alcalde Masplà es
va enfrontar amb l’escamot
d’un comitè revolucionari veí
que, llista en mà, es va presen-
tar a l’ajuntament per fer
«neteja» de suposats feixistes
al poble. L’alcalde, amenaçant-
los amb la seva pistola, els va
foragitar de l’ajuntament amb

la comarca i del qual cal felici-
tar-se. Els capellans de la
parròquia mateix es van ama-
gar a casa de famílies del
poble i, així refugiats, van

viure en pau fins al final de la
guerra. Molta gent ho sabia.
Afortunadament, doncs, a
Balsareny no hi va haver vícti-
mes de la revolució.

L’edifici de l’església, però,
malmès i tot, va servir de
magatzem durant tota la gue-
rra.Perquè hi poguessin entrar
els carros, van engrandir la
portalada, desfigurant-la. Per
sort, no tenia cap valor artístic.
Tampoc sembla que en tin-
gués massa la imatgeria inte-
rior del temple, cosa que no
representa que s’hagués de
destruir, naturalment. En aca-
bar la guerra, l’església era
impracticable per als oficis reli-
giosos. La primera cosa, doncs,
va ser rehabilitar-la.
Mentrestant, recuperada la lli-
bertat de culte catòlic (no pas,
cal dir-ho, la llibertat religiosa
tal com avui es reconeix als
països democràtics), i sortits
de l’amagatall els capellans
locals, les misses dels diumen-
ges i els altres oficis religiosos
es celebraven a la veïna escola
de Sant Josep (l’actual Local
parroquial), les aules de la qual
van ser alliberades d’envans
per fer una única gran aula en
funcions de temple.

Les principals obres a l’edifici
de l’església van consistir, a
part de la neteja de les parets,
a obrir sis lluernes –tres per
banda- a la volta, que van per-
metre l’entrada de llum diürna
a l’abans fosca baluerna; a
obrir igualment claraboies a la
capella fonda i al nou baptiste-
ri avui desaparegut (a l’entra-
da lateral esquerra); i a condi-
cionar les entrades laterals i
refer el pòrtic central, a part de

El fumador tenia una cara
molt dura. El vici pot molt,
tant que si estàs disposat a
fer-te mal a tu mateix és
comprensible que també
estiguis disposat a fer-lo als
altres. Ara bé, també cal dir
que al nostre país els no
fumadors són un col·lectiu
atemorit que, tot i ser majo-
ria, mai no ha sabut impo-
sar-se entre el seu cercle
social, i la prova és que
sempre són els fumadors
els qui arrosseguen el grup
cap a llocs on es pugui
fumar. La llei arregla la
barra d’uns i la submissió
dels altres.

Dit tot això, crec que s’hau-
rien de fer moltes altres
lleis per protegir la llibertat
dels ciutadans dels atacs
hostils d’altres ciutadans.
Vull, també, inspectors que
vigilin els productes addi-
tius que posen als embo-
tits, hamburgueses, botifa-
rres... que venen regalats de
preu a les grans superfícies.

Vull també, inspectors a
dojo que vigilin la política
lingüística a les escoles, que
parla tothom el que li dóna
la gana, canviant de llengua
a cada mínima sospita de
tenir al davant algú que és
castellanoparlant.

Vull també, inspectors a
dojo vigilant les centrals
nuclears, les tèrmiques, els

vessaments als rius i tota
mena de fugues tòxiques.

Vull també, inspectors a
dojo que d'una vegada vigi-
lin, jutgin i engarjolin els
qui evadeixen impostos i
ells tan amples.
I sí, el que m'emprenya no
és la llei, no, el que m'em-
prenya és la diligència que
es posa i els mitjans
esmerçats només en allò
que els interessa. Haurien
de fer una llei contra els
ganduls que viuen a costa
dels altres, contra els atu-
rats que treballen en un
altre lloc sense contracte,
contra els qui col·lapsen la
sanitat pública perquè
tenen una mica de tos.
S’hauria de fer una llei con-
tra la llei que prohibeix als
comerços obrir quan els
doni la gana, contra la llei
que prohibeix morir-te
quan et doni la gana, contra
la llei que et cobra per
morir-te, contra totes les
lleis que prohibeixen coses
que no molesten als altres i,
naturalment, s’hauria de fer
una llei en contra dels que
tenen una baixa laboral
sense més ni més. La llei del
tabac és un avenç, però
encara ens queda molt
recorregut per arribar a ser
una societat en què les per-
sones puguin ser lliures de
veritat.

Tot això és impossible, ja ho
sé, però de tant en tant s'ha
de dir!

La rectoria vella abans de 1936

18 de maig de 1941. Dues fotografies de la visita del bisbe Joan Perelló a Balsareny per reconciliació de l'església parroquial. S'hi
pot reconèixer l'ecònom de la parròquia, Mn. Esteve Verdaguer; l'alcalde, Francesc Sabata; Carles Casas; Pere Pujals; i Àngel
Riera, entre altres.

l’arranjament de la sagristia i
del cambril. La imatgeria,
sufragada per parroquians
fidels i, al capdavall, per tot el
poble es va anar restituint de
mica en mica, igual  que el
mobiliari indispensable, com
els bellíssims confessionaris
que encara avui podem veure.
Els bancs, en canvi, van trigar a
ser reinstal.lats: de moment
s’hi van posar cadires de boga
enganxades pel darrere amb
dues llates perquè ningú no se
les endugués. I, a més, es feia
una capta especial per pagar
les cadires.

Així, doncs, el maig farà setan-
ta anys que els bisbe de Vic, de
qui depenia aleshores
Balsareny, va venir a reconci-
liar, com una nova consagra-
ció, el temple refet. Potser em
fico on ningú no em demana,
però tal vegada la parròquia
podria celebrar d’una manera
especial aquesta efemèride.
Això també és memòria histò-
rica. I potser una manera de
fer-ho seria erigint un memo-
rial a dins de l’església recor-
dant que en aquesta parrò-
quia va ser batejada la Beata
Elvira Torrentallé Paraire, filla
de Balsareny i màrtir de la fe
l’any 1936 justament pels fets
que acabo d’evocar. Jo alesho-
res no hi era. Justament vaig
néixer aquell 18 de maig que
el bisbe P. Perelló visitava
Balsareny. I vaig ser el primer
nen batejat en aquell baptiste-
ri avui desaparegut.

autèntic risc de la seva vida.
Aquest gest valerós va per-
metre que a Balsareny ningú
no fos mort per les seves
idees, cas força excepcional a

Prohibir
JOSEP ESTRUELL FILELLAS

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
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El 18 de maig de 1941 queia
en diumenge. Aquell diumen-
ge, el bisbe de Vic P. Joan
Perelló era a Balsareny per
reconciliar el temple parro-
quial de Sta. Maria, que havia
estat profanat el juliol de 1936,
al començament de la guerra.

Efectivament, el 19 de juliol de
1936, les principals guarni-
cions militars de Catalunya, i la
major part de les de l’Estat es
van sublevar contra la
República legalment consti-
tuida. La reacció popular revo-
lucionària, encapçalada per la
gent de la Federació
Anarquista Ibérica, la FAI, i les
forces de l’ordre fidels a la
República van fer fracassar el
cop d’estat al cap de poques
hores a Catalunya, com deveu
saber. Però la revolució va
prendre un caire anticlerical i
antireligiós violent. Arreu es
van cremar les esglésies i
molts capellans van ser assas-
sinats.

A Balsareny, els anarquistes
van cremar l’església parro-
quial i el seu mobiliari, contra
l’opinió i la voluntat de l’alcal-
de republicà, Valentí Masplà,
que es va enfrontar personal-
ment als incendiaris. També la
vella rectoria, que tapava la
meitat de la façana de l’esglé-
sia (era al mig de la plaça
actual) va rebre l’embestida
dels revolucionaris, que la van
enderrocar (les pedres del vell
edifici van romandre molts
anys al lloc on avui hi ha l’am-
pliació del Casal Verge de
Montserrat, rere una tanca).
L’esmentat alcalde Masplà es
va enfrontar amb l’escamot
d’un comitè revolucionari veí
que, llista en mà, es va presen-
tar a l’ajuntament per fer
«neteja» de suposats feixistes
al poble. L’alcalde, amenaçant-
los amb la seva pistola, els va
foragitar de l’ajuntament amb

la comarca i del qual cal felici-
tar-se. Els capellans de la
parròquia mateix es van ama-
gar a casa de famílies del
poble i, així refugiats, van

viure en pau fins al final de la
guerra. Molta gent ho sabia.
Afortunadament, doncs, a
Balsareny no hi va haver vícti-
mes de la revolució.

