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EDITORIAL

El Parlament debatrà la independència
S

CCB

El Parlament de Catalunya ha
pres una decisió històrica: ha
admès a tràmit un debat
sobre la possible independència de Catalunya.
Després que en tres ocasions
—1989, 1998 i 2010— el Parlament ja es va pronunciar a
favor del dret a l'autodeterminació, aquest cop ho haurà
de fer sobre el camí cap a la
independència nacional.
Tranquils, que no passarà res:
ja s’ha anunciat que CiU s’hi
oposarà, igual com ho faran
PP, C’s i el PSC, i la proposta es
tombarà amb els vots d’aquests grups enfront dels
d’ERC i de SI, que és qui l’ha
presentada. CiU ha estat
fonamental perquè la iniciativa fos admesa a tràmit —
hauria estat molt fort que s’hi
hagués oposat, després de
tant defensar el dret a decidir!—, però ja ha avançat que
el dia de la votació —a l’abril,
poc abans de les municipals— CiU no votarà a favor
de la independència «dintre
aquesta legislatura», tot i que
l’objectiu «és molt noble», i
que cal primer «un gran consens sobre el pacte fiscal».
Vaja, que «ara no toca». Com
cantava Llach: «No és això,
companys, no és això / i ens
diran que ara cal esperar; / i
esperem, ben segur que esperem! / És l’espera dels que no
ens aturarem / fins que no
caldrà dir ‘no és això’». Potser
si PSC i CiU donessin llibertat
de vot als seus parlamentaris

tindríem una sorpresa... Potser no.
Però en tot cas, el resultat d’aquest debat serà el menys
important. Ja sabem que al
Parlament no hi ha —encara— una majoria clara per fer
cap declaració unilateral d'independència; però per primer cop tindrem un debat
seriós a la cambra legislativa
sobre aquesta possibilitat.
Per primer cop el Parlament
debatrà la independència de
Catalunya. Diran que no, que
no toca. Però se’n parlarà, i no
s’ensorrarà res, no es trencarà
res. Serà un pas més, un pas
de pardal, però almenys
endavant.
Mentrestant, és bo de subratllar que dues personalitats de
procedències tan diferents
com Jordi Pujol i Manuel
Milián Mestre (antic diputat
del PP) han coincidit recentment, després del progrés
galopant i sense mitges tintes de l’anticatalanisme a
Espanya, en un diagnòstic
semblant. El primer, dient
que «podria passar que d’aquí a un temps en el tema de
la relació entre Espanya i
Catalunya ens haguéssim
d’enfrontar amb el dilema
següent: o l’Espanya que el
Tribunal Constitucional ha
dibuixat, sota pressió descarada del PP, posició entre
ambigua i per sota mà també
contrària del PSOE i el suport
majoritari de l’opinió pública
espanyola, o la independèn-
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cia». I el segon dient, en relació a un article del Financial
Times que atribuïa a Catalunya la culpa (!) de la situació
financera espanyola: «jo no
he estat mai independentista; però seguint aquesta lògica, la solució és l’independentisme». Doncs això.

El Club d’Escacs Balsareny Kim Junyent, nou campió
manté la categoria
social d’escacs 2010
S

JORDI AMBRÒS
FOTO ARXIU

El Club d’Escacs Balsareny va
mantenir la categoria de 1a.
Provincial en el Campionat
de Catalunya per equips, i va
quedar tercer classificat de la
temporada 2009-2010.

Traginers
El tomb de l’any, inexorable,
un cop acabat el cicle de
Nadal ens aboca a la Festa
dels Traginers. Des de força
dies abans, es nota arreu del
poble el pessigolleig de la
diada que s’atansa, i la gent
es mou a l’encalç de les moltes i diverses feines que s’autoimposen, cadascú des del
seu àmbit, per ajudar entre
tots a tenir una festa tan lluïda com la dels anys anteriors,
si no més.
Com en els últims 13 anys
ens té acostumats, la Comissió obre l’aperitiu amb un
programa magnífic. De portada hi té el cartell oficial,
guanyador d’una votació
popular celebrada el dia de la
festa de les entitats; i com a
salutació porta un emotiu
escrit de Josep Rodergas i
Font,
l’Arep,
nomenat
enguany Traginer d’Honor
per la seva vinculació de tota
la vida a la festa; i, reconeix
ell, com a homenatge a la trajectòria del seu pare, el
Miquel de ca l’Arep, qui, amb
altres històrics —el Portella,
el Portaler, el de ca la Minga,

L’equip Balsarenyenc no va
perdre mai la concentració ni
la intensitat per tal d’aconseguir la difícil permanència en
aquesta categoria.

cha i Ramon Soler, els quals
es mereixen una gran felicitació.
L’equip B també va fer un
bon paper en la categoria de
3a. Provincial, en assolir la
quarta posició del seu grup.
Cal destacar l’actuació del
jugador local Arcadi Solà per
l’ascens en el seu ELO particular.

Cal ressaltar l’actuació de
Kim Junyent, Kevin Fumanal,
David Riera, Miroslaw Saldo-

Hem d’agrair l’acompanyament dels afeccionats balsarenyencs en els dies que la
competició ha transcorregut
a casa.

Classificació 1a. Provincial
Punts
9,0
1r. Olesa
7,0
2n. Sant Joan
5,0
3r. Balsareny
5,0
4t. Manresa
5,0
5è. Piera
4,5
6è. Catalonia ‘B’
4,0
7è. Sallent
3,0
8è. Sant Sadurní
2,0
9è. Montbui
0,5
10è. Capellades

Classificació 3a. Provincial
Punts
28,0
1r. Sant Esteve
27,0
2n. Minorisa
24,5
3r. Olesa ‘C’
24,0
4t. Balsareny ‘B’
21,5
5è. Pallejà ‘B’
19,5
6è. Catalonia ‘D’
15,0
7è. Berguedà ‘E’
15,0
8è. Berguedà ‘D’
5,5
9è. L’Estany ‘B’
0
10è. Vacant
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Era molt probable que Kim
Junyent fos el nou campió
social d’escacs, i així ha sigut.
El que no era previsible és
que realitzés un torneig superant rècords i estadístiques, ja
que a part de ser quatre vegades campió local d’escacs de
Balsareny, en aquesta edició
ho va fer sense perdre cap
partida ni fent cap taules.
Aquesta fita es tracta doncs
d’un rècord que serà molt

difícil d’igualar. En Kim ha deixat el llistó molt alt i ha
demostrat que està en una
magnífica forma.
També van estar en un bon
nivell Ramon Soler (segon classificat), David Riera (tercer) i
Salvador Garcia (quart; primer
en el tram 1800-1850).
Properament com és tradicional per la Festa Major, al local
de la plaça de la Mel, es durà a
terme una simultània d’escacs
a càrrec del nou campió social.

Classificació Campionat Social 2010
Posició
1
Kim Junyent
2-3
Ramon Soler
David Riera
4-9
Salvador Garcia
Noel Artigas
Jordi Ambrós
Kevin Fumanal
Javi Mallorca
Miroslaw Sadlocha
10
Jose Triviño
11
Ruben Fumanal
12-13 Josep Fumanal
Josep Planas0
14
Arcadi Solà
15
Jose Mora
16
Arnau Torrabadella

Loc.
2133
1930
1900
1804
1816
1979
1996
1844
1792
1699
1726
1773
1699
1801
1699
1700

Punts
9,0
7,0
7,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
3,5
3,0
3,0
2,5
2,0
1,0

Rocktime
Dimarts dia 8 de març, a partir de les 18:30h, el programa de
Ràdio Balsareny «Rocktime» entrevistarà, via telèfon, a Alfonso
J.B. Sánchez, responsable de la companyia discogràfica Leyenda Records. Aquesta és una discogràfica dedicada quasi exclusivament, al rescat de joies del rock/heavy dels anys 80 i 90, que
actualment son quasi bé impossibles de trobar en format original. Interessant i constructiva entrevista.

Junta del CCB
President: Ramon Carreté
Vicepresident: Joan Prat
Secretari: Lluís Boixadera
Tresorer: Antoni Manzano
Vocals: Esteve Díaz, Pere Juncadella
i Alfred Selgas

El dimarts 29 de març, a partir de les 19:00h, «Rocktime» entrevistarà, via telèfon també, a la gent d’Emboque. Aprofitant la
seva primera vinguda a Catalunya, es parlarà amb el grup de
heavy rock de Cantàbria. Aquesta formació presenta el seu
quart treball discogràfic, un gran treball amb col·laboradors de
la mida d’Òscar Sancho (Lujuria) o Derick Sherinian (D. Theater,
Alice Cooper, Kiss...).

Els escrits publicats al SARMENT no reflecteixen el pensament del CCB, sinó el del signant, entitat o persona. Només els signants
<CCB> reflecteixen l’opinió del cercle.

Miroslaw Sadlocha, campió de ràpides. Setmana Santa any 2010

S
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18 BALSARENY AVUI
en Peret Carnisser, en Panxeta, el Roio...— van reprendre
la celebració a la postguerra.
Precisament un article de la
Comissió glossa la figura del
Traginer d’Honor, guardó que
es concedirà biennalment.
Un altre escrit fa la semblança del banderer d’enguany, el Rossend Santasusana, que presidirà la cavalcada
acompanyat dels cordonistes: el seu fill Àngel i en
Jaume Playà.

La Taverna el Boter ha obert portes
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO J. PERLATA

Ja fa uns dies que Balsareny
ha recuperat, amb una nova
imatge i canvi de nom, el que
fou símbol de servei i atenció:
el bar i restaurant de Cal Boter.
Un nou disseny (de la façana
només s’ha mantingut la
seva marquesina) i grafisme
dedicat a omplir diferents
planes i portades d’una
premsa
d’avantpassats
omplen l’exterior i l’interior
d’aquest espai recuperat al
servei dels balsarenyencs. La
Taverna el Boter acull confortablement un nou espai
per al repòs i el diàleg diari,
tot gaudint d’un entrepà, el
relaxant sabor d’una tassa
de cafè, unes bones tapes o
d’una bona gerra de cervesa.
Tot amb el tracte casolà que
ens identifica amb aquest

tret balsarenyenc.
Així doncs, la carretera de
Manresa ha recuperat, amb la
nova administració, un dels
immobles històrics que feia
temps que estava tancat.«S’ha
perdut un dels símbols balsarenyencs, que es trobarà molt
a faltar», foren algunes de les

consideracions que es podien
escoltar en boca d’alguns balsarenyencs en aquells dies
que Cal Boter va baixar les
portes.
Benvinguda la Taverna el
Boter, avui reconvertida en
casa museu d’imatges litografiades recordant firmes

comercials emprades en el
record de dècades passades:
llet condensada «El Pagès»,
«Fijapelo» per anar sempre
ben pentinat, «Moda i vestits
Santa Eulàlia», «Xampany
Rigol», «Xocolata Amatller»,
«Litografia Impremta R. Font»,
entre d’altres, conformen
història i confort a Balsareny.

El programa d’actes s’obre
dijous 24 amb la visita dels
Traginers a l’escola; divendres 25 amb el Correfoc
infantil, organitzat per la colla
Peta-Fluix i amb una gran
participació de diables i guites; seguit de gresca i ballaruga i un concert jove (Dear
Prudence, Tinajas i PD Arradio Rosita, amb un joc d’anelles inclòs).
Dissabte 24 hi haurà la passejada amb ruquets i el joc de
les anelles; la desfilada dels
Traginers petits; i la inauguració de la Taverna, el Rebost, la

Botiga de ceràmica i l’Exposició de fotografia. Un concert
«Traginers música-exprés» i
el gran Correfoc dels Traginers, amb la colla Peta-Fluix i
un ampli estol de participants. Per continuar amb la
Ruta del Traginer, el tradicional cercatasques amenitzat
per grallers, timbalers i percussionistes; i acabar amb un
ball de nit amb l’orquestra
Mitjanit.
Diumenge començarà la
festa amb els Trabucaires i
Morterets de Rajadell; la
Torrada, amb l’elaboració
artesana del porc i la ferrada i
esquilada de bestiar. La
Banda de l’Escola de Música
de Puig-reig desfilarà pel
poble, i l’acordionista Valentí
Alsina tocarà al Rebost i a la
Taverna. A la plaça de la Mel
hi haurà el Mercat i botiga
del Traginer. A les 11, la Comitiva d’honor, amb els cordonistes i la Cobla Ciutat de
Manresa aniran a buscar el
banderer de la festa, amb la
qual cosa començarà la
cavalcada enmig d’un repic

de campanes.
A la Cavalcada dels Traginers
hi participaran els hereus i
pubilles de la Catalunya central; els Trabucaires i Morterets de Rajadell; els gegants
de Balsareny, Marc i Maria; els
grallers d’Artés; els Geganters i Grallers de Balsareny; la
Banda de l’escola municipal
de música de Puig-reig; la
Cobla Ciutat de Manresa; el
banderer i els cordonistes; el
casament traginer (el nuvi, la
núvia, la mare de la núvia i les
caixes de núvia, tots sobre
animals amb guarniments de
festa); els Traginers amb
albardes i bastos de tota
mena (per portar persones,
gàbies d’aviram, gerres d’aigua i de mel, arnes, farina,
portadores de raïm, bóts de
vi, pots de llet, garbes, pedres,
fems, sorra, llenya, carbó...); el
Traginer d’Honor; carreters;
genets de les curses; i espontanis. Com de costum, a la
plaça Onze de Setembre es
farà la detallada i molt interessant explicació de cada un
dels components de la caval-

cada; en acabar, la comitiva
lliurarà l’estendard al banderer de l’any que ve, Abel Artigas.
A la tarda, les tradicionals
curses de cavalls, mules, ases i
ponis al circuit del Castell,
amb nombrosos premis i trofeus. El programa, il·lustrat
amb moltes fotografies, continua amb informacions
sobre la Festa; la pàgina del
Traginer Petit, amb enteniments i jocs, i un interessant
glossari de mots relacionats
amb el món traginer
(enguany, tot just amb mots
que comencen amb la lletra
A). Les bases del XLI Concurs
de Fotografia , amb una
ampla mostra dels premis de
l’edició del 2010. I acaba amb
la relació d’entitats i empreses col·laboradores.
Aquesta nostra edició del
Sarment sortirà en plena
Festa dels Traginers 2011.
Estem segurs que serà un
èxit. Felicitem tots els que hi
participen activament i per
molts anys.