L’edifici de l’església, però,
malmès i tot, va servir de
magatzem durant tota la gue-
rra.Perquè hi poguessin entrar
els carros, van engrandir la
portalada, desfigurant-la. Per
sort, no tenia cap valor artístic.
Tampoc sembla que en tin-
gués massa la imatgeria inte-
rior del temple, cosa que no
representa que s’hagués de
destruir, naturalment. En aca-
bar la guerra, l’església era
impracticable per als oficis reli-
giosos. La primera cosa, doncs,
va ser rehabilitar-la.
Mentrestant, recuperada la lli-
bertat de culte catòlic (no pas,
cal dir-ho, la llibertat religiosa
tal com avui es reconeix als
països democràtics), i sortits
de l’amagatall els capellans
locals, les misses dels diumen-
ges i els altres oficis religiosos
es celebraven a la veïna escola
de Sant Josep (l’actual Local
parroquial), les aules de la qual
van ser alliberades d’envans
per fer una única gran aula en
funcions de temple.

Les principals obres a l’edifici
de l’església van consistir, a
part de la neteja de les parets,
a obrir sis lluernes –tres per
banda- a la volta, que van per-
metre l’entrada de llum diürna
a l’abans fosca baluerna; a
obrir igualment claraboies a la
capella fonda i al nou baptiste-
ri avui desaparegut (a l’entra-
da lateral esquerra); i a condi-
cionar les entrades laterals i
refer el pòrtic central, a part de

El fumador tenia una cara
molt dura. El vici pot molt,
tant que si estàs disposat a
fer-te mal a tu mateix és
comprensible que també
estiguis disposat a fer-lo als
altres. Ara bé, també cal dir
que al nostre país els no
fumadors són un col·lectiu
atemorit que, tot i ser majo-
ria, mai no ha sabut impo-
sar-se entre el seu cercle
social, i la prova és que
sempre són els fumadors
els qui arrosseguen el grup
cap a llocs on es pugui
fumar. La llei arregla la
barra d’uns i la submissió
dels altres.

Dit tot això, crec que s’hau-
rien de fer moltes altres
lleis per protegir la llibertat
dels ciutadans dels atacs
hostils d’altres ciutadans.
Vull, també, inspectors que
vigilin els productes addi-
tius que posen als embo-
tits, hamburgueses, botifa-
rres... que venen regalats de
preu a les grans superfícies.

Vull també, inspectors a
dojo que vigilin la política
lingüística a les escoles, que
parla tothom el que li dóna
la gana, canviant de llengua
a cada mínima sospita de
tenir al davant algú que és
castellanoparlant.

Vull també, inspectors a
dojo vigilant les centrals
nuclears, les tèrmiques, els

vessaments als rius i tota
mena de fugues tòxiques.

Vull també, inspectors a
dojo que d'una vegada vigi-
lin, jutgin i engarjolin els
qui evadeixen impostos i
ells tan amples.
I sí, el que m'emprenya no
és la llei, no, el que m'em-
prenya és la diligència que
es posa i els mitjans
esmerçats només en allò
que els interessa. Haurien
de fer una llei contra els
ganduls que viuen a costa
dels altres, contra els atu-
rats que treballen en un
altre lloc sense contracte,
contra els qui col·lapsen la
sanitat pública perquè
tenen una mica de tos.
S’hauria de fer una llei con-
tra la llei que prohibeix als
comerços obrir quan els
doni la gana, contra la llei
que prohibeix morir-te
quan et doni la gana, contra
la llei que et cobra per
morir-te, contra totes les
lleis que prohibeixen coses
que no molesten als altres i,
naturalment, s’hauria de fer
una llei en contra dels que
tenen una baixa laboral
sense més ni més. La llei del
tabac és un avenç, però
encara ens queda molt
recorregut per arribar a ser
una societat en què les per-
sones puguin ser lliures de
veritat.

Tot això és impossible, ja ho
sé, però de tant en tant s'ha
de dir!

La rectoria vella abans de 1936

18 de maig de 1941. Dues fotografies de la visita del bisbe Joan Perelló a Balsareny per reconciliació de l'església parroquial. S'hi
pot reconèixer l'ecònom de la parròquia, Mn. Esteve Verdaguer; l'alcalde, Francesc Sabata; Carles Casas; Pere Pujals; i Àngel
Riera, entre altres.

l’arranjament de la sagristia i
del cambril. La imatgeria,
sufragada per parroquians
fidels i, al capdavall, per tot el
poble es va anar restituint de
mica en mica, igual  que el
mobiliari indispensable, com
els bellíssims confessionaris
que encara avui podem veure.
Els bancs, en canvi, van trigar a
ser reinstal.lats: de moment
s’hi van posar cadires de boga
enganxades pel darrere amb
dues llates perquè ningú no se
les endugués. I, a més, es feia
una capta especial per pagar
les cadires.

Així, doncs, el maig farà setan-
ta anys que els bisbe de Vic, de
qui depenia aleshores
Balsareny, va venir a reconci-
liar, com una nova consagra-
ció, el temple refet. Potser em
fico on ningú no em demana,
però tal vegada la parròquia
podria celebrar d’una manera
especial aquesta efemèride.
Això també és memòria histò-
rica. I potser una manera de
fer-ho seria erigint un memo-
rial a dins de l’església recor-
dant que en aquesta parrò-
quia va ser batejada la Beata
Elvira Torrentallé Paraire, filla
de Balsareny i màrtir de la fe
l’any 1936 justament pels fets
que acabo d’evocar. Jo alesho-
res no hi era. Justament vaig
néixer aquell 18 de maig que
el bisbe P. Perelló visitava
Balsareny. I vaig ser el primer
nen batejat en aquell baptiste-
ri avui desaparegut.

autèntic risc de la seva vida.
Aquest gest valerós va per-
metre que a Balsareny ningú
no fos mort per les seves
idees, cas força excepcional a

Prohibir
JOSEP ESTRUELL FILELLAS

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
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Guillem Fernández, entre la fotografia i l’atletisme
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO JOSEP MAS

S

Guillem Fernández Bruch va
néixer el 27 d’octubre del
1985. Ha cursat els estudis de
grau superior de Fotografia
Artística a l’Escola d’Art i
Disseny del Berguedà, a
Gironella, i també té el grau
mitjà d’Art final de Disseny
Gràfic, el qual va cursar a
l’Escola d’Art de Manresa.
Actualment està cursant
Fotografia d’autor, a l’IDEP
(Institut Superior de Disseny i
Escola de la Imatge), a
Barcelona

Un dels llibres que li ha agra-
dat més és Fotografiar del
natural, d’Henri Cartier-
Bresson. Aquest senyor és el
pare del fotoperiodisme i és
considerat l’ull del segle XX.
Un dels esports que li agrada
més, a banda de l’atletisme, és
el ciclisme, però nomes el pot
practicar a l’estiu fora de la
temporada d’atletisme, ja que,
segons diu el Guillem, «les
dues coses alhora no són com-
patibles; tot i això, sóc soci de
la Unió Ciclista alt Llobregat».

La cinematografia també li
agrada, i pensa que l’obra
cinematogràfica de Charles
Chaplin va més enllà de la
seva icona i que era un geni
avançat al seu temps. El
Guillem també és un fanàtic
de la sèrie animada dels
Simpsons.

Referent a publicacions
fotogràfiques, en destaca les
següents: Ojo de pez, Exit i Piel
de Foto. I sobre la música, li
agrada el rock alternatiu, amb
grups com Revolta 21, Berri
Txarrak i Rise Against.

- Com va néixer la teva afició
per l’atletisme?

- Durant l’etapa d’institut, a
l’Escola Diocesana de Navàs,

dins la matèria d’educació físi-
ca fèiem cros. Era un circuit
d’uns 3,5 km pels voltants de
Navàs; ho fèiem un cop al mes
i era una lluita amb mi mateix
per anar rebaixant el temps
que jo tenia de record. Aquest

intervals, fartleks,pujades,esti-
raments, tècnica de cursa... Em
feia un seguiment personalit-
zat.
El primer cap de setmana de
novembre vaig fer la meva pri-
mera cursa federada, el Cros
de Calldetenes; malgrat els
nervis, vaig acabar setè. En
Joan Lleonart, entrenador de
mig fons i fons del CAM, es va
fixar en la meva actuació i vaig
passar a entrenar amb ell al
seu grup absolut. En Joan es
l’entrenador que m’ha portat
fins ara, des de fa 8 anys.
També es l’actual selecciona-
dor català, de fons i mig fons.

- I a casa, t’han animat i recol-
zat?

- El meu pare sens dubte,
l’Andreu Fernández, sempre
ha estat al meu costat des dels
inicis. M’ha fet costat sense

afany d’autosuperació i d’au-
todisciplina em va ensenyar a
estimar i valorar aquest
esport.

- Quina edat tenies?

- Vaig començar als 14 anys,
però fins als 16 anys no em
vaig federar i començar a
competir.

- Recordes a algun antecedent
teu a la família amb caracterís-
tiques relacionades amb l’atle-
tisme?

- Doncs el meu tiet Isidre
Bruch Capdevila va guanyar
crossos escolars quan era jove.

- En aquesta modalitat esporti-
va,de cros,hi ha hagut algú que
t’hagi esperonat?

- El setembre del 2002

començava a entrenar amb
Joan Garrido, ex atleta i entre-
nador del Club Atlètic
Manresa. Aquest va ser el meu
primer entrenador en una
etapa molt breu, jo no en tenia
ni idea d’entrenaments, sèries,

pressionar-me, compartint
alegries i decepcions.Quan les
coses van bé tothom t’anima,
però quan no, són pocs els
que ho fan i és quan més ho
necessites. El meu pare és un
d’ells; i també la meva mare
Assumpció,perquè ens ha d’a-
guantar a tots dos parlant d’a-
tletisme.

- A través d’alguns mitjans d’in-
formació coneixem part de la
teva trajectòria esportiva. Fins
avui, quins premis has aconse-
guit?

Aquestes són les meves
millors marques amb el lloc i
any:
800 m lliures: 1’56”82
Barcelona Serrahima 2008
1.500 m lliures: 3’54”96
Barcelona Serrahima 2008
Milla (1.609 m lliures): 4’24”06
Mataró 2007
3.000 m lliures: 8’38”50
Palafrugell 2008
5.000 m lliures: 15’17”44
Sabadell 2008
10.000 m lliures: 32’06”79
Manresa 2010 
Mitja marató (21,097 km):
1h11’31’’ Vilanova i la Geltrú
2009

- Què els diries a altres joves
com tu perquè sentin l’estímul
esportiu?

- L’atletisme és un esport molt
complet,amb les diferents dis-
ciplines: fons, mig fons, veloci-
tat, salts, llançaments i proves
combinades. S’ha de buscar la
que t’agradi més i et sigui més
favorable per les teves condi-
cions físiques. Animo a visitar
l’estadi del Congost de
Manresa a qualsevol que vul-
gui formar part d’aquest
esport. Allà s’hi troba «l’Atlètic
de Bilbao de l’atletisme», el
CAM joventut i veterania de la
terra.Animo a tothom a practi-
car esport i deixar de banda
costums sedentaris per una
vida més sana.

Taxa de cementiri. Per ente-
rrament, 173 euros; trasllat de
restes, 345 euros si s’obren
dos nínxols, i 80 euros per
cada nínxol de més.
Exhumació per trasllat a
altres cementiris, 310 euros.

Taxa de recollida de deixalles
i residus urbans.
S’especifiquen les taxes per a
indústries càrniques, que van
dels 283 als 2.271 euros
segons el nombre de treba-
lladors. En l’apartat de zones
perifèriques i grans indús-
tries, es modifica la taxa de
l’empresa Infoinvest
(Vilafruns) que queda en
2.930 euros.

Taxa per subministrament
d’aigua. Es modifiquen les
tarifes de subministrament,
des de 0,42 euros per metre
cúbic (mínim) fins a 0,83
euros (més del doble del
mínim). Per a ús industrial,
0,23 euros per metre cúbic.
Taxes de conservació de
comptadors: entre 0,35 i 2,05
euros mensuals. Per les con-
nexions per portar aigua a la
zona nord-est, 3.500 euros
per connexió; per al Pla de
Vilamajor i zona nord, entre
1.600 i 3.600 euros per con-
nexió segons els diferents
trams.

Taxes per prestació de ser-
veis: fins a 26 tipus diferents
de tramitacions i preus, que
es poden consultar al web de
l’Ajuntament.

Andreu Fernández (ERC) va
proposar que l’Ajuntament
oferís incentius fiscals als
cotxes elèctrics o híbrids. Va
lamentar que no s’hagi fet un
concurs per canviar l’empre-
sa concessionària del servei
de recollida d’escombraries
«que tantes queixes ha gene-
rat». I va trobar desmesurat
en època de crisi l’increment
de quasi un 7% en el rebut
de l’aigua. Isidora Hernández
(PSC) va anunciar que s’abs-
tindria perquè creia que en

temps de crisi era millor con-
gelar els tributs. Xavier
Marquès (VAI) va reconèixer
que la majoria d’ordenances
no s’havien incrementat,
però que el preu de l’aigua
és excessiu, i que també creia
que s’havien d’haver conge-
lat totes les ordenances.
L’alcalde va recordar que fa
dos anys que els tributs
estan congelats i que l’aug-
ment de l’aigua és necessari
per reduir l’important dèficit
que té aquest servei. la pro-
posta es va aprovar amb 7
vots a favor (CiU) i 4 absten-
cions (ERC, PSC, VAI).

Tot seguit es va debatre una
modificació de 1.500 euros
en el pressupost del 2010,
per comprar un vehicle poli-
valent a càrrec del romanent
de tresoreria. L’alcalde va
explicar que la despesa ja
estava prevista en el pressu-
post, però que es modifica
l’import perquè s’ha aconse-
guit una subvenció i a més hi
ha l’IVA i s’hi fa posar una
bola d’enganxament.
L’import del vehicle és de
61.000 euros, dels quals
43.500 euros provenen de la
subvenció. Això, va dir
Rabeya en resposta a una
pregunta del regidor Andreu
Fernández, permetrà donar
de baixa el camió vell de la
brigada, cosa que compor-
tarà estalvis en manteniment
i —segurament— en asse-
gurances. La proposta es va
aprovar amb 7 vots a favor i 4
abstencions.

Seguidament es va fer el sor-
teig per determinar les per-
sones que havien de formar
part de les meses electorals. I
la sessió, que havia
començat a les 9 del vespre,
es va tancar a les 9 i 25
minuts.

Les actes dels Plens i de les
Juntes de Govern de
l’Ajuntament es poden con-
sultar al web  www.balsa-
reny.cat 

La pluja
JORDI SOLER
FOTO ARXIU

S

Dia 7
Dia 20
Dia 21
Dia 30

Total

2,9 litres
12,1 litres

3,2 litres
2,2 litres

20,4 litres

Mes de desembre de 2010

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Total

53,4 litres
59,4 litres
64,0 litres
29,7 litres

108,0 litres
156,2 litres

4,7 litres
43,1 litres
96,9 litres
65,6 litres
18,0 litres
20,4 litres

719,4 litres

Resum de l’any 2010
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Hernández (ERC) va dir que
aquesta és ja la setena modi-
ficació del pressupost de
2010, a càrrec del romanent
del 2009, i  va demanar que
«no deixeu la caixa buida».
Xavier Marquès (VAI) demana
quin romanent queda a tre-
soria i demana prudència, ja
que és important conservar-
lo. L’alcalde, Jaume Rabeya
(CiU) diu que creu que que-
den uns 300.000 euros i que
es procurarà mantenir-los
perquè serveixin per a pro-
pers exercicis. La proposta
s’aprova amb 7 vots a favor
(CiU), una abstenció (VAI) i 3
vots en contra (ERC i PSC).