Motius d’agenda
S
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Balsareny continua mantenint una gran activitat setmanal, i intenta informar tots els
balsarenyencs del teixit social,
cultural, esportiu, polític i religió que s’hi du a terme.
Aquesta prestació informativa
arriba al cas que ens és impossible poder-la compartir:
motius d’agenda, horaris poc
adients i tal vegada també hi
podríem incloure la presa de
reaccions sense voler escoltar.
Fa uns dies que es va convidar
els balsarenyencs a un de
tants dels actes diversos, a
assistir a una conferència
informativa sobre el tema
«Document de voluntats anticipades (DVA)». L’acte, sobre
les 4 de la tarda, tenia com a
ponent la Sra. Míriam Garcia,

treballadora social del CAP de
Balsareny. «Balsareny Avui»,
com sempre amb l’ànim de
cobrir informació, hi va ser
present. El resultat va ser una
sola persona com a assistència. Davant d’aquesta realitat,
la conferència no va tenir lloc.
Després la ponent va lliurar la
documentació del text de la
ponència per tal de poder
donar la informació pertinent
a tots els lectors de Sarment.
Gràcies, Míriam.
En què consisteix el DVA? És
un document escrit on la persona, amb plena capacitat per
fer-ho, expressa unes instruccions i orientacions que cal
seguir quan es trobi en una
situació en la qual les circumstàncies que concorrin
no li permetin expressar la
seva voluntat. El DVA té vali-

desa un cop escrit i signat pels
testimonis, notari i persona
interessada.
Document de DVA: No hi ha
un model únic de DVA; cada
persona pot fer servir el document que consideri més
oportú. Després d’haver-se
llegit el document amb
calma, sempre es pot demanar consell a qualsevol professional sanitari.
Per a què, el DVA? Tothom té
dret a posar límits a qualsevol
actuació que s’efectuï sobre
un mateix o a demanar una
actuació determinada. La
base del DVA és el respecte a
l’autonomia de la persona,
posant al seu abast una eina
per continuar exercint-la i
assegurar que aquest respecte es mantindrà quan es pre-

senti una situació de vulnerabilitat.

Balsareny Decideix
Convocatòria d’assemblea general ordinària i extraordinària

Objectius del DVA: Els professionals sanitaris (metges,
infermeres,
treballadors
socials,etc.) actuen com a
orientadors per preveure i
planificar les possibilitats d’assistència de forma lleial i útil.
La persona expressa el que
per a ella és un límit o una
qualitat de vida acceptable o
no acceptable.
Marc legal: Conveni sobre
els drets humans i la biomedicina del Consell d’Europa
del 4 d’abril de 1997 (article
9), Llei 21(/2000, de 30 de
desembre sobre els drets de
la informació relacionats amb
la salut i l’autonomia del
pacient i la documentació clínica (article 8).

Es convoca tots els socis a la reunió de l’assemblea general ordinària i extraordinària de l’associació Balsareny Decideix, que tindrà lloc el dia, hora i lloc que s’indica i
amb l’ordre del dia que s’expressa.
Dia: dissabte, 19 de març de 2011
Hora: 12.00
Lloc: Centre Instructiu i Recreatiu (c/ Àngel Guimerà, 17, 1r)

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes a 31-12-2010.
3. Acord sobre la dissolució de l’associació
4. Acord sobre la liquidació i destinació del romanent net.
5. Redacció, lectura i aprovació, si escau, de l'acta
Us hi esperem!
Balsareny, 14 de febrer de 2011
La junta

S
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Tres milions de pressupost... de moment
Ple del 25 de novembre de 2010
S

R. C.

Amb l’assistència de tots els
regidors, el Ple va començar
aprovant les actes anteriors
(29 de juliol i 2 de novembre).
Padró. Es va aprovar per unanimitat el padró municipal a
primer de gener de 2010,
quan Balsareny tenia 3.485
habitants.
Sistema tarifari integrat. Es va
aprovar per unanimitat la
minuta del conveni per al
finançament del servei de
transport públic del Bages al
sistema tarifari integrat de
l’ATM de Barcelona. En paraules de l’alcalde, amb aquest
sistema tarifari s’ha obtingut
un bon estalvi per als usuaris.
Andreu Fernández (ERC) va
precisar que això no era un
mèrit de l’equip de govern i
que no hauria de constar en la
propaganda «tres anys anant
per feina», ja que aquesta
millora ve donada des d’estaments supramunicipals.
Pla contra incendis forestals.
Es va aprovar per unanimitat
el Pla de protecció civil contra
incendis forestals Infocat a
Balsareny.
Pressupost 2011. Es presentà
el pressupost per al 2011, que
preveu uns ingressos i unes
despeses de 3.073.914 euros.
L’alcalde Jaume Rabeya (CiU)
va dir que era un pressupost
ajustat al màxim. Fernández
(ERC) va dir que el seu grup no
donaria suport a un pressupost fet com «qui dia passa
any empeny»:avui és anivellat,
però ja el modificarem al
següent ple a base de tirar del
romanent. Isidora Hernández
(PSC) va anunciar l’abstenció
del seu grup, ja que no han
participat en la seva elaboració, i demana que sigui real i

no s’hagin de fer tantes modificacions. També s’interessà
per l’absència de dues partides sobre el centre d’assistència primària i la neteja de l’escola de música i de teatre; respongué l’alcalde que de la primera se’n farà càrrec el CatSalut, i el secretari, a indicació de
l’alcalde, va dir que la segona
partida està inclosa en la neteja de la llar d’infants ja que és
el mateix edifici. Xavier Marquès (VAI) reconegué que el
pressupost està molt ajustat
però també es queixà que
després, al llarg de l’any, es va
modificant i la contenció de la
despesa desapareix. D’altra
banda, considerà que, en relació a les inversions, les despeses són escasses per les necessitats que hi ha; demanà el
nivell d’endeutament actual
de l’Ajuntament i el que hi
haurà després dels préstecs
que preveu el pressupost; el
secretari, a indicació de l’alcalde, li respongué. La proposta
es va aprovar amb 7 vots a
favor (CiU) i 4 abstencions
(ERC, PSC,VAI).
Modificació del pressupost
2010. Es debaté una proposta
de modificació del pressupost
2010 per incloure unes despeses que no poden esperar al
2011. Per una part, s’aplica la
disminució de retribucions de
funcionaris i personal (12.250
euros) i d’alts càrrecs (1.700
euros) a l’amortització de
préstecs; i d’altra part s’acorda
una despesa a càrrec del
romanent de tresoreria general de 69.474 euros, per a
diversos conceptes, entre els
quals adquisició de mobiliari
(11.000) reparació i manteniment de la piscina (10.000) i
del camp de futbol (8.000),
electricitat a la piscina (6.000),
etc. Rabeya (CiU) explicà que
la major part dels canvis són
ajustaments de partides per

adequar els imports gastats,
excepte la transferència de
crèdit que és en compliment
de la normativa que va regular
la retallada de sous.Fernández
(ERC) manifestà que la gran
quantitat de partides modificades en el pressupost del
2010 evidencia que l’ajustament del pressupost 2011 no
és creïble; i demanà a què
corresponia la partida de
mobiliari divers; el tinent d’alcalde Àngel Ribalta (CiU)
explicà que, entre altres coses,
es volien comprar taules de
plàstic que siguin més fàcils
de transportar que les actuals,
que a més estaven força malmeses. Marquès (VAI) lamentà
que s’hagués de tornar a
modificar el pressupost i ho
atribuí a manca de previsió. La
proposta es va aprovar amb 7
vots a favor (CiU) i 4 vots en
contra (ERC, PSC,VAI).
Precs i preguntes. Andreu
Fernández (ERC) s’interessà
per la recollida selectiva de
residus a Balsareny, comparada amb els altres municipis
del Bages, d’on es desprèn
que estem per sota de la mitjana en paper i vidre, i només
en envasos superem la mitjana per poc. L’evolució en quilos per habitant ha baixat respecte al 2007 i 2008; el vidre
s’ha mantingut i els envasos
van tenir una forta pujada
coincidint amb el lliurament
de cubells de reciclatge d’envasos el 2007, es van consolidar el 2008 i van baixar al
2009. Tot plegat, concloïa Fernández, reflectia poc interès
en aquesta àrea. El tinent d’alcalde Roc Carulla (CiU) respongué que globalment la
recollida ha augmentat un
20% i demanà que la comparativa es fes en relació a municipis semblants. Fernández
replicà que la comparativa és
en quilos per habitant, i que

són les dades que el mateix
tinent d’alcalde li havia proporcionat després d’haver-les
demanat durant sis mesos; i
que abans Balsareny estava
millor en el rànquing de municipis de la comarca. Marquès
(VAI) va dir que, ni que la comparació es fes amb municipis
semblants, no és excusa perquè Balsareny no sigui millor, i
que caldria fer més campanyes informatives per fomentar
la recollida selectiva. Josep
Miquel Soler (CiU) va respondre que les campanyes costen
diners i que la crisi també
influeix en la recollida. Noèlia
Ramírez (CiU) va dir que
aquest any s’ha fet un taller de
reciclatge i s’han repartit bosses.
Núria Prat (ERC) va demanar
com està el tema del Museu
del Traginer. Ribalta (CiU)
digué que amb les obres de la
casa Torrents s’ha aprofitat per
netejar els baixos que serviran
perquè la comissió de la Festa
dels Traginers hi guardi el
material; quant al museu, va
dir que espera que un dia
pugui ser realitat.
Isidora Hernández (PSC) va
exposar que al carrer Om hi ha
un senyal mal subjectat;que el
parc infantil del carrer Roqueta està molt abandonat; i que
hi ha una bassa d’aigua on hi
havia la caserna de la guàrdia
civil; i va demanar quan s’obrirà el passatge del carrer
Sant Marc. També va demanar
si es podia aparcar a la plaça
de l’Església, ja que sempre hi
ha cotxes. Va dir que sovint hi
ha una furgoneta blanca al
carrer de l’Om cantonada al
carrer del Trull que dificulta la
visibilitat. I va demanar si es
pensa posar un mirall per
millorar la visibilitat del carrer
del Trull a la plaça de l’Ajuntament. Ribalta va respondre
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bona colla d’arnes, de la qual
tenien cura dos apicultors
experimentats, el Joan Serarols i el Mateu Boixadera,
Mateuet, treballadors del
Molí. Bons amics meus, a desgrat de ser molt més grans
que jo, els havia anat a ajudar
de nen a fer fum per abaltir
les abelles mentre ells els
robaven les bresques per
treure’n la mel. L’amic Josep
Sensada m’hi acompanyava
ben sovint, testimoni d’això i
de molts d’aquests records.
Prop de la instal.lació, el senyor Francisco, aprofitant una
mullera, va fer construir un
dipòsit que recollís l’aigua
escassa, dissimulat en la
terra, i per un broc de ferro
forjat que representava el
cap d’un drac, rajava, quan
s’esqueia, un rajolí d’aigua
molt fluixa. Ell la batejà com
la font del Drac i suposo que
avui no en queda res. D’aquesta dèria apicultora en
sortí una marca efímera de
mel, escassament comercialitzada sota el nom de «El
Castillo, miel pura de romero».
La mel s’extreia de les bresques en un petit local d’una
casa del carrer que anava des
del de Ponent cap a l’actual
carrer de Balmes. Aquell
carrer aleshores no tenia
nom. El senyor Francisco va
decidir poèticament de
posar-li el nom de Melisa, en
castellà, com tot a l’època. Ell
hi veia una evocació de la
seva petita i dolça artesania.
Va proposar la seva idea a
l’Ajuntament i l’alcalde hi va
estar d’acord: en aquells
temps les propostes del senyor Viñas eren paraula de
Déu. Així es va oficialitzar el
nom de calle Melisa que
tants balsarenyencs han
conegut.
L’any 1957 vaig anar a estudiar a Vic i després més lluny,
a l’estranger. I no sé com va
acabar el senyor Francisco.
Pel fet, no té gaire importància. Aquí no es tracta pas de
fer la biografia d’aquest personatge.

Després de la mort del
general Franco, l’opressor
d’Espanya i de totes les
seves nacions, i d’una treballosa transició política, va
arribar la democràcia a la
nostra terra. L’any 1979, pel
maig, es van celebrar les primeres eleccions municipals
democràtiques després de
la guerra civil i Balsareny va
elegir el seu ajuntament.
Personalment, vaig ser elegit regidor a la llista del PSC
—en minoria— en el consistori presidit, primer, per
Eugenio Barranco i, després,
per Joan Soler. En sessió
plenària, es va decidir canviar els noms d’aquells
carrers dedicats a personalitats civils i militars del règim
franquista. En alguns casos,
es van recuperar noms
populars (el Trull, plaça de
l’Ajuntament, baixada del
Torrent, etc.). En altres, es
van posar noms nous o es
van catalanitzar els vells.
Com a ponent, vaig toparme amb la calle Melisa del
senyor Francisco. Catalanitzar-la com a Melissa era trair
el sentit que havia volgut
donar-li el seu padrí. La
melissa no té res a veure
amb la mel: és una planta
medicinal, estimulant i
antiespadmòdica. Vam creure que el nom que corresponia a aquell carrer era el de
la Mel, en record de l’activitat que s’hi havia dut a
terme. Però, connectat amb
aquest carrer i amb el de
Ponent, hi havia un terreny
vast i erm –anteriorment
horts i darreres de casesdestinat a ser la gran plaça
central del poble. De
moment sense nom, provisionalment se l’anà anomenant plaça de la Mel i així ha
quedat, un cop urbanitzada
la plaça per l’ajuntament
presidit per Jaume Rabeya.
Vet aquí com, de rebot, la
plaça principal de Balsareny
deu el seu nom a una de les
dèries i al caprici del senyor
Francisco Viñas.

Apunt per a un descontent
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

«Tenim una plantilla de jugadors molt estimable i dins del
nostre pressupost hem de
vetllar per la seva continuïtat.
Amb això volem dir que, si els
deixem escapar, resultat d’aquest descontent, no ens
veiem amb cor de trobar-ne
de la qualitat i servei actuals».
Aquestes paraules són de la
direcció i presidència de la
Unió Esportiva Balsareny, que
en aquestes alçades de la
competició de la Segona
Regional veu un cert pessimisme per poder tirar endavant una propera temporada
esportiva, ja sigui a l’actual
categoria com en una
militància inferior.
Quin és el motiu d’aquest
descontent general? Abans
de contestar aquest interrogant, «Balsareny Avui» ha
reflexionat sobre les possibilitats que Balsareny té enfront
altres localitats que sí que

tenen una major població,
amb la conseqüent major
recaptació d’impostos. Però
centrem-nos en l’interrogant.
«Els jugadors volen un
terreny de joc amb catifa de
gespa, on les aterrissades
pròpies del futbol puguin
ésser més lleus. D’altra banda,
un rectangle amb gespa sempre és més atractiu per a l’afició».
«Si volem continuar tenint
futbol, n’hauríem de parlar.
Malgrat sigui la categoria que
sigui, la burocràcia exigida
per les Federacions i també el
comportament dels protagonistes sobre el terreny de joc
en cada enfrontament, fa
molt costoses les despeses, i a
vegades la direcció no hi pot
fer front».
Des de la presidència i direcció de la UEB es vol donar les
gràcies a tota l’afició i a les firmes comercial que els continuen donant suport. Amb tot,
pensem-hi!

Llobet fa reviure una
inspiració nadalenca infantil
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Quatre foren les comarques que tingueren una
participació directa infantil
en el temps nadalenc que
hem deixat enrere al 2010.
Bages, Berguedà, Osona i
Solsonès ompliren el Nadal
d’inspiració infantil mitjançant l’estímul dibuixant
de molts infants.
La cadena de supermercats
Llobet, que va promoure
aquesta activitat infantil on
els participants van reflectir el seu enginy amb la
traça constructiva d’una

postal nadalenca, va escollir 50 dibuixos del total
dels dibuixos participants
de la població infantil d’aquestes comarques.
Balsareny Avui, i des de les
pàgines del rotatiu intercomarcal
Regió7,
deixa
constància del seu art
infantil i dóna l’enhorabona als participants balsarenyencs, amb perdó si n’hi
ha d’altres perquè no se
n’ha identificat cap més:
Jashnet Kaur, Krasimir
Velichkov, Rosa Herrera
Caballero i Laia Rodríguez
Pulido.
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que el senyal es farà arreglar;
que del parc se’n fa un manteniment com en els altres, però
que és molt solitari; que la
bassa d’aigua deu ser-hi
només quan plou i després
s’evapora, ja que no en té
constància; que el parc del
carrer Sant Marc s’obrirà quan
acabin les obres de la llar d’infants; i que el mirall no seria
convenient ja que faria que els
vehicles anessin més de pressa en un lloc perillós com
aquell. Soler va dir que no es
pot aparcar a la plaça de l’Església, i que no tenia constància del tema de la furgoneta
esmentada i que ja estaria
alerta.

El Senyor Francisco i la Plaça de la Mel
S

JORDI PLANES
FOTO ARXIU JORDI PLANES

El senyor Francisco era un
home singular. Una bon xic
especial. Fill petit de Ricard
Viñas Coma, el fabricant fundador del Molí i de Vilafruns,
i germà del senyor Ricardo,
l’amo, en el meu temps.
(Abans de continuar he de
remarcar que molts noms de
persones, entre els segles XIX
i XX almenys, es solien indicar popularment en castellà,
i així ho deixo). El Pepe Viñas,
el primogènit, va ser desheretat pel seu mal cap. Morí a
Balsareny, crec, ja vell, de
retorn d’una vida poc llustrosa.
La vida del germà petit, en
canvi, era regalada. Del meu
record, el senyor Francisco
vivia a la planta noble de la
torre del Molí i no se li coneixia ofici. A la fàbrica exercia
de representant de l’amo,
com una mena de gerent,
mig tècnic, mig administratiu. No ho puc precisar, llavors jo era massa jove per
fixar-me en aquestes coses i
no m’he entretingut a aclarirho després. Tenia al seu servei dues minyones i disposava de cotxe que conduïa el
Font, el xofer del Molí. Era
raonablement ric i, sobretot,
tenia tot el temps del món
que distribuïa de molt diverses maneres.
Baixet i més aviat rodanxó,
tenia tot l’aspecte d’un bon
vivant. Sigui pel seu tipus,
sigui pel seu segon cognom
d’origen
probablement
germànic, Geis, tenia una
forta simpatia pel poble alemany i, més concretament,
una indissimulada inclinació
favorable al règim nazi del
führer. Acabada la guerra
mundial, Austria va quedar
en una situació de pobresa
molt accentuada i el govern
del general Franco, igual-

Balsareny, 15 agost 1951. «Ball de cascavells». El ball, transmès pel Mateu Boixadera «Mateuet», ha tornat a ser oblidat; no va
arrelar com el «Ball de la faixa» per sant Marc. En segon pla, dempeus i vestits de carrer: Francisco Viñas; els músics Josep Clariana «Tomaset» (saxo) i Josep Maria Comellas (violí) ; Helmut Spitaler (austríac acollit pel senyor Francisco); i Miquel de cal
Merenci. Primer pla, dempeus: Diego Molina (vestit de carrer); vestits de balladors: Jordi Casas; Ramiro Ortega «Ramirete»; Jordi
Badia; Joan Ribera «Minguet»; Federico «Quique» Ortega; i Joan Fité, amb pantalons curts. Asseguts: Josep Sensada; Esteve
Pujals; Josep Maria Ribera «Minguet»; Josep Soler «Merenci"; i Jordi Planes.

ment favorable a les potències perdedores, va admetre
com a refugiats un bon pilot
d’infants austríacs que van
acollir famílies espanyoles. El
senyor Francisco va acollir un
nen, Peter Spitaler, que venia
a l’escola del senyor Ortega
amb nosaltres –era molt
amic del seu fill, el Quique- i
va ser balsarenyenc ben bé
un parell d’anys abans de
retornar al seu país. Quan, de
gran, va tornar de visita a Balsareny, el Peter encara es
recordava de parlar català.
Un seu germà, el Helmut,
també va fer-hi algunes estades i el recordo molt bé.
Aneu a saber què s’ha fet
d’ells dos... El senyor Francisco, doncs, era un home solidari.
El senyor Francisco també
era generós, amb un puntet
d’ostentació. Em penso que li
agradava una mica que es
notés que era ric en un poble
més aviat pobre. Un exem-

ple. El dissabte Sant, que en
aquell temps es deia de Glòria, sortíem a cantar caramelles fora del poble, a pagès i a
les colònies, generalment a
peu i de vegades a la caixa
d’un camió atrotinat, com
tots els d’aquella època. Ens
aturàvem, naturalment, al
Molí, on el senyor Francisco,
home xiroi, ens rebia complagut. I, després de la cantada, posava a la cistella, ben
visiblement, un bitllet de
vint-i-cinc pessetes, quantitat
ben
considerable,
astronòmica per als nens que
érem aleshores. Només el
superava el seu germà, el
senyor Ricardo, quan per Setmana Santa assistía a alguna
de les funcions de l’església i
deixava a la safata un bitllet
de cent, per alegria del bo de
mossèn Leandre.
El senyor Francisco tenia
dèries curioses. Una d’elles, i
ben rara, era la de considerar
la terra una estrella fixa, al

voltant de la qual evolucionarien la lluna i el sol. Ni Galileo Galilei hauria estat capaç
de refutar aquesta tesi. Per
demostrar-la, va escriure i
publicar de la seva butxaca
un llibre, La Tierra estrella fija,
que avui seria una raresa
bibliogràfica de col.leccionista. Es més, es va fer construir
a la manyaneria de Vilafruns,
escola d’ofici i de vida de
tants i tants adolescents balsarenyencs avui avis, sota la
direcció de l’encarregat, el
Massana, un artilugi curiosíssim, dissenyat per ell on, en
moviment, els astres demostraven la seva estranya teoria.
Una altra dèria del senyor
Francisco era l’apicultura.
Havia fet construir sota el pla
de Calaf, entre el Balç i les
costes que hi ha sobre les
Maioles (no puc recordar el
nom exacte del lloc, que
segur que el té)
una
instal.lació apícola amb una
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Xavier Marquès (VAI) va demanar com estava la situació dels
vigilants ara que s’havien reincorporat algunes persones
que estaven de baixa. Sobre
diverses obres privades aturades, va dir que caldria treure
les grues i posar tanques per
evitar perills. Va observar que

al carrer Ponent, tot i haver-hi
una prohibició de girar a la
dret, hi ha cotxes que hi continuen girant, i que uns metres
més enllà hi ha un Stop pintat
a terra que no té sentit, ja que
no s’hi pot passar. Soler va respondre que actualment tots
els torns dels municipals estaven coberts; i que està al
darrera dels propietaris o promotors de les obres, però que
no és fàcil, i per tant caldrà
obrir expedients, tot i que la
tramitació serà llarga. Ribalta
va dir que l’Stop pintat a terra
no hi fa res, ja que només el
poden veure els vehicles que
incompleixen la prohibició de
girar del senyal vertical; que es
comprometia a esborrar l’Stop
amb pintura, tot i que segurament tornaria a sortit, i que la
reparació definitiva costaria
uns diners que considera una
despesa innecessària. I amb
això es va acabar la sessió, que
havia començat a les 9 del vespre i va durar una hora i vuit
minuts.

Cercle Cultural de
Balsareny
Convocatòria d’assemblea general ordinària
Es convoca l’assemblea general ordinària del Cercle
Cultural de Balsareny, que tindrà lloc el divendres 29
d’abril de 2011, a les 8 del vespre, a la Biblioteca Pere
Casaldàliga de Balsareny, amb el següents punts de
l'ordre del dia:
-1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.
-2. Modificació, si escau, dels Estatuts de l’associació,
per adaptar-los a la llei 4/2008 del Codi Civil de Cata
lunya.
-3. Renovació de Junta.
-4. Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes
a 31 de desembre de 2010. Quotes per al 2011.
-5. Informe de la redacció del Sarment.
-6. Precs i preguntes.
S’acompanya el tex íntegre dels Estatuts que es presentaran a l’Assemblea per a la seva aprovació, si
escau.
La Junta.

Associació Cercle
Cultural de Balsareny
Estatuts

Capítol I. La denominació, els
fins i el domicili
Article 1
L’Associació Cercle Cultural de
Balsareny és una associació
fundada l’any 1977 que es
regeix per allò que estableixen
la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del
llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació; i els
presents Estatuts.
Article 2
Els fins de l’associació són: el
foment de la cultura dels seus
associats proporcionant-los
esplai i diversió; i, en general,
l’organització d’activitats culturals, en àmbits com el teatre, la
literatura, el cinema, la fotografia, el vídeo, la dansa, la música,
l’esport o les arts plàstiques;
promoure conferències, debats
i taules rodones;publicar llibres
i editar butlletins d’informació
cultural i general d’àmbit local,
crear i mantenir un lloc web
informatiu cultural i general
amb continguts similars, fent
servir tots els mitjans necessaris,impresos,audiovisuals o tecnològics; i col·laborar amb
altres entitats amb finalitats
anàlogues. En queda exclòs tot
ànim de lucre.
Article 3
1.El domicili de l’associació s’estableix a Balsareny, i radica a la
plaça Roc Garcia, s/n. de Balsareny (Bages),codi postal 08660.
2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen principalment a Balsareny, però es
poder exercir arreu de Catalunya i, en general, arreu del món.
Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les
seves obligacions
Article 4
Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i

jurídiques que,de manera lliure
i voluntària, tinguin interès en
les seves finalitats.
Pel que fa a les persones físiques:
1.Cal que tinguin capacitat d’obrar.
2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys
i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares
o tutors per ser socis de ple
dret, amb dret de vot a les
assemblees generals, i no
poden ser elegits membres de
la Junta Directiva.
3.Els menors de 14 anys poden
adquirir la condició d’associats i
exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels
seus representants legals.
Pel que fa a les persones jurídiques —privades i públiques—:
1. La sol·licitud d’ingrés ha de
ser acordada per l’òrgan competent.
2. Les normes per les quals es
regula la persona jurídica en
qüestió no han d’excloure la
possibilitat de formar part
d’una associació.
Per integrar-se a una associació
cal presentar una sol·licitud per
escrit a la Junta Directiva, la
qual prendrà una decisió sobre
la petició en la primera reunió
que tingui lloc i la comunicarà a
l’assemblea general més
immediata.
Històricament, el CCB es va
constituir amb el suport de
diverses entitats locals, i altres
s’hi van adherir posteriorment,i
aquest suport es fa constar en
el butlletí de l’associació, sense
que en cap cas aquestes entitats estiguin formalment integrades en el CCB ni hi hagi cap
relació de dependència mútua.
Article 5
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les
reunions de l’Assemblea Gene-
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ral.
2.Elegir o ser elegits per als llocs
de representació o per exercir
càrrecs directius.
3. Exercir la representació que
se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les
gestions,en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord
amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la
Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer
més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització
dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la
gestió de la Junta Directiva o
dels mandataris/àries de l'associació.
7. Ésser escoltats prèviament a
l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les
activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns
que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de
treball.
11. Posseir un exemplar dels
estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.
Article 6
Són deures dels membres de
l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar
activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de
l'associació amb el pagament
de quotes, derrames i altres
aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades
d'acord amb aquests.
3.Complir la resta d'obligacions
que resultin de les disposicions
estatutàries.
4. Acatar i complir els acords
vàlidament adoptats pels
òrgans de govern de l'associació.
Article 7
Són causes per ser donat de
baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona
interessada,que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la

Junta Directiva.
2.No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions
estatutàries.
Capítol III. L'Assemblea General
Article 8
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els
seus membres en formen part
per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació,
reunits en Assemblea General
legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes
que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden
subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi
els absents,els qui en discrepen
i els presents que s'han abstingut de votar.
Article 9
L'Assemblea General té les
facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres
de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i
la liquidació de comptes
anuals, com també adoptar els
acords per a la fixació de la
forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per
l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres associacions o unions d'associacions i
separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de
règim intern.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les
associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o
sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per
una raó diferent de la separació
definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra
qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre

òrgan de l'associació. La relació
de les facultats que es fa en
aquest article té un caràcter
merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.
Article 10
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a
mínim un cop l'any, dintre els
mesos compresos entre gener i
juny, ambdós inclusivament.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb
caràcter extraordinari sempre
que ho consideri convenient, i
ho ha de fer quan ho sol·liciti un
10% dels associats; en aquest
cas, l'assemblea ha de tenir lloc
dins el termini de trenta dies a
comptar de la sol·licitud.
Article 11
1. L'Assemblea és convocada
per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que
ha de contenir, com a mínim,
l'ordre del dia, el lloc, la data i
l'hora de la reunió.
2. La convocatòria es publicarà
al butlletí de l’associació, Sarment, que reben tots els socis,
com a mínim set dies abans de
la data de la reunió. També es
podrà enviar individualment,
mitjançant un escrit adreçat al
domicili o adreça electrònica
que consti en la relació actualitzada d'associats i associades
que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea
General les presideix el president o presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la
vocal de més edat de la Junta.
Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix
càrrec a la Junta Directiva; en
cas d’absència, l’Assemblea
nomenarà un secretari/ària per
redactar l’acta de la reunió.
4. El secretari o la secretària
redacta l'acta de cada reunió,
que han de signar ell/a
mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les
deliberacions, el text dels
acords adoptats, el resultat
numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es
llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni.
Cinc dies abans, l'acta i qualsevol altra documentació que
hagi d’aprovar l’Assemblea ha
d'estar a disposició dels socis i
sòcies al local social.
Article 12
1.L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin
sigui el nombre de persones
associades presents o representades.
2. El 10% dels associats/ades
poden sol·licitar a l'òrgan de
govern la inclusió en l'ordre del
dia d'un o més assumptes per
tractar. En el cas que ja s'hagi
convocat l'Assemblea, poden
fer-ho dins el primer terç del
període comprès entre la
recepció de la convocatòria i la
data en què aquest òrgan s’ha
de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi
constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin
a la convocatòria d’una nova
assemblea general.
Article 13
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot
a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per
majoria simple de vots dels
socis i sòcies presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la
modificació dels estatuts,la dissolució de l'associació,la constitució d'una federació amb
associacions similars o la integració en una de ja existent, i la
disposició o alienació de béns,
es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (que els
vots afirmatius superin la meitat dels emesos). En qualsevol
cas, l'elecció de la Junta Directiva,si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la
majoria simple o relativa dels
socis i sòcies presents o representats (que hi hagi més vots a
favor que en contra).
4. Les candidatures que es pre-
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Presentat el llibre
«Els noms de Balsareny»
S