Precs i preguntes. Andreu
Fernández (ERC) demana per
què s’han posat tanques de
bru al camp de futbol, que
impedeixen veure els entre-
naments des de la carretera.
Demana com està l’expe-
dient del carrer de la Creu
(Cal Rial). S’interessa pels
contenidors de reciclatge
dels carrers Nord i Bages, per-
què es dipositen materials a
terra i els contenidors a vega-
des són plens però no pas
sempre; i demana dades
sobre la recollida selectiva el
2009. Albert Bertran (CiU) diu
que el camp està obert entre
setmana i tothom pot entrar
a veure els entrenaments. I
que amb el tancament el
club de futbol ha augmentat
els ingressos, aspecte impor-
tant aquest any en pujar de
categoria. Àngel Ribalta (CiU)

diu que s’està treballant amb
l’expedient del carrer de la
Creu; Jaume Rabeya diu que
s’ha rebut ja un informe que
s’havia sol·licitat a la
Diputació. Roc Carulla (CiU)
diu que no hi ha cap resum
del consorci sobre recollida
selectiva el 2009, però que
pot comptar que hi ha hagut
un increment d’un 20%.
També diu que, en un ple
anterior, ell ja va dir els per-
centatges, però que el con-
sorci no ha donat les dades.
Fernández replica que ell vol
una gràfica de com ha anat la
recollida selectiva en cada un
dels seus components per
veure com evoluciona; es
queixa del to de la resposta
rebuda; i demana que es posi
l’horari d’obertura a la porta
de la deixalleria, ja que hi ha
gent que potser hi va, troba
tancat, i llavors llença les dei-
xalles en un altre lloc.
L’alcalde explica que els
horaris ja hi eren, i que
aquesta informació el al web
de l’Ajuntament, al mateix
Ajuntament i als fulls que
s’han editat. També explica
que, com que hi ha altres
llocs on la gent deixa objec-
tes, la brigada municipal farà
algunes recollides extraor-
dinàries per pal·liar la situa-
ció.

Núria Prat (ERC) demana si hi
ha alguna ordenança sobre
tinença d’animals al munici-
pi. L’alcalde explica que hi ha
una normativa general de la

generalitat i que al
Departament hi ha uns vete-
rinaris especialitzats en fun-
ció del tipus d’animals i de si
són dins o fora del nucli de la
població. Prat demana si a
tots els ajuntaments la
norma és la mateixa, i Rabeya
li respon que la normativa de
la Generalitat és la mateixa
per tothom.

Isidora Hernández (PSC) diu
que a la carretera de Berga i
al carrer del Castell hi ha
trams amb la vorera aixecada
o sense acabar. Demana que
es faci un triangle wifi perquè
tothom tingui accés a inter-
net. I diu que els passos ele-
vats del polígon no complei-
xen la normativa, ja que són
massa alts i estrets. Àngel
Ribalta (CiU) diu que tindrà
en compte la qüestió de les
voreres, i pel que fa als passos
elevats, quan es van fer com-
plien la normativa però ara la
normativa ha canviat, només
en relació al pendent de la
rampa. Roc Carulla (CiU)diu
que a la Biblioteca ja hi ha
wifi, però que en altres llocs
no és previst de fer-ho, ja que
no hi ha garanties de funcio-
nament correcte, vistes les
experiències d’altres munici-
pis.

Xavier Marquès (VAI) demana
informació sobre la situació
urbanística de la casa del
carrer de la Creu abans
esmentada. Sobre la tanca
del camp de futbol, manifes-

ta que li sembla bé que la
gent pugui veure-ho des de
fora, i que hi ha altres formes
de fer diners sense impedir la
visibilitat, ja que la gent que
vol anar a futbol hi aniria
igual. Demana una solució
per a les grues d’obres que fa
temps que no funciones; que
es vetlli pel tancament
correcte de les obres parades
i que es netegin els solars
d’aigua embassada. I sobre el
wifi, demana d’on es treu la
informació que això no fun-
ciona, ja que hi ha molts llocs
on ho fan sense problemes.
Àngel Ribalta (CiU) es posa a
disposició dels grups per
mirar l’expedient del carrer
de la Creu i diu que
l’Ajuntament farà el que hagi
de fer. Sobre les grues, diu
que caldrà obrir expedients,
tot i que la tramitació serà
llarga. L’alcalde Jaume
Rabeya diu que en alguns
casos hi ha dificultats per
contactar amb la propietat.
Albert Bertran (CiU), parlant
del camp de futbol, diu que
no es tracta de guanyar més
diners, sinó de no perdre-hi
tant. I Jaume Rabeya explica
que en una assemblea d’al-
caldes celebrada a
Castellnou de Bages, parlant
de les zones wifi, els tècnics
de la Generalitat van posar-hi
pegues, tant legals com de
funcionament.

I la sessió, que havia
començat a les 9 del vespre,
va acabar a les 9 i 50 minuts.

Francesc Xandri, 19 anys a la presidència 
del Centre Instructiu i Recreatiu

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

«Vaig entrar a formar part de
la junta del CIR el dia 4 de
març de 1990. Va ser un any
més tard, el 17 de març de
1991, quan per unanimitat
vaig ésser escollit president
de l’entitat. Tots aquests anys
m’he sentit estimulat per
molts dels associats que
segueixen sent fidels a
aquells primers homes que
deixaren escrita una de les
nostres pàgines històriques
de Balsareny».

Francesc Xandri Bessa va néi-
xer al Casal Verge de
Montserrat el 7 de maig de
1962. Xandri compta amb la
formació professional que va
cursar a Navàs. No li agrada
massa llegir i, pel que fa als
esports en general li agraden
tots, però sobretot el futbol.

- Durant tots aquests anys,
quantes persones han estat
renovades dins l’equip de la
junta directiva?

- Per ser-vos sincers, us puc
dir que fa molts anys que
som les mateixes persones
que formem part d’una junta
que s’ha vist immersa en la
contemporaneïtat de les
associacions, que han vist
davallades i que han hagut
de posar-hi molt esforç per
tirar-ho endavant. A vegades
pot ser cert que la nostra
associació ha tingut man-
cança d’il·lusió per una conti-
nuïtat cultural i recreativa
d’uns anys passats, però
també ens ha afectat molt la
part econòmica, de la qual
darrerament ens veiem afec-
tades totes les associacions.
Aquesta ha estat la manca
restrictiva, emprenedora, d’u-
nes activitats que a voltes
trobem a faltar tots.

- Podeu dir-nos què en queda
d’aquells actes commemora-
tius que amb creativitat histò-
rica  van ser testimoni repre-
sentatiu i d’orgull per a l’enti-
tat?

- En part, aquesta pregunta
queda ja explicada a la res-
posta anterior, però no obs-
tant vull fer-vos la següent
observació: aquells actes que
amb enyorança tots recor-
dem, i que anys enrere
celebràvem a la nostra enti-
tat, per molta nostàlgia que
tinguem avui, no podem dur-
los a terme, ja que Balsareny
ha passat a tenir més locals
ben adequats (recordem
l’any 1991, del centenari,
quan encara no s’havia reha-
bilitat la Sala del Sindicat i els
locals de la plaça de la Mel).
Amb això vull dir que al nos-
tre Centre hi tenia cabuda
tota activitat que necessités
un local. Avui, amb les alter-
natives esmentades, el Centre
ha quedat obsolet. Però no
obstant això, seguim sent una

entitat oberta i viva per a tot-
hom, perquè, com sabeu, som
vius representants d’entitats
com el Club Ciclista Alt
Llobregat Pla i Baixada, la
Penya Barcelonista i el Club
d’Escacs de Balsareny.

- Actualment, quants socis té el
Centre?

- Bé, malgrat les baixes que
s’han anat produint per llei
natural, en la última assem-
blea vam comptabilitzar-ne
uns 60.

- 1881-1991, cent anys.
D’aquella celebració en queda
encara un petit recordatori mit-
jançant l’edició d’un llibre. S’ha
portat a terme algun altre reco-
neixement per a aquells homes
que foren capaços de recuperar
les arrels dels nostres primers
avantpassats?
- Bé, sobre ells puc dir-vos
que dins un apartat de les
assemblees, en més d’una
ocasió, internament, suren
respectuosament els noms
de totes aquelles persones
que van fer possible que el
nostre Centre tornés a les
legítimes mans dels seus pro-
motors i pogués tornar a ser
reconegut com a entitat bal-
sarenyenca. D’altra banda, en
una de les parets del Centre
resta exposat un quadre
d’honor amb les persones
que durant anys van formar
part de les primeres juntes.
Entre altres hi són presents
Josep Monte, Romuald Solà,
Lluís Badia i Marc Soler.

S’apuja l’aigua
Ple extraordinari de l’Ajuntament de 2 de novembre de 2010

R. C.S

Modificació d’ordenances
fiscals. Es proposa al Ple una
modificació de l’impost
sobre béns immobles (grava-
men del 0,43% sobre béns
urbans i del 0,746% sobre
béns rústics).