SARMENT

El dia 19 de febrer es va presentar a la Biblioteca Pere
Casaldàliga de Balsareny el llibre de Ramon Carreté Noms
de lloc, de casa i de persona de
Balsareny, publicat per la
Societat d’Onomàstica i l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
L’acte va ser presentat per
Josep Maria Albaigès, president de la Societat d’Onomàstica, que va parlar sobre «La
toponímia, ciència de l’espai»,
on va subratllar la importància dels reculls locals de noms
de lloc i de persona i el paper
que la societat que presideix
juga en la promoció i difusió
d’estudis d’aquest tipus i la
seva aplicació en la cartografia, la geografia i la història.
El llibre comença amb un
estudi sobre l’etimologia del
nom de Balsareny, que,
segons l’autor, prové de la
combinació dels noms balç
(precipici, cinglera) i areny
(platgeta de còdols o arena
en un revolt del riu), units per
l’article salat: balç s’areny, que
significa ‘balç de l’areny’; el
nom provindria del lloc on es
va construir el castell l’any
951, comptant que al revolt
que fa el riu sota el balç del
castell hi devia haver un
areny abans que al segle XIV
s’hi construís la resclosa de la
sèquia; l’autor rebutja la definició ‘balç arenós’ que alguns
estudiosos havien propugnat. També s’hi estudia una
possible alternativa, que el
nom vingués d’un nom de
persona germànic del tipus
*Baldesind o *Balzosind, tanmateix no documentat aquí;
sí que hi ha un Baldesen documentat a Osona al segle X.
La segona part conté una
relació de topònims menors
del terme: noms de muntan-

yes i serrats; partides de terra;
riu, rieres i torrents; ponts i
pontarrons de la sèquia; fonts;
pous; molins; i edificis singulars. La tercera part enumera
les cases de pagès (masos i
masoveries) i en dóna dades
històriques. La quarta part
conté un estudi dels noms de
casa o motius de les cases del
terme, ordenades topològicament per carrers; molts dels
noms de casa s’han aplicat
també a persones com a
renom individual.La cinquena
part relaciona altres renoms
individuals no associats a
cases, i en especial els malnoms individuals de la mina.
Finalment, hi ha un estudi
sobre les freqüències dels
noms de fonts i cognoms
segons els llibres de baptisme
des de finals del segle XVI fins
al segle XX, amb un esment a
l’increment del nom de Marc,
que es detecta en els primers
anys del segle XVIII; i un breu
estudi sobre els cognoms d’origen occità o francès. El llibre
es completa amb un plànol
del nucli urbà i un mapa del
terme municipal amb els principals topònims, amb alguna
mancança que esmenem: al
mapa hi falta el nom de la
riera del Mujal —que sí que
figura al plànol—,l’església de
Sant Vicenç d’Aladernet i la
casa del Colell.
Aquest volum és un resum
d’una tesi doctoral llegida el
1996, l’original de la qual està
des d’aleshores dipositat a la
Biblioteca local, a disposició
dels estudiants que han
necessitat consultar-la; i en
paraules del seu autor, espera
que amb aquest nou format
de llibre continuï essent d’utilitat per a tothom que hi tingui interès,i demana que hom
li faci arribar les esmenes i
addicions que considerin
adients.

Mes de gener de 2011
S

JORDI SOLER I FRANCESC CAMPRUBÍ

Temperatura (ºC)
Promig (1 minut)
Promig (min.+màx.)
Promig de mínimes
Promig de màximes
Mínima
Màxima
Mínima més alta
Màxima més baixa

4,1
5,9
2,3
14,0
10,7; dia 24
20,4; dia 16
3,7; dia 1
8,3; dia 22

Vent (km/h)
Ventada més alta
Velocitat promig
Recorregut del vent

60,1 dia 21
3,2
1.262,2 km

Pressió (hPa)
Màxima
Mínima

1.017,3 dia 15
992,0 dia 27

La pluja
Dia 28
Dia 30
Total

22,4 litres
1,0 litres
23,4 litres

Bar - Restaurant

EL JARDINET
Comunions,
banquets,
reunions...

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

ROBA I PERFUMERIA

Carme Galera
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY

PEIXATERIA

MARIA

Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY
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‘El desgavell’, de Ferran Planes, per fi sencer
S

R.C.
FOTO ARXIU

El passat 4 de febrer, al Centre
Cultural del Casino de Manresa
es va presentar l'edició definitiva
i sense censura, a càrrec de Club
Editor, del llibre El desgavell, de
Ferran Planes (1914-1984). Planes, nascut a Bagà i mort a Barcelona, va viure uns anys de la
seva infantesa i joventut a Balsareny i a Súria, i ens llega en
aquest volum —publicat, amb
supressions de la censura, el
1969 per Editorial Selecta— una
visió històrica de com es van
desenvolupar al nostre poble
fets tan importants com la proclamació de la República el 1931
o l’esclat de la guerra civil el juliol
de 1936. Així, hi trobem esmentats personatges balsarenyencs
com el farmacèutic Joan Catalan
Gimeno, alcalde republicà el
1931;Valentí Masplà Suades,que
seria alcalde el 1932,1934 i 1936;
Daniel Gonfaus, secretari de l’Ajuntament fins a la República,
càrrec en el qual el va substituir
efectivament, amb 17 anys,
Ferran Planes, tot i que oficialment ho va ser Josep Bassany, ja
que en Ferran era menor d’edat;
Pere Torras Escaler, de cal Curt;
Antoni Juncadella Alsina; el llibreter Josep Monte Villalba; i el
mestre Eloi Regné, entre altres.
El llibre és un testimoni lúcid i
decebut de com un jove amb
ideals democràtics i catalanistes i
amb inquietuds literàries, va
viure els dies esperançats de la
República, les dramàtiques vicissituds d’una guerra civil i la duresa de l’exili en una França que de

seguida va entrar també en guerra i va ser ocupada pels nazis.
Totes aquestes vivències són
evocades al llibre amb perspectiva (fou escrit als anys 60) i amb
un distanciament reflexiu i molt
sovint irònic que el fa especialment agradable de llegir, com a
obra literària de gran qualitat
que és.
L’any 1943, Planes va tornar a
Catalunya, on va començar un
altre exili interior, el de la repressió sota la Dictadura: un temps
de silenci molt més llarg, que ell,
amb la publicació de la seva crònica, va ajudar, com per sort
molts altres demòcrates, a encarrilar cap a una normalització
que no es perfaria del tot —si és
que mai ho ha fet— fins després
de la mort del dictador.
Club Editor assumeix ara la reedició d’El desgavell . De fet, la primera edició completa, ja que la
de 1969,mutilada,es va exhaurir
en pocs dies i va ser aviat objecte d’una querella judicial, finalment sobreseguda, però arran
de la qual l’editorial Selecta ja no
es va arriscar amb una segona
edició ni va tirar endavant la versió castellana que estava preparant.
A l’acte de presentació, després
d’unes paraules del tinent d’alcalde de Manresa Ignasi Perramon, l'historiador Joaquim Aloy
va parlar del nivell intel·lectual i
humà i la gran sensibilitat de
l'autor.La responsable de l'edició
actual, Maria Bohigas —néta del
novel·lista Joan Sales—,va situar
aquesta obra en el context d’al-

Ferran Planes, jove.

tres escrits de l’exili, com els dels
amics de Planes i coprotagonistes del seu llibre, Joaquim AmatPiniella (manresà, autor de K. L.
Reich) i Pere Vives (que va morir
a Mauthausen, autor de Cartes
des del camp de concentració). El
filòleg Jordi Estrada va fer una
anàlisi literària del llibre, subratllant-ne la profunditat amb què
analitza els fets que narra i la ironia amb què se n’intenta desmarcar: «El meu llibre, malgrat
tot, vol ser seriós; si hi trobeu
humor,és de passada».Va cloure
l’acte Jordi Planes Casals, nebot
de l’autor, qui va comentar de
forma brillant aspectes de la personalitat del seu oncle i detalls
de com es va gestar el seu llibre;
i va observar que ell n’és avui l’únic personatge viu, ja que en l’obra Ferran Planes explica com,

PORTES
TAVERNA EL BOTER
Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36

PUIG

de l’exili estant, va travessar la
frontera el 1941 i es va arribar
fins a Bagà per conèixer el seu
nebot acabat de néixer, és a dir,
en Jordi. Dues actrius, Laia Oliveras i Àngels Sánchez, dirigides
per Fina Tàpies, van representar,
dramatitzats, alguns fragments
del llibre.
Ens felicitem per la publicació
íntegra d’El desgavell i recomanem la lectura d’aquest testimoni directe d’uns moments cabdals de història del nostre país.
Ho recomanaríem igualment
encara que no parlés en concret
del nostre poble, però no cal dir
que el protagonisme que Balsareny i Súria hi tenen en
moments el fan encara més interessant per als lectors balsarenyencs.

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

senten formalment tenen dret
a una còpia de la llista dels socis
i sòcies i dels seus domicilis i
adreces de correu electrònic,
sempre que els associats ho
autoritzin expressament.
Capítol IV.La Junta Directiva
Article 14
1. La Junta Directiva regeix,
administra i representa l'associació. Componen aquest
òrgan el president/a,el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, càrrecs
que han de ser exercits per persones diferents. Un dels vocals
serà el representant de l’equip
de redacció del butlletí Sarment i si l’associació mantingués altres activitats de caire
permanent, un dels vocals en
seria també el representant a la
Junta.
2. L'elecció dels membres de la
Junta Directiva, que han de ser
associats, es fa per votació de
l'Assemblea General.Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat
el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de
comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou
president/a i del nou secretari/ària.
4. Els membres de la Junta
Directiva exerceixen el càrrec
gratuïtament.
5. L’associació publica un butlletí d’informació cultural i
general d’àmbit majoritàriament local,en llengua catalana,
denominat Sarment. Aquest
butlletí estarà dirigit per un
coordinador que serà membre
de la Junta Directiva, i comptarà amb un equip de redacció
que tindrà també un membre
representant a la Junta Directiva. L’equip de redacció funcionarà de forma autònoma i
podrà publicar informacions,
opinions, notícies, estudis i tota
mena d’escrits de creació pròpia, i també tota mena de
col·laboracions alienes; el coor-

dinador i el representant queden facultats per determinar
les informacions que es publiquen i per acceptar o no
col·laboracions alienes, les
quals hauran d’anar necessàriament signades per una persona física o per una entitat.
Article 15
1. Els membres de la Junta
Directiva exerceixen el càrrec
durant un període de quatre
anys, sense perjudici que
puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs
abans d'extingir-se el termini
reglamentari del seu mandat
pot esdevenir-se per:
a) mort o declaració d’absència,en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les
jurídiques
b) incapacitat o inhabilitació
c) renúncia notificada a l’òrgan
de govern
d) separació acordada per l’assemblea general
e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han
de cobrir en la primera reunió
de l'Assemblea General que
tingui lloc. Mentrestant, un
membre de l'associació pot
ocupar provisionalment el
càrrec vacant.
Article 16
1.La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar,dirigir i administrar l'associació de la manera
més àmplia que reconegui la
Llei; així mateix, complir les
decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les
normes,instruccions i directrius
que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui
en relació amb la compareixença davant dels organismes
públics i per exercir tota mena
d'accions legals i interposar els
recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea
General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea
General la defensa de l'establiment de les quotes que els
membres de l'associació han

de satisfer.
e) Convocar les assemblees
generals i controlar que es
compleixin els acords que s'hi
adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de
comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els
aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que
l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat
i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per
aconseguir de la manera més
eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que
aquests grups projectin dur a
terme.
j) Nomenar els vocals de la
Junta Directiva que s'hagin
d'encarregar de cada grup de
treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions
necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres
persones, per aconseguir:
- subvencions o altres ajuts.
- l'ús de locals o edificis que
puguin arribar a ser un lloc de
convivència i comunicació i
també un centre de recuperació ciutadana.
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol
establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi
hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina
a l'article 29.
m) Resoldre provisionalment
qualsevol cas que no hagin
previst els estatuts i donar-ne
compte en la primera reunió de
l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que
no estigui atribuïda d'una
manera específica a algun altre
òrgan de govern de l'associació
o que li hagi estat delegada
expressament.
Article 17
1.La Junta Directiva,convocada
prèviament pel president/a o
per la persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió
ordinària amb la periodicitat
que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser

inferior a una vegada cada trimestre.
2.S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui
amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un
terç dels membres que la componen.
Article 18
1. La Junta Directiva queda
constituïda vàlidament si ha
estat convocada amb antelació
i hi ha un quòrum de la meitat
més un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta
Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es
convoquin, encara que, per
causes justificades, poden
excusar-se'n. L'assistència del
president/a o del secretari/ària
o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els
acords per majoria simple de
vots dels assistents.
Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si
compta, per fer-ho, amb el vot
favorable de dos terços del
seus membres.
2. També pot nomenar, amb el
mateix quòrum, un o uns
quants mandataris per exercir
la funció que els confiï amb les
facultats que cregui oportú
conferir-los en cada cas.
Article 20
Els acords de la Junta Directiva
s'han de fer constar en el llibre
d'actes i han de ser signats pel
secretari/ària i el president/a.En
iniciar-se cada reunió de la
Junta Directiva, s'ha de llegir
l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és
procedent.
Capítol V. La presidència i la
vicepresidència
Article 21
1. Són pròpies del president/a
les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació,per delegació
de l'Assemblea General i de la
Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats,
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tant de l'Assemblea General
com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat
decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de
les reunions de l'Assemblea
General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats
confeccionats pel secretari/ària
de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a
les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2.El president/a és substituït,en
cas d'absència o malaltia, pel
vicepresident/a —si n’hi ha— o
el/la vocal de més edat de la
Junta, per aquest ordre.
Capítol VI. La tresoreria i la
secretaria
Article 22
El tresorer/a té com a funció la
custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també
l'elaboració del pressupost, el
balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa.
Signa els rebuts de quotes i
altres documents de tresoreria.
Paga les factures aprovades per
la Junta Directiva, les quals han
de ser visades prèviament pel
president/a, i ingressa el que
sobra en dipòsits oberts en
establiments de crèdit o d'estalvi.
Article 23
El secretari/ària ha de custodiar
la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les
actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta
Directiva, redactar i autoritzar
els certificats que calgui lliurar, i
també portar el llibre de registre de socis i sòcies.
Capítol VII. Les comissions o

OPINIÓ 13
grups de treball
Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball,l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin
formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents
comissions o grups de treball,
els encarregats dels quals li han
de presentar un cop al mes un
informe detallat de les seves
actuacions.
Capítol VIII.El règim econòmic
Article 25
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
Article 26
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o
particulars
c) les donacions,les herències o
els llegats
d) les rendes del patrimoni
mateix o bé d'altres ingressos
que puguin obtenir-se
Article 27
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de
la manera i en la proporció que
determini l'Assemblea General
a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes
periòdiques mensuals —que
s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el
que disposi la Junta Directiva—
i quotes extraordinàries.
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Article 28
L'exercici econòmic coincideix
amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 29
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en
establiments de crèdit o d'estalvi,hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.
Per poder disposar dels fons
n'hi ha prou amb dues firmes,
una de les quals ha de ser la del
tresorer/a o bé la del president/a.
Capítol IX.El règim disciplinari
Article 30
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses
pels socis i sòcies.
Aquestes infraccions es poden
qualificar de lleus, greus i molt
greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una
amonestació fins a l’expulsió
de l'associació, segons el que
estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o
comunicació. En el termini de
10 dies, la Junta Directiva
nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i
proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència
prèvia del presumpte infractor.
La resolució final, que ha de ser
motivada i aprovada per dues
terceres parts dels membres de
la Junta Directiva, l'adopta
aquest òrgan de govern també
dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes
greus i molt greus acordades
per la Junta Directiva,les persones interessades hi poden
recórrer, si el reglament intern
estableix el procediment per
fer-ho, davant la primera
assemblea general que tingui
lloc.
Capítol X.La dissolució
Article 31
L'associació pot ser dissolta si
ho acorda l'Assemblea General,
convocada amb caràcter extraordinari expressament per a
aquest fi.

Article 32
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de
prendre les mesures oportunes
tant pel que fa a la destinació
dels béns i drets de l'associació,
com a la finalitat, l'extinció i la
liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada
per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui
necessari.
3. Els membres de l'associació
estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir
les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti
de la liquidació s'ha de lliurar
directament a l'entitat pública
o privada sense afany de lucre
que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a
favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i
d'execució dels acords a què
fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són
competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no
confereix aquesta missió a una
comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.
Disposició final
Aquests estatuts deroguen els
anteriors que han estat vigents
fins a l’actualitat.
L’Associació Cercle Cultural de
Balsareny es va constituir el 4
de febrer de 1977, inscrita al
«Registro Provincial de Asociaciones», secció primera, amb el
número 3.348, amb data 12 de
setembre de 1978. Els seus
estatuts es van inscriure al
«Registre d’Associacions de
Barcelona», secció primera, de
la Generalitat de Catalunya, en
data 5 de maig de 1991 i queden derogats per l’assemblea
general de l’associació, en data
......, substituïts pels actuals.
Balsareny,...de ...de 2011
Signatura de tots els socis i sòcies presents a l’assemblea que ha acordat la
modificació dels presents Estatuts:

Un mateix fet,
tres imatges diferents
S

MARC SELGAS I CORS

En el llibre del segle IX a.C, L'Odissea, d'Homer, s'explica com
tots els regnes Aqueus, en la
Guerra de Troia, van arribar a
establir un lligam d'unió
davant l'agressió d'altres regnes, i que la cooperació entre
pobles era possible en funció
dels interessos i les amenaces
comunes. Aquí naixien, en
certa manera, les Relacions
Internacionals.
Avui, després dels fets d'Egipte, sembla que les Relacions
Internacionals tornen a tenir
un pes important a nivell
mundial, no només pel què fa
a la diplomàcia,sinó a nivell de
mitjans de comunicació,
veient com la notícia del que
passa al país africà entra cada
dia a les nostres llars, ja sigui
per diari, televisió, ràdio o
Internet.
La imatge més xocant d'aquests dies ha estat la manifestació d'un milió de persones a la plaça Tahrir del Caire.
Us sonen les xifres? Un milió
de persones... 10 de juliol.
Exactament, la manifestació
que va haver-hi a Barcelona,
on es reclamava més
democràcia, menys ingerència
en els drets dels catalans,on es
reclamava més llibertat per a
un poble.
Catalunya no té un pes important en les Relacions Internacionals. Al món, si no ets Estat,
no tens poder. Si no tens mitjans de comunicació potents,
no tens veu. I, a Espanya, però
també a Catalunya, els mitjans
de comunicació es van dedicar a tapar les veus que reclamaven més autogovern. No
els interessava, hi havia unes
eleccions a tres mesos vista. I a
Espanya ja els anava bé. Sense
veu i sense poder, Catalunya

va veure com la seva manifestació es quedava en una petita
concentració un dia d'estiu.
Egipte, però, és un xic diferent.
Egipte és el punt estratègic de
la zona del Magreb i l'Orient
Mitjà, per als Estats Units.Egipte té poder.Egipte és el mediador amb el món àrab i Israel,
això significa que s'ha de tractar bé, i davant els fets d'aquest gener i febrer, s'ha d'anar amb cautela, ja que Mubàrak, fins ara president d'Egipte,
garantia unes eleccions pseudodemocràtiques, que als
Estats Units ja els van bé per
mantenir les relacions, amb
aquest món “més complicat”,
l'àrab . Un canvi en el govern,
amb l'ascens dels partits àrabs
pot significar desestabilització
a la zona, i que Israel es trobi
sol.Aquest és el motiu pel qual
Mubarak encara hi era, i no
havien actuat abans.Els americans des de la rereguarda
observen els moviments d'uns
i altres. Però no hem d'oblidar
que les notícies que ens arriben estan totes filtrades. És el
poder dels mitjans de comunicació i les relacions diplomàtiques.
I em pregunto:què hauria passat si un milió de persones
haguessin sortit reclamant
democràcia a la plaça de
Tian'an'men, a la Xina? Segurament la pressió dels mitjans
de comunicació, del món, i
sobretot de la diplomàcia dels
Estats Units, hauria estat diferent a la d'Egipte. Pressions,
criminalitzacions al govern
xinès, i sobretot falta de transparència en les informacions.
El ressò internacional hauria
estat brutal. Tot respon als
interessos i a les amenaces
comunes. Com a L'Odissea.
Tres mil anys després res no ha
canviat. Un mateix fet, tres
imatges diferents.

Agraïment i lliçó de maneres
S

FAMÍLIA MARCO LAPLAZA
ANTONIO MARCO MALDONADO

Ens agradaria poder-nos
expressar millor. No sabem
si aquesta és la manera
més correcta o bé ens equivoquem en alguna cosa.
Disculpeu-nos.
El sentiment de dolor que
avui ens embarga a tota la
família no ens impedeix
veure el recolzament i l’estimació demostrats envers
el nostre fill, pare, nét,
germà, nebot, tiet, per la
quantitat de persones que
ens han demostrat el seu
suport i el seu efecte, així
com la sema amistat. Gràcies a tots. Però sempre hi
ha un però, i aquest però és
un punt i a part.
Nosaltres sabíem que el
nostre fill Òscar tenia molts
amics. Ell sempre ens ho
comentava i nosaltres el
crèiem. El que no sabíem és
que fossin tants. La sorpresa va ser la quantitat, però
sobre tot la qualitat d’aquesta amistat.
Senyors, perquè per a
nosaltres ho sou i ho sereu
sempre passi el temps que
passi, podeu comptar amb
nosaltres pel que necessiteu i estigui a les nostres
mans. Només ho heu de
demanar. El que heu
demostrat amb el nostre
fill, el vostre amic, frega la
màxima alçada a la que
pugui arribar una amistat.
La vostra és cum laude, el
màxim.
La nostra neta Judit va
tenir els Reis de la família
però també els del seu
pare, que van ser els vostres. Serveixi així de lliçó de
maneres per a molts que es
diuen o es fan dir «senyors». Creieu-nos, vosaltres

no ho necessiteu, vosaltres
ho sou.
Voldríem estendre’ns més,
però no sabríem què més
dir-vos. Només sincerament i de tot cor, gràcies. És
impossible donar-vos les
gràcies personalment un a
un. Ens agradaria, però és
difícil. Per això volem fervos arribar aquest agraïment mitjançant la publicació d’aquesta carta.
Menció especial a tots els
amics i veïns del barri de
l’Estació de Sallent, dels
quals no va faltar ningú. I
als nostres amics personals, que no donarem
noms per no deixar-nos-en
cap.
Agrair el comportament
dels regidors de l’Ajuntament de Balsareny, Àngel
Ribalta i Albert Bertran,
que ens van donar la notícia a les 6 del matí, així com
també als Mossos d’Esquadra pel tacte i la delicadesa
que van tenir quan ens
vam presentar a les seves
dependències: primer per
informar-nos sobre l’accident el mateix dia dels fets
i segon quan vam anar a
recollir els efectes personals del nostre fill Òscar. Al
Sr. Pulido i a la seva filla, per
la subtilesa i l’atenció que
hem rebut per part d’ells.
Volem comunicar-vos que
al nostre fill ja el tenim a
casa. Esperem que entengueu que després de tot el
que ha succeït no estem en
condicions òptimes per
poder rebre a qui vulgui
venir a veure’ns. Deixeunos un temps per dir què,
com i on descansarà per
sempre. Quan ho decidim
us ho comunicarem a tots
vosaltres, senyors, que ho
sou. Gràcies.
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6è Congrés Nacional de la Gent Gran
S

ROSA M. CALAF
ESTEVE DÍAZ

Transcripció del parlament que la
Sra. Rosa M. Calaf, presidenta executiva del Congrés, va realitzar el
passat 7 d’octubre de 2010
Un estudi europeu mostra que de
9.000 personatges televisius
només 37 eren persones grans i
més de la meitat homes.a més,en
comparació amb altres grups
aquests individus eren representats com ineficaços, no atractius i
infeliços! Recullo directrius i recomanacions confeccionades des
diferents àmbits perquè els mitjans no oblidin aquest grup i, al
contrari, impulsin el protagonisme que li correspon. Que aparegui a diversitat d’escenaris: esportius, culturals, educatius, socials i
en varietat d’ocupacions; no
només com a avis. Que la seva
presència respongui a la realitat i
augmenti en programes de ficció.
especialment en els dedicats als
nens i als adolescents. Que es
fomenti la idea d’aportació de la
seva experiència vital, professional i social i es doni veu a representants de les seves entitats i
associacions.
No oblidem mai la dimensió de
gènere. És a dir, fer que es compti

amb la presència de dones grans,
siguin professionals o no. es diria
que només els homes poden
tenir certa rellevància.el sexisme i
la desigualtat afloren.Així mateix,
que es proposin continguts per
ajudar a prevenir la soledat i a
millorar la vida afectiva quan s’envelleix. A afrontar desafiaments i
problemes propis d'aquesta
etapa.A més d’impulsar campanyes i accions de sensibilització
sobre abusos, maltractaments i
marginació que permetin als
afectats expressar-se.
Cal que s’equilibrin les notícies
negatives i les positives sobre
situacions que afecten a la gent
gran i ser molt curosos amb els
titulars i amb la redacció de textos, evitant reduccionismes i clixés. És important que es doni
prioritat a les posicions conciliadores en els conflictes intergeneracionals i que s’insisteixi en els
valors comuns, que, per descomptat, res tenen a veure amb
l'edat. S'ha de fer comprendre
que no podem perdre la transmissió cultural entre generacions, ni la memòria històrica, ni
l'opinió de la gent gran sobre
temes d'actualitat, al marge que
els afectin o no. El contacte intergeneracional ha de quedar clar
que és imprescindible.

sangüesa

Les biblioteques són llocs actius i vius

Màxima atenció requereixen el
llenguatge i la imatge.El llenguatge verbal i l'audiovisual no són
neutres.Seria una bona idea el no
utilitzar sempre l'expressió gent
gran o la paraula col·lectiu, com si
fos un conjunt homogeni i segregat.No es pot permetre que no es
preservi el dret a la seva imatge i
la seva dignitat a pantalles, ones i
paper com s'exigeix, en canvi, en
el cas dels nens.No es pot permetre que se’ls tracti amb compassió
o que se’ls identifiqui amb
dependència. A les informacions
solen aparèixer dades que indueixen a pensar només en la càrrega
econòmica que suposa la població de més edat. Al contrari, cal
destacar la seva qualitat de segment poblacional a qui prestar
atenció,com a mercat de gran pes
econòmic i demogràfic.
Som persones que ens sentim en
forma, tenim un nivell de formació més elevat que el de generacions anteriors,hem estat socialitzades en el consum i tenim una
capacitat adquisitiva en augment.
Som una ciutadania gran i heterogènia, independentment de l'edat biològica. Cal incorporar una
altra mirada del consumidor. És
evident la necessitat de redefinir
la imatge d'aquest sector.De mostrar-ne la imatge real. D'acabar

amb l'actual perfil poc pertinent i
socialment estigmatitzat.
La injusta situació no es modificarà si no comptem amb la
col·laboració d’uns mitjans de
comunicació decidits a desmuntar el present teixit d’actituds i
miopia social que ells mateixos
promouen. El nombre de persones grans creix al seu més gran
ritme històric. Els que superen els
80 anys són el segment de més
ràpida ampliació. Els homes europeus, entre 1960 i 1995, van augmentar la seva expectativa de
vida 8 anys i les dones 7.
L'envelliment demogràfic pot
produir una sensació social distorsionada si no s’explica la veritable
posició i potencialitat del grup.No
es pot, doncs, continuar tolerant,
amb els braços creuats, la imatge
discriminatòria i la incorrecta visibilitat d'uns ciutadans que han
construït el món que tenim.
Que la societat estigui ben informada és la única via per a una opinió pública sana i capaç de prendre decisions adequades i defensar els drets de tots els seus integrants... Els mitjans de comunicació tenen el compromís de proporcionar els elements necessaris
perquè així sigui.Hem de dir no! a
tants estereotips i tants silencis.
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Escriu avui Quim Monzó a «La
Vanguardia» sobre llibres i
biblioteques i un poble anglès
en el qual els veïns intenten
defensar aquest servei cultural, que està en perill de desaparició per retallades pressupostàries.
Al final explica una anècdota
personal. Intentant desfer-se,
per trasllat i, suposo, falta d'espai, de dos mil llibres, va preguntar a diferents biblioteques si els acceptaven. Comprovant que no hi havia
interès en el tema, va acabar
dipositant-los en el container
corresponent. Pel to de l'article percebo una crítica àcida
cap al personal implicat i els
poders corresponents. No
obstant això, crec que el problema actual de l'excés de tot
sobrepassa la qüestió concreta dels llibres i la cultura.
Mai no hi ha hagut més biblioteques a Barcelona i la seva
àrea d'influència que en l'actualitat. Cert que no són aquelles biblioteques silencioses
d'abans: ara inclouen diversos
materials, com internet,
pel·lícules o discos i molts
jubilats les utilitzen per fullejar
els periòdics del dia. No obstant això veig també molta
gent traginar llibres a dalt i a
baix, llibres per a adults, per a
joves i per a nens.
Les biblioteques són llocs
actius i vius, lluminosos i alegres. S'han convertit en espais
indispensables, en petites ànimes del poble i un lloc de relació social, en la majoria de
casos. El mateix escriptor que
lamenta el tema anava a regalar dos mil volums, m’imagino
que per la mateixa falta d'espai que sofreixen les biblioteques populars. Els llibres, com
la roba o el menjar, van ser en
uns altres temps un be escàs i

car. Avui no és així i, a més,
podem aconseguir-los prestats a les biblioteques, amb
molta facilitat. Què farem amb
tantes enciclopèdies i diccionaris que paguem a terminis i
que ens han acompanyat
fidelment durant anys? Ara
acabem consultant-ho tot per
internet, recurs còmode i fàcil,
a mida del nostre espai vital,
modest. Hi ha qui diu que hi
ha errors, però jo n’he trobat
molts més en els llibres convencionals i tècnics, on, a més,
és difícil i llarg corregir-los.
La nostra generació ha tingut
tendència a atresorar, ja que la
majoria veníem de l'escassetat. Jo no llenço res, em diuen
molts, orgullosos de no
llençar. No obstant això, el que
fan és intentar passar el problema de l'excés a uns altres, a
les institucions, a les parròquies... És més fàcil regalar
roba usada en bon estat o llibres ja llegits que diners, però,
per als que reben el donatiu,
és molt menys pràctic, és clar.
Ens molesta que no s'agraeixin els nostres mesquins
donatius de coses que ja no
volem, de roba que no ens
posem, de llibres que no llegirem, de mobles passats de
moda. Abans es donava tot als
pobres, als més pobres que
nosaltres, és clar. Avui fins i tot
els pobres prefereixen estrenar roba, encara que sigui del
basar xinès de la cantonada,
que,cal dir-ho,també ha millorat molt la qualitat dels seus
productes i el servei al client.
Hem de viure amb això; i si critiquem els altres, analitzant les
nostres pròpies actuacions
comprovarem que sovint
pequem sense pudor, encara
que intentem justificar-nos.
La gent llença de forma vergonyant. No ho admet, però
les grans galledes d'escombraries del nostre temps estan
plenes de coses en bon estat.