Impost sobre vehicles de
tracció mecànica: s’afegeix
un punt pel qual no caldrà
aportar certificat de minus-
validesa o altres documents
acreditatius dels beneficis fis-
cals sol·licitats, quan
l’Administració en pugui veri-
ficar telemàticament les

dades amb consentiment de
l’interessat.

Impost sobre increment de
valor dels terrenys urbans.
Bonificació del 50% de l’im-
post en les transmissions
d’habitatge habitual, no cedit
a tercers, per causa de mort a

favor de pares o fills i cònju-
ges. Les taxes són: per a incre-
ments de valor generats
entre un i cinc anys: 3,7%; fins
a 10 anys, 3,5%; fins a 15 anys,
3,2%; fins a 20 anys, 3%. La
quota serà el resultat d’apli-
car a la base imposable el
tipus del 20%.

Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77
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per realitzar a casa... Ja que
aquest fet només s’allargaria
fins al juny i per tant era una
situació temporal i puntual.

Totes aquestes alternatives
van ser desestimades sense
ni tan sols ser estudiades o
tingudes en compte.
Al tractar-se d’una escola
municipal ens vam adreçar
al regidor d’educació de
l’Ajuntament de Balsareny i
aquest va donar la mateixa
resposta que la directora de
l’escola de música denegant
també totes les alternatives.

També ens vam reunir amb
l’alcalde de l’Ajuntament,
com a màxima autoritat en
aquest tema, i ell va prendre
nota dels nostres suggeri-
ments, però en aquesta oca-
sió també s’ha obtingut una
negativa per resposta, dene-
gant qualsevol petició o
possibilitat.

En resum, que han expulsat
a les nostres filles de l'escola
de música perquè no
podran assistir a les classes
dels dimecres durant 6
mesos tot i portar 4 anys en
aquesta escola, i aquestes
alumnes són les que estan
patint totes les conseqüèn-
cies d’aquesta absurda
situació que ve motivada
per la falta de voluntat per
trobar solucions a una qües-
tió tan senzilla com aquesta.

Per què des de l’escola de
música la pròpia directora
posa entrebancs a la conti-
nuïtat d’aquestes alumnes
en comptes de buscar solu-
cions per fomentar l’apre-
nentatge musical dels
joves? Per què tampoc hi
volen intervenir ni el regidor
d’Educació ni l’alcalde de
Balsareny? Per què ells tam-
poc entren ni tan sols a valo-

rar les alternatives que pro-
posen als pares?

Si, davant una situació tan
fàcil com la plantejada,
aquesta és la postura d’a-
questes persones, les quals
representa que estan al ser-
vei dels ciutadans de
Balsareny, quina serà la seva
resposta davant altres situa-
cions que es plantegin que
siguin més transcendents i
complicades? La resposta és
realment preocupant.

Per poder continuar amb els
estudis musicals de la meva
filla, vam buscar un altre
centre que pogués agafar-la
a meitat de curs i buscar-li
un lloc. Hem pogut apuntar-
la a l'Escola de Música de
Navàs, que ens ha tractat
molt bé i ha buscat la solu-
ció encara que tenen 230
alumnes i la cosa era compli-
cada.

Per això vull donar les grà-
cies públicament al director
de l'Escola de Música de
Navàs per tot els esforços
que ha realitzat perquè la
nena no deixi d'estudiar.

També volem donar les grà-
cies a totes les persones,
amics i coneguts del poble
de Balsareny que ens han
recolzat i ens han mostrat la
seva solidaritat, la seva sor-
presa pels fets i la seva com-
prensió. Aquest és un pro-
blema petit, que té solució.
Que passaria si fos un pro-
blema greu? 

L'Escola de Música de
Balsareny no té cap normati-
va ni hi ha cap ban munici-
pal que digui que si una
nena falta 45 minuts a la set-
mana serà donada de baixa.

Es continuarà informant...

Amb el màxim respecte cap a 
l’excel·lentíssim Ajuntament de Balsareny

MONTSE RODRIGUEZ PIEDRA
CELIA GONZÁLEZ GARCIA

S

Des de fa 4 anys dues nenes
de 8 anys de Balsareny estu-
dien llenguatge musical i
piano a l’Escola Municipal
de Balsareny, 3 hores i mitja
a la setmana. Aquestes
nenes també realitzen
gimnàstica rítmica al
Gimnàs Eix de Navàs des de
l'any 2006 i 2009 respectiva-
ment.

A partir del setembre passat
hi va haver una ampliació
d’horari en aquesta altra
activitat, ja que pel nivell
que tenien havien d’apun-
tar-se al grup de competi-
ció, per la qual cosa deixa-
rien d'assistir els 45 minuts
que dura la classe dels
dimecres.

Quan es va informar a la
directora de l’Escola de
Música, la resposta va ser
contundent: si no podien
assistir aquests 45 minuts,
s’haurien d’esborrar de
l’Escola de Música perquè
retardarien l’aprenentatge

del grup.

Val a dir que en aquesta
classe de 45 minuts, a part
d’aquestes nenes (que por-
ten 4 anys estudiant-hi
música) hi ha alumnes que
han iniciat les classes de
música aquest any i partei-
xen d’un nivell 0, cosa que fa
que hi hagi alumnes amb
diferents nivells d’aprenen-
tatge musical. Aquest és un
dels motius pels quals no
s’entén la resposta de la
directora de l’escola de
música ja que resulta evi-
dent que elles no retarda-
rien l’aprenentatge de cap
dels alumnes del grup, al
contrari.

Tot i així els pares de les
nenes van plantejar altres
alternatives com que ells
contractarien un professor
particular a les nenes per
compensar aquesta estona,
o que pagarien uns diners
extra a l’escola perquè els
mateixos professors els
donessin aquesta classe, o
canviar-les de grup, o que
els posessin activitats extres

Coral 
Sant Esteve

R. C.S
La Coral sant Esteve de Balsareny
va celebrar, el dia 28 de desem-
bre, el tradicional Concert de
Sant esteve, amb la presència
fidel de la Polifònica de Puig-reig.
42 anys ininterromputs fa que se
celebra aquest concert, durant
molts anys a la Colònia Soldevila
i darrerament a Balsareny; 42
anys en els quals mai no ha man-
cat la companyia dels cantaires
internacionals de Puig-reig.

Va obrir l’acte la Coral Infantil de
l’Escola Municipal de Música,
dirigida per mossèn Joan
Bajona, que va cantar Tanca els
ulls, Per damunt la neu, Nadal
Nadal i Tinguem tots un bon
Nadal,acompanyats al piano per
Marc Comabella.

La Coral Sant Esteve, dirigida per
Joan Bajona i per Olga Puigbò,va
interpretar una madrigal del
segle XV, Dadme albrizias, hijos
d’Eva; l’espiritual negre
Gronxa’m, estel daurat; Dolça
cançó de la Nit de Nadal; Allà dins
d’una cova; i Nit de vetlla.

La Polifònica de Puig-reig, dirigi-
da per Ramon Noguera, va oferir
un conjunt de cançons tradicio-
nals catalanes, en una complexa,
meritòria versió amb arranja-
ments d’Albert Guinovart, que
incloïa El rabadà; Les dotze van
tocant; Fum, fum fum; i El dimoni
escuat.

Per acabar, les dues corals van
interpretar conjuntament Allà en
un pessebre i l’Al·leluia de
Haendel.

El Poema de Nadal. El dia 1 de
gener, la Coral Sant Esteve, amb
la col·laboració dels Pastorets de
Balsareny, va oferir un recital del
popular El Poema de Nadal, de
Josep Maria de Sagarra, recitat
per rapsodes dels Pastorets amb
cançons de Nadal a càrrec de la
Coral Sant Esteve.

Amb l’assistència de tots els
membres del consistori, es va
començar aprovant l’acta
anterior, del Ple de 29 de
juliol de 2010.