Cert que de vegades hi ha qui
ho recull i ho aprofita o ho
revèn. Un dia a la setmana
passa personal de l'Ajuntament a recollir mobles, andròmines i en moltes ocasions
abans ja ha passat un primer
control de qualitat espontani
format per un pintoresc món
que inclou aficionats, necessitats, professionals alternatius,
amics de la restauració, curiosos i drapaires del present. És
el nostre món, ni millor ni pitjor que els anteriors. Més aviat,
pel que fa a la nostra societat
en concret, bastant millor que
el dels nostres pares en molts
aspectes materials. I aquí hem
arribat, amb la intenció de sostenir el ritme de producció
necessari per sobreviure.
Segur que podria fer-se millor
i d'una altra manera, més raonable; i potser en algun

moment del futur serà així; o
tornarem, per circumstàncies
diverses, a l'escassetat antiga,
que ens farà recordar amb
nostàlgia tot allò que llencem i
regalem. La meva mare sempre advertia les noies joves
que guardessin els llençols
passats de moda. Durant la
guerra, podies canviar llençols
per pa,m'explicava.I és que en
moments difícils, el primer és
menjar, evidentment. No obstant això, els llençols, les tovalloles, el pa, ja no són, tampoc,
el que eren.Com els llibres.L'abundància és bona, però té
aquest costat pervers: l'excés
aclaparador, que, a més, ens
crea una espècie de mala
consciència individual i
col·lectiva. I que ens porta a la
protesta poc meditada quan
es rebutgen les nostres donacions oportunistes.
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Mn. Lluís Tollar Puig

Rosa Mari Fernández en el ram
de l’herbodietètica a Balsareny
S

S

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

Rosa Mari Fernández Gil va néixer a Balsareny el 10 de febrer
de 1980. Actualment regeix un
nou establiment a Balsareny,
«El racó de la natura», una botiga dedicada a diferents productes dietètics i al benestar
relaxant.
La Rosa Mari va cursar els estudis de Batxillerat Humanístic a
l’IES Llobregat de Sallent. En el
seu temps de lleure li encanta
anar al cinema, llegir i viatjar. El
darrer llibre que ha llegit és La
rueda de la vida, d’Elisabeth
Kübler Ross.I pel que fa als viatges coneix llocs com Itàlia,
Egipte i Tailàndia.
Fernández ha viscut diferents
experiències laborals, com
manipulació d’aliments, administració, monitora de lleure de
menjador i monitora en pràctiques a diverses escoles.
- Com va començar l’activitat de
l’establiment?
- Tot va començar ara fa quatre
anys,quan va néixer el meu primer fill,que vaig contactar amb
la naturòpata del poble Eugènia Figueras. La primera vegada que vaig anar a la seva consulta a causa d’una contractura
muscular, vam parlar sobre
diferents arguments alimentaris i de salut del meu fill. La visita donà la possibilitat de tenir
un contacte cada vegada més

usual. Com a mare considero
molt important tenir en compte la salut dels fills, i d’altra
banda crec adient tractar la
salut amb productes naturals
trencant així amb el seguiment
amb tant de medicament. L’assiduïtat de les visites a l’Eugènia va fer créixer el meu interès
en aquest tema. A casa meva,
però, ja fa molts anys que hem
seguit la pràctica d’homeopatia, reflexologia, acupuntura,
etc. Aquestes són teràpies que
et poden anar molt bé. I aquí
em teniu avui, regint una botiga adreçada al benestar i la
salut natural.
- Quins serveis podem trobar al
vostre establiment?
- Tot just fa uns dies que hem
començat, però puc dir-vos
que ens encoratja una gran
il·lusió per un projecte de servei i assessorament vers els
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nostres productes amb la finalitat d’apropar i conscienciar
tothom que hi ha un nou estil
de vida.En aquests passats dies
de gener de 2011, tots els
divendres en hores comercials,
hem engegat l’estimulant
campanya del «Dia de la
degustació».Tal i com us he dit,
el nostre servei vol anar encaminant tota una sèrie de projectes: repartir o bé obsequiar
els nostres clients amb unes fitxes orientatives sobre la qualitat del producte que poden
trobar a casa nostra,o bé seguir
el caràcter alimentari a base de
cuina vegetariana, o també
portar a terme tallers de cuina,
entre altres. Tenim ganes de
posar-ho en marxa al més aviat
possible.
- Digueu-nos, quins són els productes que podem trobar a la
vostra botiga?
- Comptem amb diferents seccions de productes, la gran
majoria d’origen ecològic.
Adreçats als infants hi ha per
exemple «potitos», papilles i
sucs; alimentació refrigerada.
Per a persones que pateixin
algunes al·lèrgies o diabetis, es
poden trobar productes de
caràcter làctics, llegums, cereals, pa, algues, mels, olis, etc.

També disposem de nutrició
especial per a esportistes. I a
més a més es pot gaudir del
racó del te, on familiarment es
poden tastar diferents classes
d’infusions, llibres i estris de
cuina. Us convido a visitar-nos.
- Per a aquesta venda, compteu
amb algun assessorament professional?
- Sí, evidentment hem de tenir
un coneixement del producte
a fi de poder-lo oferir al comprador. Com comprendreu, el
nostre servei no és com el d’un
supermercat, on tothom hi
entra sabent el que vol comprar: nosaltres hem d’estar
molt atents per donar el producte adequat a la petició de
cada client. Comptem amb
l’assessorament de diferents
laboratoris i també el de la
terapeuta i naturòpata Eugènia Figueras.

que vaig venir de mossèn vaig
percebre que aquí hi estaria bé.
Per a mi va ser molt positiu percebre això, perquè era el meu
primer any com a rector d'una
parròquia. Encara no feia ni un
any que jo havia estat ordenat
com a mossèn, i, és clar, com a
jove, també sóc com un aprenent de rector que porto la «L»
de pràctiques i, evidentment,
necessito un temps, i també
sentir-m'hi bé.

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

Mossèn Lluís Tollar i Puig va néixer a Puig-reig,el dia 28 de gener
de 1975.Va cursar EGB a l'escola
de les Dominiques de l'Anunciata a Puig-reig; 1r grau de FPAdministratiu a Cal Pons (Puigreig); 2n grau de FP-Administratiu a l'ETPD de Navàs; Diplomatura en Ciències Empresarials a
la FUB de Manresa;Llicenciatura
en Administració i Direcció
d'Empreses a la UAB de Bellaterra; i Filosofia i Teologia (2 anys a
la Facultat de Teologia de Catalunya i 3 anys a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma). Li
agrada llegir: cada dia llegeix
textos de la Bíblia.També li agraden molt els esports de tot tipus
(tennis de taula, handbol, bàsquet...),però el que més li encanta és jugar a futbol. Ha exercit el
seu ministeri com a diaca (des
del juliol del 2008) i el seu primer
any com a mossèn (des del
desembre del 2008) a la parròquia de Sant Cristòfol de Súria i a
les seves parròquies agrupades.
Seguidament,l'estiu del 2009,va
ser nomenat rector de la parròquia de Santa Maria de Balsareny. Pel que fa al lleure, en les
seves paraules: «Visc el lleure
com quelcom que m'ajuda a
viure la vocació rebuda de Déu i
no pas com una cosa per ‘desconnectar’ del que sóc durant
les 24 hores del dia, que és ser
capellà. M'agrada jugar a futbol,
caminar, anar amb bicicleta... I
tants moments del dia estic
escoltant música perquè m'apassiona i m'ajuda a relacionarme amb Déu».

- Voleu afegir algun apunt?

- Com arribàreu a Balsareny per
exercir el vostre ministeri?

- Sí, voldria donar les gràcies a
Sarment per aquesta oportunitat de donar-me a conèixer, i
espero que tothom sàpiga
prendre consciència de la
importància que tenim tots de
cuidar-nos a través d’una bona
i adequada dieta alimentària.

- Ja se sap que hi ha pocs mossens al bisbat de Solsona. Per
tant, quan se'n jubila o se'n mor
algun, es necessita fer canvis i
reorganitzacions.Doncs bé,després d'un cas així, a Mn. Alfons
(l'anterior rector de Balsareny) se

- Coneixeu alguns dels vostres
predecessors? Hi teniu relació?
li va proposar anar a atendre una
altra parròquia, cosa que suposava la vacant d'aquest lloc. A
partir d'aquí, el senyor bisbe de
llavors,monsenyor Jaume Traserra,em va proposar venir a Balsareny de rector i, des d'aquí,
també compaginar-ho amb el
càrrec que encara desenvolupo
com a secretari general -canceller del bisbat de Solsona. Vaig
acceptar i per això estic exercint
el meu ministeri aquí.
- Coneixíeu ja Balsareny; però
també la parròquia de Santa
Maria?
- Coneixia el poble per les temporades en les quals vaig ser
jugador de futbol defensant els
colors del Balsareny, però no
havia estat mai dins l'església
fins que em van dir que vindria
aquí de capellà. És més, ni se
m'havia ocorregut venir a veurela abans,ja que quan jo jugava a
futbol aquí no m'hauria imaginat mai que Déu em cridaria i
acabaria sent mossèn i, a sobre,
rector de Balsareny. Per tant,
tampoc no coneixia res sobre les
activitats que es duien a terme a
la parròquia de Santa Maria.
- Quina fou la vostra primera
impressió en arribar al nostre
poble?
- Com que hi havia estat jugant
a futbol,ja tenia algunes referències sobre el poble, però el dia

- Certament, conec la majoria
dels predecessors i mantinc una
gran amistat i simpatia envers
aquests meus germans capellans. A més, quan parlem sobre
el seu pas per aquí,em manifesten els seus bons records.
- Com valoreu avui la manera de
seguir els estudis per fer-se
capellà?
- En el meu cas,el fet d'haver-me
trobat amb Jesucrist quan jo
tenia 27 anys em va canviar la
vida.Sentir que Ell em cridava i,a
més a més, a concretar la meva
vida fent-me capellà,no entrava
pas en els meus plans ni se
m'havia passat mai pel cap plantejar-m'ho. Per tant, quan un
jove té inquietuds per ser
mossèn, es veu necessari anar a
un lloc,en aquest cas el Seminari,on un aprèn tot un seguit d'aspectes per tal d'adonar-se i
aprofundir més en la crida de
Déu,en la vocació rebuda i en la
relació amb Déu. En aquest
temps un pot fer el discerniment i meditar si realment Déu
el crida a ser mossèn o no. Per
això el Seminari ofereix no
només una formació teòrica,
sinó una formació integral, que
comprèn la formació intel·lectual i acadèmica, la formació
espiritual, la formació humana i
també la formació pastoral. Per
tant, abastant tots aquests
aspectes, juntament amb la

pregària,la vida comunitària i l'ajuda dels mossens responsables, faig una valoració positiva
del temps de Seminari que
s'està impartint actualment i
que a mi m'ha fet un gran bé.
- Coneixeu el Bisbe emèrit al Brasil,
el balsarenyenc Pere Casaldàliga?
- Sí que el conec,així com també
altres membres de la seva família d'aquí a Balsareny. Tot i que
personalment no ens hem vist
mai,sí que ens hem escrit diverses vegades per internet.Encara
recordo el títol del seu primer
correu electrònic que em va
enviar: «Al meu rector de Balsareny».A part d'això,jo ja coneixia
el pare Pere i el seu treball al Brasil des que jo era ben petit, ja
que en ser del nostre bisbat no
passa desapercebut un missioner com ell.
- Us sentiu acollit a Balsareny?
- Ja des del primer dia, a partir
dels primers contactes amb persones del poble, em vaig sentir,
realment, molt acollit i estimat.
També m'ho va facilitar la
presència de mossèn Joan. No
és fàcil per a un jove fer el primer
any de rector sigui al lloc que
sigui.Quan sents la crida de Déu
a ser mossèn, li dius que sí, però
no saps on et tocarà i a quins
llocs hauràs de viure. Per tant, el
fet de sentir-me realment acollit
aquí és quelcom positiu, ja que
també facilita l'amistat i la relació entre els habitants de Balsareny.
Jo,simplement,seguint la voluntat de Déu, he vingut a caminar
al costat vostre per tal que tots
junts fem i compartim un trosset del camí de la vida i de la fe.
En el poc més d'un any que sóc
aquí conec moltes persones i
també percebo que em coneixen i m'acullen; ara bé, el que
voldria és que el fet de conèixerme servís,sobretot,per conèixer
més Jesús, el qual és el Camí, la
Veritat i la Vida.
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Rosa Mari Fernández Gil va néixer a Balsareny el 10 de febrer
de 1980. Actualment regeix un
nou establiment a Balsareny,
«El racó de la natura», una botiga dedicada a diferents productes dietètics i al benestar
relaxant.
La Rosa Mari va cursar els estudis de Batxillerat Humanístic a
l’IES Llobregat de Sallent. En el
seu temps de lleure li encanta
anar al cinema, llegir i viatjar. El
darrer llibre que ha llegit és La
rueda de la vida, d’Elisabeth
Kübler Ross.I pel que fa als viatges coneix llocs com Itàlia,
Egipte i Tailàndia.
Fernández ha viscut diferents
experiències laborals, com
manipulació d’aliments, administració, monitora de lleure de
menjador i monitora en pràctiques a diverses escoles.
- Com va començar l’activitat de
l’establiment?
- Tot va començar ara fa quatre
anys,quan va néixer el meu primer fill,que vaig contactar amb
la naturòpata del poble Eugènia Figueras. La primera vegada que vaig anar a la seva consulta a causa d’una contractura
muscular, vam parlar sobre
diferents arguments alimentaris i de salut del meu fill. La visita donà la possibilitat de tenir
un contacte cada vegada més

usual. Com a mare considero
molt important tenir en compte la salut dels fills, i d’altra
banda crec adient tractar la
salut amb productes naturals
trencant així amb el seguiment
amb tant de medicament. L’assiduïtat de les visites a l’Eugènia va fer créixer el meu interès
en aquest tema. A casa meva,
però, ja fa molts anys que hem
seguit la pràctica d’homeopatia, reflexologia, acupuntura,
etc. Aquestes són teràpies que
et poden anar molt bé. I aquí
em teniu avui, regint una botiga adreçada al benestar i la
salut natural.
- Quins serveis podem trobar al
vostre establiment?
- Tot just fa uns dies que hem
començat, però puc dir-vos
que ens encoratja una gran
il·lusió per un projecte de servei i assessorament vers els
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nostres productes amb la finalitat d’apropar i conscienciar
tothom que hi ha un nou estil
de vida.En aquests passats dies
de gener de 2011, tots els
divendres en hores comercials,
hem engegat l’estimulant
campanya del «Dia de la
degustació».Tal i com us he dit,
el nostre servei vol anar encaminant tota una sèrie de projectes: repartir o bé obsequiar
els nostres clients amb unes fitxes orientatives sobre la qualitat del producte que poden
trobar a casa nostra,o bé seguir
el caràcter alimentari a base de
cuina vegetariana, o també
portar a terme tallers de cuina,
entre altres. Tenim ganes de
posar-ho en marxa al més aviat
possible.
- Digueu-nos, quins són els productes que podem trobar a la
vostra botiga?
- Comptem amb diferents seccions de productes, la gran
majoria d’origen ecològic.
Adreçats als infants hi ha per
exemple «potitos», papilles i
sucs; alimentació refrigerada.
Per a persones que pateixin
algunes al·lèrgies o diabetis, es
poden trobar productes de
caràcter làctics, llegums, cereals, pa, algues, mels, olis, etc.

També disposem de nutrició
especial per a esportistes. I a
més a més es pot gaudir del
racó del te, on familiarment es
poden tastar diferents classes
d’infusions, llibres i estris de
cuina. Us convido a visitar-nos.
- Per a aquesta venda, compteu
amb algun assessorament professional?
- Sí, evidentment hem de tenir
un coneixement del producte
a fi de poder-lo oferir al comprador. Com comprendreu, el
nostre servei no és com el d’un
supermercat, on tothom hi
entra sabent el que vol comprar: nosaltres hem d’estar
molt atents per donar el producte adequat a la petició de
cada client. Comptem amb
l’assessorament de diferents
laboratoris i també el de la
terapeuta i naturòpata Eugènia Figueras.

que vaig venir de mossèn vaig
percebre que aquí hi estaria bé.
Per a mi va ser molt positiu percebre això, perquè era el meu
primer any com a rector d'una
parròquia. Encara no feia ni un
any que jo havia estat ordenat
com a mossèn, i, és clar, com a
jove, també sóc com un aprenent de rector que porto la «L»
de pràctiques i, evidentment,
necessito un temps, i també
sentir-m'hi bé.
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Mossèn Lluís Tollar i Puig va néixer a Puig-reig,el dia 28 de gener
de 1975.Va cursar EGB a l'escola
de les Dominiques de l'Anunciata a Puig-reig; 1r grau de FPAdministratiu a Cal Pons (Puigreig); 2n grau de FP-Administratiu a l'ETPD de Navàs; Diplomatura en Ciències Empresarials a
la FUB de Manresa;Llicenciatura
en Administració i Direcció
d'Empreses a la UAB de Bellaterra; i Filosofia i Teologia (2 anys a
la Facultat de Teologia de Catalunya i 3 anys a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma). Li
agrada llegir: cada dia llegeix
textos de la Bíblia.També li agraden molt els esports de tot tipus
(tennis de taula, handbol, bàsquet...),però el que més li encanta és jugar a futbol. Ha exercit el
seu ministeri com a diaca (des
del juliol del 2008) i el seu primer
any com a mossèn (des del
desembre del 2008) a la parròquia de Sant Cristòfol de Súria i a
les seves parròquies agrupades.
Seguidament,l'estiu del 2009,va
ser nomenat rector de la parròquia de Santa Maria de Balsareny. Pel que fa al lleure, en les
seves paraules: «Visc el lleure
com quelcom que m'ajuda a
viure la vocació rebuda de Déu i
no pas com una cosa per ‘desconnectar’ del que sóc durant
les 24 hores del dia, que és ser
capellà. M'agrada jugar a futbol,
caminar, anar amb bicicleta... I
tants moments del dia estic
escoltant música perquè m'apassiona i m'ajuda a relacionarme amb Déu».

- Voleu afegir algun apunt?

- Com arribàreu a Balsareny per
exercir el vostre ministeri?

- Sí, voldria donar les gràcies a
Sarment per aquesta oportunitat de donar-me a conèixer, i
espero que tothom sàpiga
prendre consciència de la
importància que tenim tots de
cuidar-nos a través d’una bona
i adequada dieta alimentària.

- Ja se sap que hi ha pocs mossens al bisbat de Solsona. Per
tant, quan se'n jubila o se'n mor
algun, es necessita fer canvis i
reorganitzacions.Doncs bé,després d'un cas així, a Mn. Alfons
(l'anterior rector de Balsareny) se

- Coneixeu alguns dels vostres
predecessors? Hi teniu relació?
li va proposar anar a atendre una
altra parròquia, cosa que suposava la vacant d'aquest lloc. A
partir d'aquí, el senyor bisbe de
llavors,monsenyor Jaume Traserra,em va proposar venir a Balsareny de rector i, des d'aquí,
també compaginar-ho amb el
càrrec que encara desenvolupo
com a secretari general -canceller del bisbat de Solsona. Vaig
acceptar i per això estic exercint
el meu ministeri aquí.
- Coneixíeu ja Balsareny; però
també la parròquia de Santa
Maria?
- Coneixia el poble per les temporades en les quals vaig ser
jugador de futbol defensant els
colors del Balsareny, però no
havia estat mai dins l'església
fins que em van dir que vindria
aquí de capellà. És més, ni se
m'havia ocorregut venir a veurela abans,ja que quan jo jugava a
futbol aquí no m'hauria imaginat mai que Déu em cridaria i
acabaria sent mossèn i, a sobre,
rector de Balsareny. Per tant,
tampoc no coneixia res sobre les
activitats que es duien a terme a
la parròquia de Santa Maria.
- Quina fou la vostra primera
impressió en arribar al nostre
poble?
- Com que hi havia estat jugant
a futbol,ja tenia algunes referències sobre el poble, però el dia

- Certament, conec la majoria
dels predecessors i mantinc una
gran amistat i simpatia envers
aquests meus germans capellans. A més, quan parlem sobre
el seu pas per aquí,em manifesten els seus bons records.
- Com valoreu avui la manera de
seguir els estudis per fer-se
capellà?
- En el meu cas,el fet d'haver-me
trobat amb Jesucrist quan jo
tenia 27 anys em va canviar la
vida.Sentir que Ell em cridava i,a
més a més, a concretar la meva
vida fent-me capellà,no entrava
pas en els meus plans ni se
m'havia passat mai pel cap plantejar-m'ho. Per tant, quan un
jove té inquietuds per ser
mossèn, es veu necessari anar a
un lloc,en aquest cas el Seminari,on un aprèn tot un seguit d'aspectes per tal d'adonar-se i
aprofundir més en la crida de
Déu,en la vocació rebuda i en la
relació amb Déu. En aquest
temps un pot fer el discerniment i meditar si realment Déu
el crida a ser mossèn o no. Per
això el Seminari ofereix no
només una formació teòrica,
sinó una formació integral, que
comprèn la formació intel·lectual i acadèmica, la formació
espiritual, la formació humana i
també la formació pastoral. Per
tant, abastant tots aquests
aspectes, juntament amb la

pregària,la vida comunitària i l'ajuda dels mossens responsables, faig una valoració positiva
del temps de Seminari que
s'està impartint actualment i
que a mi m'ha fet un gran bé.
- Coneixeu el Bisbe emèrit al Brasil,
el balsarenyenc Pere Casaldàliga?
- Sí que el conec,així com també
altres membres de la seva família d'aquí a Balsareny. Tot i que
personalment no ens hem vist
mai,sí que ens hem escrit diverses vegades per internet.Encara
recordo el títol del seu primer
correu electrònic que em va
enviar: «Al meu rector de Balsareny».A part d'això,jo ja coneixia
el pare Pere i el seu treball al Brasil des que jo era ben petit, ja
que en ser del nostre bisbat no
passa desapercebut un missioner com ell.
- Us sentiu acollit a Balsareny?
- Ja des del primer dia, a partir
dels primers contactes amb persones del poble, em vaig sentir,
realment, molt acollit i estimat.
També m'ho va facilitar la
presència de mossèn Joan. No
és fàcil per a un jove fer el primer
any de rector sigui al lloc que
sigui.Quan sents la crida de Déu
a ser mossèn, li dius que sí, però
no saps on et tocarà i a quins
llocs hauràs de viure. Per tant, el
fet de sentir-me realment acollit
aquí és quelcom positiu, ja que
també facilita l'amistat i la relació entre els habitants de Balsareny.
Jo,simplement,seguint la voluntat de Déu, he vingut a caminar
al costat vostre per tal que tots
junts fem i compartim un trosset del camí de la vida i de la fe.
En el poc més d'un any que sóc
aquí conec moltes persones i
també percebo que em coneixen i m'acullen; ara bé, el que
voldria és que el fet de conèixerme servís,sobretot,per conèixer
més Jesús, el qual és el Camí, la
Veritat i la Vida.
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6è Congrés Nacional de la Gent Gran
S

ROSA M. CALAF
ESTEVE DÍAZ

Transcripció del parlament que la
Sra. Rosa M. Calaf, presidenta executiva del Congrés, va realitzar el
passat 7 d’octubre de 2010
Un estudi europeu mostra que de
9.000 personatges televisius
només 37 eren persones grans i
més de la meitat homes.a més,en
comparació amb altres grups
aquests individus eren representats com ineficaços, no atractius i
infeliços! Recullo directrius i recomanacions confeccionades des
diferents àmbits perquè els mitjans no oblidin aquest grup i, al
contrari, impulsin el protagonisme que li correspon. Que aparegui a diversitat d’escenaris: esportius, culturals, educatius, socials i
en varietat d’ocupacions; no
només com a avis. Que la seva
presència respongui a la realitat i
augmenti en programes de ficció.
especialment en els dedicats als
nens i als adolescents. Que es
fomenti la idea d’aportació de la
seva experiència vital, professional i social i es doni veu a representants de les seves entitats i
associacions.
No oblidem mai la dimensió de
gènere. És a dir, fer que es compti

amb la presència de dones grans,
siguin professionals o no. es diria
que només els homes poden
tenir certa rellevància.el sexisme i
la desigualtat afloren.Així mateix,
que es proposin continguts per
ajudar a prevenir la soledat i a
millorar la vida afectiva quan s’envelleix. A afrontar desafiaments i
problemes propis d'aquesta
etapa.A més d’impulsar campanyes i accions de sensibilització
sobre abusos, maltractaments i
marginació que permetin als
afectats expressar-se.
Cal que s’equilibrin les notícies
negatives i les positives sobre
situacions que afecten a la gent
gran i ser molt curosos amb els
titulars i amb la redacció de textos, evitant reduccionismes i clixés. És important que es doni
prioritat a les posicions conciliadores en els conflictes intergeneracionals i que s’insisteixi en els
valors comuns, que, per descomptat, res tenen a veure amb
l'edat. S'ha de fer comprendre
que no podem perdre la transmissió cultural entre generacions, ni la memòria històrica, ni
l'opinió de la gent gran sobre
temes d'actualitat, al marge que
els afectin o no. El contacte intergeneracional ha de quedar clar
que és imprescindible.

sangüesa

Les biblioteques són llocs actius i vius

Màxima atenció requereixen el
llenguatge i la imatge.El llenguatge verbal i l'audiovisual no són
neutres.Seria una bona idea el no
utilitzar sempre l'expressió gent
gran o la paraula col·lectiu, com si
fos un conjunt homogeni i segregat.No es pot permetre que no es
preservi el dret a la seva imatge i
la seva dignitat a pantalles, ones i
paper com s'exigeix, en canvi, en
el cas dels nens.No es pot permetre que se’ls tracti amb compassió
o que se’ls identifiqui amb
dependència. A les informacions
solen aparèixer dades que indueixen a pensar només en la càrrega
econòmica que suposa la població de més edat. Al contrari, cal
destacar la seva qualitat de segment poblacional a qui prestar
atenció,com a mercat de gran pes
econòmic i demogràfic.
Som persones que ens sentim en
forma, tenim un nivell de formació més elevat que el de generacions anteriors,hem estat socialitzades en el consum i tenim una
capacitat adquisitiva en augment.
Som una ciutadania gran i heterogènia, independentment de l'edat biològica. Cal incorporar una
altra mirada del consumidor. És
evident la necessitat de redefinir
la imatge d'aquest sector.De mostrar-ne la imatge real. D'acabar

amb l'actual perfil poc pertinent i
socialment estigmatitzat.
La injusta situació no es modificarà si no comptem amb la
col·laboració d’uns mitjans de
comunicació decidits a desmuntar el present teixit d’actituds i
miopia social que ells mateixos
promouen. El nombre de persones grans creix al seu més gran
ritme històric. Els que superen els
80 anys són el segment de més
ràpida ampliació. Els homes europeus, entre 1960 i 1995, van augmentar la seva expectativa de
vida 8 anys i les dones 7.
L'envelliment demogràfic pot
produir una sensació social distorsionada si no s’explica la veritable
posició i potencialitat del grup.No
es pot, doncs, continuar tolerant,
amb els braços creuats, la imatge
discriminatòria i la incorrecta visibilitat d'uns ciutadans que han
construït el món que tenim.
Que la societat estigui ben informada és la única via per a una opinió pública sana i capaç de prendre decisions adequades i defensar els drets de tots els seus integrants... Els mitjans de comunicació tenen el compromís de proporcionar els elements necessaris
perquè així sigui.Hem de dir no! a
tants estereotips i tants silencis.
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Escriu avui Quim Monzó a «La
Vanguardia» sobre llibres i
biblioteques i un poble anglès
en el qual els veïns intenten
defensar aquest servei cultural, que està en perill de desaparició per retallades pressupostàries.
Al final explica una anècdota
personal. Intentant desfer-se,
per trasllat i, suposo, falta d'espai, de dos mil llibres, va preguntar a diferents biblioteques si els acceptaven. Comprovant que no hi havia
interès en el tema, va acabar
dipositant-los en el container
corresponent. Pel to de l'article percebo una crítica àcida
cap al personal implicat i els
poders corresponents. No
obstant això, crec que el problema actual de l'excés de tot
sobrepassa la qüestió concreta dels llibres i la cultura.
Mai no hi ha hagut més biblioteques a Barcelona i la seva
àrea d'influència que en l'actualitat. Cert que no són aquelles biblioteques silencioses
d'abans: ara inclouen diversos
materials, com internet,
pel·lícules o discos i molts
jubilats les utilitzen per fullejar
els periòdics del dia. No obstant això veig també molta
gent traginar llibres a dalt i a
baix, llibres per a adults, per a
joves i per a nens.
Les biblioteques són llocs
actius i vius, lluminosos i alegres. S'han convertit en espais
indispensables, en petites ànimes del poble i un lloc de relació social, en la majoria de
casos. El mateix escriptor que
lamenta el tema anava a regalar dos mil volums, m’imagino
que per la mateixa falta d'espai que sofreixen les biblioteques populars. Els llibres, com
la roba o el menjar, van ser en
uns altres temps un be escàs i

car. Avui no és així i, a més,
podem aconseguir-los prestats a les biblioteques, amb
molta facilitat. Què farem amb
tantes enciclopèdies i diccionaris que paguem a terminis i
que ens han acompanyat
fidelment durant anys? Ara
acabem consultant-ho tot per
internet, recurs còmode i fàcil,
a mida del nostre espai vital,
modest. Hi ha qui diu que hi
ha errors, però jo n’he trobat
molts més en els llibres convencionals i tècnics, on, a més,
és difícil i llarg corregir-los.
La nostra generació ha tingut
tendència a atresorar, ja que la
majoria veníem de l'escassetat. Jo no llenço res, em diuen
molts, orgullosos de no
llençar. No obstant això, el que
fan és intentar passar el problema de l'excés a uns altres, a
les institucions, a les parròquies... És més fàcil regalar
roba usada en bon estat o llibres ja llegits que diners, però,
per als que reben el donatiu,
és molt menys pràctic, és clar.
Ens molesta que no s'agraeixin els nostres mesquins
donatius de coses que ja no
volem, de roba que no ens
posem, de llibres que no llegirem, de mobles passats de
moda. Abans es donava tot als
pobres, als més pobres que
nosaltres, és clar. Avui fins i tot
els pobres prefereixen estrenar roba, encara que sigui del
basar xinès de la cantonada,
que,cal dir-ho,també ha millorat molt la qualitat dels seus
productes i el servei al client.
Hem de viure amb això; i si critiquem els altres, analitzant les
nostres pròpies actuacions
comprovarem que sovint
pequem sense pudor, encara
que intentem justificar-nos.
La gent llença de forma vergonyant. No ho admet, però
les grans galledes d'escombraries del nostre temps estan
plenes de coses en bon estat.