Modificacions del Pla
d’Ordenació. Es va proposar
la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana
dels carrers Picapoll i
Sarments, del veïnat de Cal
Nosa. Es tracta de corregir
una incongruència, ja que en
aquests carrers l’ordenació
preveia l’ús comercial de les
edificacions d’una banda
dels carrers, però no a l’altra
banda, mentre que la resta
de característiques i condi-
cions d’edificabilitat són
semblants. Andreu
Fernández (ERC) va dir que
era un signe de deixadesa no
haver examinat exhaustiva-
ment el Pla Urbanístic. Isidora
Hernández (PSC) va dir que
estava d’acord amb solucio-
nar el problema, però que
això seria un precedent per-
què tothom pugui demanar
els canvis que els interessin.
També Xavier Marquès (VAI)
va dir que això seria un pre-
cedent i que creia que hi ha
altres carrers amb diferent
regulació urbanística a
banda i banda. El tinent d’al-
calde Àngel Ribalta va dir
que s’intentava solucionar un
greuge comparatiu, i que
aquesta situació, en el nucli
urbà, només es donava en
cases residencials del carrer
del Bruc. Es va aprovar amb
10 vots a favor (CiU, ERC i
PSC) i una abstenció (VAI).

També es va proposar modi-
ficar la delimitació del sòl
urbà a la cruïlla de la carrete-
ra de Berga C-1411 amb el

carrer del Castell. Andreu
Fernández (ERC) va dir que
estava d’acord amb el reajus-
tament dels límits ja que no
es modifica la superfície edi-
ficable; però que no està d’a-
cord amb una edificació por-
tada a terme fora dels límits
edificables, uns 200 metres
més enllà del punt de què es
parla. Xavier Marquès (VAI) va
manifestar que no tenia prou
informació al respecte i que
era un cas semblant a l’ante-
rior. La proposta es va apro-
var amb 10 vots a favor (CiU,
ERC, PSC) i una abstenció
(VAI).

Aprovació provisional del
POUM (expedient
56/1997). El Ple de
l’Ajuntament va aprovar el
juliol de 2002 el Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de
Balsareny elaborat el 1997
(expedient 56/1997). El pro-
jecte es va sotmetre a exposi-
ció pública el mateix any
2002. S’hi van presentar nom-
broses al·legacions; es van
demanar informes a organis-
mes diversos i es va parlar
amb ajuntaments limítrofs.
Mentrestant, la normativa
reguladora s’ha anat modifi-
cant. Amb tot, havent consul-
tat la Direcció General
d’Urbanisme, es considera
convenient aprovar provisio-
nalment el POUM i sotmetre’l
a l’aprovació definitiva de

l’organisme competent. Per
tant, es proposa desestimar
totes les al·legacions presen-
tades a l’expedient 56/1997,
aprovar provisionalment el
POUM de Balsareny tramitat
en l’esmentat expedient i
elevar-lo a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de
Catalunya.

Andreu Fernández (ERC) va
dir que, des del 1997, el Pla ha
sofert un llarg periple en
mans dels tècnics, però que
per als profans tot aquest
temps ha estat com un tren
en via morta; i que ara cal
desencallar-lo i donar-li via
lliure. Isidora Hernández
(PSC) va subratllar que algu-
na de les al·legacions feien
referència a una malaltia
degenerativa i que això havia
de tenir prioritat. Àngel
Ribalta (CiU) va dir que en
aquesta proposta se seguei-
xen les directrius de la DGU i
que, quan la Comissió
d’Urbanisme ho retorni, hi
tornarà a haver un període
d’exposició al públic.
Sotmesa a votació, la propos-
ta es va aprovar amb 7 vots a
favor (CiU) i 4 abstencions
(ERC, PSC i VAI).

Modificació del pressupost.
Es va proposar una modifica-
ció del pressupost per aten-
dre unes despeses que no
poden demorar-se fins a l’e-
xercici vinent. Andreu

Aprovat provisionalment
el Pla d’Ordenació de 1997
Ple ordinari de l’Ajuntament del 30 de setembre de 2010

R. C.S

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57 

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
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muntatge musical que ha con-
fegit Toni Garrido. Com és tra-
dicional també, quatre grups
de ball de l’AMPA del Col·legi
Guillem de Balsareny, a cura
d’Alba Fontanet, han fet les
delícies dels espectadors cap a
mitja representació.

La novetat de la temporada
va ser la presència del grup al
plató de la Marató de Tv3 el
passat dia 19 de desembre.
Ara, el dia 30 de gener l’asso-
ciació celebrarà l’assemblea
semestral i el consegüent
dinar de germanor. I a prepa-
rar una propera temporada.

Dues presentacions
SARMENTS

El desgavell, de Ferran
Planes

El divendres dia 4 de febrer
de 2011, a les 20 hores, al
Centre Cultural El Casino de
Manresa, tindrà lloc la pre-
sentació de l’edició íntegra
del llibre El desgavell, de
Ferran Planes Vilella (Bagà
1914 - Barcelona 1985). Un
llibre molt important, cròni-
ca viscuda d’episodis de la
República, la guerra civil i l’e-
xili i que, entre moltes altres
coses, dóna testimoni de
com es va viure a Balsareny
la proclamació de la
República i, més endavant, la
revolució subsegüent a
l’Alzamiento nacional del 18
de juliol de 1936, tant a
Balsareny com a Súria. L’obra
es va publicar l’any 1969,
però molt mutilada per la
censura de l’època, i es va
exhaurir en tres setmanes;
ara per fi es presenta en la
seva versió completa. A l’ac-
te hi intervindran Maria
Bohigas, Jordi Estrada, Marta
Marín, Joaquim Aloy, Jordi
Planes i Ignasi Perramon. Les
actrius Laia Oliveras i Àngels
Sánchez llegiran fragments

del llibre, dirigides per Fina
Tàpies. L’acte és organitzat
per Club Editor, Òmnium
Cultural, l’associació El
Galliner i l’associació
Memòria Història de
Manresa.

Noms de lloc, de casa i de
persona de Balsareny, de
Ramon Carreté

El dissabte dia 19 de febrer
de 2011, a les 12 del migdia,
a la Biblioteca Pere
Casaldàliga de Balsareny,
tindrà lloc la presentació
del llibre Noms de lloc, de
casa i de persona de
Balsareny, de Ramon
Carreté, publicat per
l’Institut Cartogràfic de
Catalunya i la Societat
d’Onomàstica. El llibre
recull la toponímia del
terme de Balsareny, els
noms de les cases de pagès
i els sobrenoms de les cases
del poble, així com els mal-
noms o motius de molts
balsarenyencs. L’acte anirà
precedit d’una conferència
a càrrec de Josep Maria
Albaigés, president de la
Societat d’Onomàstica, que
parlarà sobre «la toponí-
mia, ciència de l’espai».

Informació de l’Associació
«Els Ametllers» del Casal
de la Gent Gran

ASSOCIACIO «ELS AMETLLERS»S

El passat dia 13 de desembre
davant d'unes 40 persones el
Dr. Cañellas va dissertar
sobre el tema de la Marató
de TV3: lesions medul·lars i
cerebrals adquirides. Les
seves explicacions van ser
molt amenes i aclaridores
sobre un tema desconegut
per a la majoria dels assis-
tents.

Excursió cultural a Tàrrega i
Agramunt. A les 8 del matí
del dia 14 sortíem en direc-
ció a Tàrrega. Havent parat a
esmorzar a la meitat del tra-
jecte, arribàrem al Casal de
Tàrrega i ens vam posar en
mans d'un expert coneixe-
dor de la població, que ens
va acompanyar a visitar els
llocs més interessants. Sobre
les 13 h. vam tornar al Casal
per dinar.

Després de descansar una
estona, ens vam posar en
ruta cap a Agramunt. Un
petit grup va  visitar l'esglé-
sia parroquial. La seva por-
talada està considerada una
de les joies de Catalunya en
art romànic. Va ser una visita
ràpida, ja que feia fred.
Després d'aquesta visita
llampec, vam anar a visitar
una de les fàbriques famoses
de torrons, on després de
veure com es fabricaven els
clàssics torrons d'Agramunt
ens van oferir una degusta-
ció dels seus productes i el
que va voler va poder-ne
comprar. Acabada la visita
vam posar rumb a casa,
havent gaudit d’una sortida
molt interessant.
El dia 15 de desembre es va
celebrar el tradicional
Berenar de germanor. El

grup de xou La il·lusió del
Casal ens va oferir un bona
actuació del seu extens
repertori. A la mitja part es va
celebrar el sorteig d'una
torradora de pa. Tota la
recaptació va ser per a la
Marató de TV3. Aprofitem
per donar les gràcies a les
aproximadament 80 perso-
nes que hi van assistir, per
contribuir a aquesta noble
causa.

Concert de Nadales i
Torrons. El dia 22 de desem-
bre, davant d'unes 66 perso-
nes, la coral Els Ametllers
ens va oferir un recital de
nadales. Després, coca i
torrons per a tots els assis-
tents. Es va passar una tarda
molt agradable. Acabada
l'actuació de la coral es va
donar a la Sra. Rosario Mateo
un petit obsequi amb motiu
de la seva jubilació, després
de molts anys de servei en el
nostre Casal. També va
donar-se a la Sra. Maria Lluïsa
Farizo  una placa recordatò-
ria del seu pas pel Casal.

El passat dia 31 es va cele-
brar el comiat de l'any 2010
al Casal de la Gent Gran. Van
reunir-se 44 persones per
acomiadar l'any i celebrar
l'entrada del 2011 amb un
bon sopar. La gresca i el bon
humor van ser la tònica fins
ben entrada la nit. No van fal-
tar les serpentines, el cava i el
ball fins que el cos va dir
prou. D'aquesta manera es
recupera un costum que feia
anys que no es celebrava.

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

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

P U I G
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes

· Fabricació i reparació

· Ferreteria en general
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Els Pastorets, èxit un any més
PASTORETS DE BALSARENY
FOTO J. PERALTA

S

Enguany amb la direcció
artística d’Elisa Jorba i Josep
Estruch, amb un equip de
direcció format també per
Isidre Viu, Ivan Villanueva i
Toni Garrido, els Pastorets de
Balsareny han culminat una
nova temporada amb una
més que acceptable entrada

en totes les seves funcions.

Els dies 25 de desembre de
2010 i 2, 9 i 16 de gener de
2011, les aventures d’en
Lluquet i en Rovelló i les des-
ventures de Satanàs, Llucifer i
les seves Fúries i Pecats
Capitals, impotents enfront
d’un arcàngel Miquel que
sempre els barra el pas, han

acabat, com de costum, arri-
bant a temps al portal de
Betlem, amb Josep i Maria, el
Nen Jesús, en Jeremies i la
Marta, en Getsè i la Isabeló i
tots els pastors i pastores i
angelets.

Aquest any hi ha hagut un
nou ball de Fúries, a càrrec de
Mariona Garcia, amb un nou
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caldrà estar molt atents per
veure per on ens vindrà el pro-
per torpede.

Mentrestant, a Balsareny el
món de la cultura continua
fent la viu-viu amb les tradi-
cions que ja són rutina. Una
rutina, tanmateix, que implica
molta gent treballant de
valent, ja que res no es fa per
generació espontània. Han
acabat els Pastorets amb èxit
d’espectadors; la Coral Sant
Esteve ha fet el tradicional
Concert de Sant Esteve i pre-
para, per al 30 de gener, el
Concert de Nadal amb els pre-
mis dels pessebres; amb els
Pastorets, la Coral ha ofert una
representació d’El Poema de
Nadal; la cavalcada dels Reis
d’Orient ha arribat un any
més, puntual a la cita amb els
més menuts...També s’ha anat
celebrant l’Hora del Conte a la
Biblioteca; els espectacles de
teatre familiar; les activitats de
l’associació Els Ametllers, del
Centre Excursionista i de les
entitats esportives; i el Quinto
del Traginer, preludi d’una
nova edició de la nostra festa
més popular i coneguda arreu,
que enguany serà a finals de
febrer. I tot seguit vindrà el
Carnestoltes, i un mes després
la Festa Major, que coincidirà
amb la Setmana Santa... i ja
serem a les eleccions munici-
pals. La roda va girant. Que la
participació en els moviments
culturals del dia a dia ens doni
força i seny per no oblidar que
tot el que fem és cultura,cultu-
ra catalana; i que, per damunt
de tot, som i serem gent cata-
lana, tant si es vol com si no es
vol... Que sembla que algú no
ho vol. Persistirem.

Estalvi i reconeixement
popular a la carretera
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L’acte nadalenc s’ha de
reconèixer a tot el veïnat de
les dues carreteres de
Manresa i Berga.

Una ocasional falta de
potència elèctrica d’aquest
sector balsarenyenc, va fer
que les dues carreteres res-
tessin sense la tradicional
il·luminació nadalenca, pre-
sents com a postal i festivitat
de Nadal.

«Balsareny Avui» va parlar
amb alguns membres de
l’associació comercial i veï-
nal, els quals van fer palesa la
raó del perquè: «enguany i
davant la dificultat d’una
encesa comunitària i tradi-
cional ens vam reunir i junts
acordàrem fer un Nadal on a
petits i grans ens arribés com
a felicitació una trobada
popular i solidària des del
mateix carrer».

A la plaça Onze de Setembre,
punt de transacció i afluent

de les dues carreteres, es va
vestir un gran arbre amb la
representació il·luminada del
pessebre, on tothom es
pogués sentir acollit i deixés
el seu testimoniatge solidari
envers el comú.

El passat 30 de desembre de
2010, Balsareny va viure unes
matines plenes de reconfort
col·lectiu, amb xocolata i pas-
tes per a tothom i, a l’en-
sems, un desig d’un any 2011
millor. Durant el transcurs de
l’acte, els organitzadors
repartiren targes per tal de
manifestar la seva inquietud
social, laboral o religiosa.
Entre d’altres, en algunes de
les targes s’hi va poder llegir:
«Els meus desitjos perquè hi
hagi feina per a tothom»;
«molta i desitjada pau per a
tothom»; «que el nen Jesús
escalfi totes les llars»; «que
els Reis Mags siguin curosos
amb els seus regals», etc.
L’arbre va quedar farcit de
bons desitjos, que per unes
hores van fer un Balsareny
més gran.

Solidaritat amb la
Marató de TV3

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Un any més arribava el
factor mèdic encarrilant el
camí de progrés que mena
per procurar una millora
científica en els reptes de
la investigació. Balsareny
no es fa mai enrere i vol
ser un poble capdavanter
en solidaritat.

Josep Cañellas va tornar a
ser el convidat a posar la
seva oratòria al servei del
tema de la Marató d’en-
guany de TV3: les lesions
medul·lars i cerebrals
adquirides. El metge bal-
sarenyenc va portar a
terme una xerrada infor-
mativa i també va fer un
passi d’un vídeo per a l’o-
casió, davant d’una vui-
tantena de persones.
També van intervenir a
l’acte, entre altres, el Dr.
Josep Medina, metge
especialitzat en els danys
cerebrals integrat a l’e-
quip de l’Hospital de la
Vall d’Hebron, així com
també diferents experièn-
cies de persones malaltes
de lesions medul·lars i
cerebrals adquirides.
«Després d’haver vist el
vídeo, m’agradarà molt
que parlem de l’ictus, més
conegut pels més grans
com la feridura». Així s’en-
cetà una consulta oberta i
fora de despatx.

Durant prop de dues
hores, metge i assistents
van sospesar que a vega-
des la nostra imprudència
ens porta a malalties que
haurien pogut ser evita-
bles. «En les lesions
medul·lars, evidentment
no totes, un dels factors
de risc és anar dalt d’una
moto sense casc, i un altre
és que malgrat portant-lo
en els col·loquem mala-
ment. Altre fet són els
accidents de treball, però
compte, també en alguns
casos la nostra imprudèn-
cia ens pot portar a oca-
sionar-nos el fatídic acci-
dent».

En el cas de l’ictus, com en
totes les altres preven-
cions, en Cañellas va reco-
manar que «sempre s’han
de seguir les prescripcions
del metge, és a dir, seguir
el tractament prescrit pel
facultatiu».

Cada any en aquesta ses-
sió solidària es convida
tothom a fer una aportació
econòmica, mitjançant la
venda d’unes tires adreça-
des a un petit sorteig.

També durant la presenta-
ció de l’acte es va recordar
que Cañellas fa mitjançant
la seva conferència el gest
solidari a favor de la
Marató.
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«Aunque se note el cuidado»
CCBS mantingut respectats. Ara,

l’Estat (i els seus principals par-
tits, el PP tensionant les situa-
cions al màxim,i el PSOE apun-
tant-s’hi per electoralisme
quan no per pròpia convicció
també) han canviat radical-
ment de tàctica. Ara els atacs a
la llengua catalana són desca-
rats i ja no els importa «que se
note el cuidado».

Un altre pas molt evident és el
qüestionament que es fa de
l’Estat de les Autonomies, un
altre part aconseguit no sense
mil equilibris. Perquè les «for-
ces vives» acceptessin que el
nou estat democràtic conce-
dís l’autonomia que reclama-
ven algunes nacions
(Catalunya, Euskadi, Galícia,
Andalusia) i que ja havien tin-
gut o estaven en tràmit durant
la República, es va inventar el
cèlebre «cafè para todos»,con-
cedit autonomia a comunitats
que mai no l’havien reclama-
da. Disset autonomies confi-
guren l’Estat actual, i ara, amb
el pretext de la crisi econòmi-
ca, se’n qüestiona la viabilitat.
Però no ens enganyem: l’ob-
jectiu no és retallar l’autono-
mia de Múrcia o de la Rioja,
que tant se’ls en dóna: l’objec-
tiu és Catalunya. Si per raons
econòmiques es volgués
reconduir el «café para todos»
reduint el nombre d’autono-
mies al de les comunitats que
històricament n’havien tingut
i en foren desposseïdes per
una guerra civil, i les altres
comunitats —tot i haver cone-
gut els avantatges, o no, d’una

autonomia mai no desitjada
per elles— s’hi avinguessin,
segurament no hi hauria cap
problema (a part que s’hauria
de modificar la sacrosanta
Constitució); però això no és
de cap manera el que volen.
José María Aznar ja ha anun-
ciat que, quan governi el PP,
caldrà «homogeneïtzar»
l’Estat de les autonomies; i tot
seguit el PSOE ha anunciat
que vol obrir un «procés d’har-
monització» per aprimar
l’Estat autonòmic «per evitar
duplicitats i traves». I el presi-
dent del Govern espanyol, el
socialista José Luis Rodríguez
Zapatero, ha dit en una entre-
vista al Financial Times que si
les comunitats no redueixen el
dèficit, el seu Govern
«actuarà».

Van per Catalunya. Artur Mas,
president de la Generalitat, ha
dir que «si PP i PSOE volen har-
monitzar, que s’ho facin entre
ells, però que deixin estar
Catalunya». ¿De debò s’ho
pensa, que ens deixaran al
marge? I el PSC s’ha afanyat a
treure ferro al que titlla de
«rumors» que apel·len a un
hipotètic «enemic extern»;
però, ¿que no llegeixen el que
diuen els seus socis del PSOE i
els seus rivals que aspiren a
governar amb majoria absolu-
ta? ¿És de debò hipotètic,
aquest perill? Mentrestant, a
Catalunya, les opcions sobira-
nistes continuen minoritàries i
dividides. Esperem que la
campanya de «Barcelona
Decideix» vagi molt bé, però

El Tribunal Suprem espanyol,
basant-se en la sentència del
Tribunal Constitucional contra
l’Estatut, ha dictat tres sentèn-
cies per les quals s’introdueix
l’espanyol com a llengua vehi-
cular a l’escola. Tot fa témer
que aquesta no és sinó la pri-
mera d’una sèrie de càrregues
de profunditat contra les arrels
de la catalanitat. Atacar la
immersió lingüística és
impugnar un sistema recone-
gut i avalat pel Consell
d’Europa com a model d’inte-
gració i cohesió social. És divi-
dir els ciutadans del futur en
dos blocs discriminats per raó
de la llengua materna, on la
més feble estarà en desavan-
tatge clar. És destruir la base
d’una convivència que ha fun-
cionat sense problemes des
de la Transició. Ens trobem,
doncs,davant un torpede con-
tra la línia de flotació del nos-
tre principal tret d’identitat: la
llengua catalana. I no és de
creure que sigui pas l’únic.

Els atemptats contra la nostra
llengua són ancestrals. La polí-
tica de Felip V durant el segle
XVIII per intentar eliminar la
llengua catalana, fou: «Que se
consiga el efecto sin que se note
el cuidado». Durant la Transició
democràtica es van teixir un
seguit d’acords de mínims
que van fer possible l’evolució
del país cap a una democràcia
pacífica, pactant uns equilibris
que sempre han estat difícils
però que fins ara s’havien
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Final de curs 
de l’Escola de Música
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Els passats dies 16 i 21 de
desembre de 2010 s’acom-
pliren un any més les dues
audicions musicals de final
de curs de l’Escola
Municipal de Música de
Balsareny.

Sota la responsabilitat de
Joana Almansa, directora, i
l’equip tècnic musical for-
mat per Pau Bombardó,
Núria Rotllan, Berta
Moreno, Sergi Quirante,
Marc Borau i Joan
Miranda, es portaren a
terme a la sala petita del
Sindicat les dues sessions
musicals. L’ordre de les
actuacions amb els seus
autors i intèrprets van ser
els següents:

Audició 1:
Cançó de bres per a una
princesa negra . Aira
Rodríguez, cor nivell ele-
mental.
És un desig. Josep Thió, cor
nivell mitjà.
Quan somrius. Josep Thió,
cors elemental més mitjà.
Fa molt de temps, de J. H.
Baily. Paula Martínez, al
violí.
Barcarola, d’Offenbach.
Laura Baron, al violí.
Bourrée, de J.F. Haendel.
Sílvia Serra, al violí, i Anna
Soler, al piano.
Jingle Bells, tradicional
anglesa. Laura Acevedo, al
piano.
Money, money, money,
d’Abba. Sílvia Serra, al
piano.
To Zanarcand, de Nubio
Uematso. Anna Soler, al
piano.
Primer solo de bateria, de
Gert Bomhof. Álvaro
Expósito, a la bateria.

Primer solo de bateria, de
Gert Bomhof. Martí
Llimargas, a la bateria.
Ritme i Toms, de G.
Bomhof. Arnau Martín, a la
bateria.
Jungle Drums, de M.
Wessels. Christian Nieto, a
la bateria.

Audició 2:
Old McDonald, de J.
Thompson. Mireia
Caballero, al piano.
La Guineueta, tradicional
alemanya. Rosa Herrera, al
piano.
Good morning, tradicional
anglesa. Aina Rodríguez, al
piano.
Jingle Bells, tradicional
anglesa. Xènia Granados,
al piano.
Himne a la joia, de
Bethoven. Aina Garcia i
Clara Rivero, al piano.
Marxa dels Sants, tradicio-
nal afroamericana. Pol
Artigas, al piano.
La Bella i la Bèstia, d’A.
Menken. Laia Carulla i Laia
Rodríguez, al piano.
El noi de la mare, tradicio-
nal catalana. Judith
Capdevila, al piano.
Pallassos, de Kabelesky.
Clàudia Díaz, al piano.
What you are made of, de L.
Sylvas. Núria Díaz, al piano.
Every breat you take, de
Sting. Marina Martínez, al
piano.
Hansel i Gretel, Sant Josep
fa la bugada. Àxel Garcia,
al clarinet.
Valls i muntanyes, el Trineu.
Paula Caballero, al saxo.
Secret agent shuffle. Laia
Fernández, al saxo.
The Bothy Band Jig, tradi-
cional anglesa. Arnau Gil,
Mar Sangüesa, Ferran
Galiano, Mònica Viu i Toni
Baron, guitarres.

La comunitat cristiana
de Balsareny celebrà 
el Nadal amb un 
Pessebre Vivent

Dins la fredor d’un nou
desembre arribava també
un nou Nadal. Enguany un
teixit voluntari format per
diferents pares, tiets, avis i la
il·lusionada participació de
nens i nenes integrats en
diferents formacions cristia-
nes de la parròquia de
Balsareny feren possible
l’escenificació del naixe-
ment del nen Jesús a
Betlem. Balsareny va viure
durant unes hores un Nadal
palestí amb un Pessebre
Vivent.

La plasticitat dels diferents
quadres (cova dels pastors

amb el pessebre del bou i la
mula, anunciació, corral amb
un ramat d’ovelles, etc.) va
omplir d’espiritualitat nada-
lenca els cors dels feligresos
assistents a les misses del
Gall, nit del 24 de desembre
de 2010, i de Nadal, el 25 de
desembre.

Balsareny va viure així la pri-
mera edició d’un Pessebre
Vivent dins el marc de l’es-
glésia de Santa Maria, recor-
dant aquella primera mani-
festació «Trobareu un infant
amb bolquers dins d’una
menjadora» de Jesús al
col·lectiu més humil, els pas-
tors que amb els seus
ramats sentiren la vinguda
del rei dels cels.
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La cavalcada 
dels Reis d’Orient 
ha arribat 
a Balsareny 
donant il·lusió 
als més petits

Els Pastorets, èxit un any més