Cert que de vegades hi ha qui
ho recull i ho aprofita o ho
revèn. Un dia a la setmana
passa personal de l'Ajuntament a recollir mobles, andròmines i en moltes ocasions
abans ja ha passat un primer
control de qualitat espontani
format per un pintoresc món
que inclou aficionats, necessitats, professionals alternatius,
amics de la restauració, curiosos i drapaires del present. És
el nostre món, ni millor ni pitjor que els anteriors. Més aviat,
pel que fa a la nostra societat
en concret, bastant millor que
el dels nostres pares en molts
aspectes materials. I aquí hem
arribat, amb la intenció de sostenir el ritme de producció
necessari per sobreviure.
Segur que podria fer-se millor
i d'una altra manera, més raonable; i potser en algun

moment del futur serà així; o
tornarem, per circumstàncies
diverses, a l'escassetat antiga,
que ens farà recordar amb
nostàlgia tot allò que llencem i
regalem. La meva mare sempre advertia les noies joves
que guardessin els llençols
passats de moda. Durant la
guerra, podies canviar llençols
per pa,m'explicava.I és que en
moments difícils, el primer és
menjar, evidentment. No obstant això, els llençols, les tovalloles, el pa, ja no són, tampoc,
el que eren.Com els llibres.L'abundància és bona, però té
aquest costat pervers: l'excés
aclaparador, que, a més, ens
crea una espècie de mala
consciència individual i
col·lectiva. I que ens porta a la
protesta poc meditada quan
es rebutgen les nostres donacions oportunistes.
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tant de l'Assemblea General
com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat
decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de
les reunions de l'Assemblea
General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats
confeccionats pel secretari/ària
de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a
les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2.El president/a és substituït,en
cas d'absència o malaltia, pel
vicepresident/a —si n’hi ha— o
el/la vocal de més edat de la
Junta, per aquest ordre.
Capítol VI. La tresoreria i la
secretaria
Article 22
El tresorer/a té com a funció la
custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també
l'elaboració del pressupost, el
balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa.
Signa els rebuts de quotes i
altres documents de tresoreria.
Paga les factures aprovades per
la Junta Directiva, les quals han
de ser visades prèviament pel
president/a, i ingressa el que
sobra en dipòsits oberts en
establiments de crèdit o d'estalvi.
Article 23
El secretari/ària ha de custodiar
la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les
actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta
Directiva, redactar i autoritzar
els certificats que calgui lliurar, i
també portar el llibre de registre de socis i sòcies.
Capítol VII. Les comissions o

OPINIÓ 13
grups de treball
Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball,l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin
formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents
comissions o grups de treball,
els encarregats dels quals li han
de presentar un cop al mes un
informe detallat de les seves
actuacions.
Capítol VIII.El règim econòmic
Article 25
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
Article 26
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o
particulars
c) les donacions,les herències o
els llegats
d) les rendes del patrimoni
mateix o bé d'altres ingressos
que puguin obtenir-se
Article 27
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de
la manera i en la proporció que
determini l'Assemblea General
a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes
periòdiques mensuals —que
s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el
que disposi la Junta Directiva—
i quotes extraordinàries.

Mèdic
home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA
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Article 28
L'exercici econòmic coincideix
amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 29
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en
establiments de crèdit o d'estalvi,hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.
Per poder disposar dels fons
n'hi ha prou amb dues firmes,
una de les quals ha de ser la del
tresorer/a o bé la del president/a.
Capítol IX.El règim disciplinari
Article 30
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses
pels socis i sòcies.
Aquestes infraccions es poden
qualificar de lleus, greus i molt
greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una
amonestació fins a l’expulsió
de l'associació, segons el que
estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o
comunicació. En el termini de
10 dies, la Junta Directiva
nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i
proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència
prèvia del presumpte infractor.
La resolució final, que ha de ser
motivada i aprovada per dues
terceres parts dels membres de
la Junta Directiva, l'adopta
aquest òrgan de govern també
dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes
greus i molt greus acordades
per la Junta Directiva,les persones interessades hi poden
recórrer, si el reglament intern
estableix el procediment per
fer-ho, davant la primera
assemblea general que tingui
lloc.
Capítol X.La dissolució
Article 31
L'associació pot ser dissolta si
ho acorda l'Assemblea General,
convocada amb caràcter extraordinari expressament per a
aquest fi.

Article 32
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de
prendre les mesures oportunes
tant pel que fa a la destinació
dels béns i drets de l'associació,
com a la finalitat, l'extinció i la
liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada
per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui
necessari.
3. Els membres de l'associació
estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir
les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti
de la liquidació s'ha de lliurar
directament a l'entitat pública
o privada sense afany de lucre
que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a
favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i
d'execució dels acords a què
fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són
competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no
confereix aquesta missió a una
comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.
Disposició final
Aquests estatuts deroguen els
anteriors que han estat vigents
fins a l’actualitat.
L’Associació Cercle Cultural de
Balsareny es va constituir el 4
de febrer de 1977, inscrita al
«Registro Provincial de Asociaciones», secció primera, amb el
número 3.348, amb data 12 de
setembre de 1978. Els seus
estatuts es van inscriure al
«Registre d’Associacions de
Barcelona», secció primera, de
la Generalitat de Catalunya, en
data 5 de maig de 1991 i queden derogats per l’assemblea
general de l’associació, en data
......, substituïts pels actuals.
Balsareny,...de ...de 2011
Signatura de tots els socis i sòcies presents a l’assemblea que ha acordat la
modificació dels presents Estatuts:

Un mateix fet,
tres imatges diferents
S

MARC SELGAS I CORS

En el llibre del segle IX a.C, L'Odissea, d'Homer, s'explica com
tots els regnes Aqueus, en la
Guerra de Troia, van arribar a
establir un lligam d'unió
davant l'agressió d'altres regnes, i que la cooperació entre
pobles era possible en funció
dels interessos i les amenaces
comunes. Aquí naixien, en
certa manera, les Relacions
Internacionals.
Avui, després dels fets d'Egipte, sembla que les Relacions
Internacionals tornen a tenir
un pes important a nivell
mundial, no només pel què fa
a la diplomàcia,sinó a nivell de
mitjans de comunicació,
veient com la notícia del que
passa al país africà entra cada
dia a les nostres llars, ja sigui
per diari, televisió, ràdio o
Internet.
La imatge més xocant d'aquests dies ha estat la manifestació d'un milió de persones a la plaça Tahrir del Caire.
Us sonen les xifres? Un milió
de persones... 10 de juliol.
Exactament, la manifestació
que va haver-hi a Barcelona,
on es reclamava més
democràcia, menys ingerència
en els drets dels catalans,on es
reclamava més llibertat per a
un poble.
Catalunya no té un pes important en les Relacions Internacionals. Al món, si no ets Estat,
no tens poder. Si no tens mitjans de comunicació potents,
no tens veu. I, a Espanya, però
també a Catalunya, els mitjans
de comunicació es van dedicar a tapar les veus que reclamaven més autogovern. No
els interessava, hi havia unes
eleccions a tres mesos vista. I a
Espanya ja els anava bé. Sense
veu i sense poder, Catalunya

va veure com la seva manifestació es quedava en una petita
concentració un dia d'estiu.
Egipte, però, és un xic diferent.
Egipte és el punt estratègic de
la zona del Magreb i l'Orient
Mitjà, per als Estats Units.Egipte té poder.Egipte és el mediador amb el món àrab i Israel,
això significa que s'ha de tractar bé, i davant els fets d'aquest gener i febrer, s'ha d'anar amb cautela, ja que Mubàrak, fins ara president d'Egipte,
garantia unes eleccions pseudodemocràtiques, que als
Estats Units ja els van bé per
mantenir les relacions, amb
aquest món “més complicat”,
l'àrab . Un canvi en el govern,
amb l'ascens dels partits àrabs
pot significar desestabilització
a la zona, i que Israel es trobi
sol.Aquest és el motiu pel qual
Mubarak encara hi era, i no
havien actuat abans.Els americans des de la rereguarda
observen els moviments d'uns
i altres. Però no hem d'oblidar
que les notícies que ens arriben estan totes filtrades. És el
poder dels mitjans de comunicació i les relacions diplomàtiques.
I em pregunto:què hauria passat si un milió de persones
haguessin sortit reclamant
democràcia a la plaça de
Tian'an'men, a la Xina? Segurament la pressió dels mitjans
de comunicació, del món, i
sobretot de la diplomàcia dels
Estats Units, hauria estat diferent a la d'Egipte. Pressions,
criminalitzacions al govern
xinès, i sobretot falta de transparència en les informacions.
El ressò internacional hauria
estat brutal. Tot respon als
interessos i a les amenaces
comunes. Com a L'Odissea.
Tres mil anys després res no ha
canviat. Un mateix fet, tres
imatges diferents.

Agraïment i lliçó de maneres
S

FAMÍLIA MARCO LAPLAZA
ANTONIO MARCO MALDONADO

Ens agradaria poder-nos
expressar millor. No sabem
si aquesta és la manera
més correcta o bé ens equivoquem en alguna cosa.
Disculpeu-nos.
El sentiment de dolor que
avui ens embarga a tota la
família no ens impedeix
veure el recolzament i l’estimació demostrats envers
el nostre fill, pare, nét,
germà, nebot, tiet, per la
quantitat de persones que
ens han demostrat el seu
suport i el seu efecte, així
com la sema amistat. Gràcies a tots. Però sempre hi
ha un però, i aquest però és
un punt i a part.
Nosaltres sabíem que el
nostre fill Òscar tenia molts
amics. Ell sempre ens ho
comentava i nosaltres el
crèiem. El que no sabíem és
que fossin tants. La sorpresa va ser la quantitat, però
sobre tot la qualitat d’aquesta amistat.
Senyors, perquè per a
nosaltres ho sou i ho sereu
sempre passi el temps que
passi, podeu comptar amb
nosaltres pel que necessiteu i estigui a les nostres
mans. Només ho heu de
demanar. El que heu
demostrat amb el nostre
fill, el vostre amic, frega la
màxima alçada a la que
pugui arribar una amistat.
La vostra és cum laude, el
màxim.
La nostra neta Judit va
tenir els Reis de la família
però també els del seu
pare, que van ser els vostres. Serveixi així de lliçó de
maneres per a molts que es
diuen o es fan dir «senyors». Creieu-nos, vosaltres

no ho necessiteu, vosaltres
ho sou.
Voldríem estendre’ns més,
però no sabríem què més
dir-vos. Només sincerament i de tot cor, gràcies. És
impossible donar-vos les
gràcies personalment un a
un. Ens agradaria, però és
difícil. Per això volem fervos arribar aquest agraïment mitjançant la publicació d’aquesta carta.
Menció especial a tots els
amics i veïns del barri de
l’Estació de Sallent, dels
quals no va faltar ningú. I
als nostres amics personals, que no donarem
noms per no deixar-nos-en
cap.
Agrair el comportament
dels regidors de l’Ajuntament de Balsareny, Àngel
Ribalta i Albert Bertran,
que ens van donar la notícia a les 6 del matí, així com
també als Mossos d’Esquadra pel tacte i la delicadesa
que van tenir quan ens
vam presentar a les seves
dependències: primer per
informar-nos sobre l’accident el mateix dia dels fets
i segon quan vam anar a
recollir els efectes personals del nostre fill Òscar. Al
Sr. Pulido i a la seva filla, per
la subtilesa i l’atenció que
hem rebut per part d’ells.
Volem comunicar-vos que
al nostre fill ja el tenim a
casa. Esperem que entengueu que després de tot el
que ha succeït no estem en
condicions òptimes per
poder rebre a qui vulgui
venir a veure’ns. Deixeunos un temps per dir què,
com i on descansarà per
sempre. Quan ho decidim
us ho comunicarem a tots
vosaltres, senyors, que ho
sou. Gràcies.
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‘El desgavell’, de Ferran Planes, per fi sencer
S

R.C.
FOTO ARXIU

El passat 4 de febrer, al Centre
Cultural del Casino de Manresa
es va presentar l'edició definitiva
i sense censura, a càrrec de Club
Editor, del llibre El desgavell, de
Ferran Planes (1914-1984). Planes, nascut a Bagà i mort a Barcelona, va viure uns anys de la
seva infantesa i joventut a Balsareny i a Súria, i ens llega en
aquest volum —publicat, amb
supressions de la censura, el
1969 per Editorial Selecta— una
visió històrica de com es van
desenvolupar al nostre poble
fets tan importants com la proclamació de la República el 1931
o l’esclat de la guerra civil el juliol
de 1936. Així, hi trobem esmentats personatges balsarenyencs
com el farmacèutic Joan Catalan
Gimeno, alcalde republicà el
1931;Valentí Masplà Suades,que
seria alcalde el 1932,1934 i 1936;
Daniel Gonfaus, secretari de l’Ajuntament fins a la República,
càrrec en el qual el va substituir
efectivament, amb 17 anys,
Ferran Planes, tot i que oficialment ho va ser Josep Bassany, ja
que en Ferran era menor d’edat;
Pere Torras Escaler, de cal Curt;
Antoni Juncadella Alsina; el llibreter Josep Monte Villalba; i el
mestre Eloi Regné, entre altres.
El llibre és un testimoni lúcid i
decebut de com un jove amb
ideals democràtics i catalanistes i
amb inquietuds literàries, va
viure els dies esperançats de la
República, les dramàtiques vicissituds d’una guerra civil i la duresa de l’exili en una França que de

seguida va entrar també en guerra i va ser ocupada pels nazis.
Totes aquestes vivències són
evocades al llibre amb perspectiva (fou escrit als anys 60) i amb
un distanciament reflexiu i molt
sovint irònic que el fa especialment agradable de llegir, com a
obra literària de gran qualitat
que és.
L’any 1943, Planes va tornar a
Catalunya, on va començar un
altre exili interior, el de la repressió sota la Dictadura: un temps
de silenci molt més llarg, que ell,
amb la publicació de la seva crònica, va ajudar, com per sort
molts altres demòcrates, a encarrilar cap a una normalització
que no es perfaria del tot —si és
que mai ho ha fet— fins després
de la mort del dictador.
Club Editor assumeix ara la reedició d’El desgavell . De fet, la primera edició completa, ja que la
de 1969,mutilada,es va exhaurir
en pocs dies i va ser aviat objecte d’una querella judicial, finalment sobreseguda, però arran
de la qual l’editorial Selecta ja no
es va arriscar amb una segona
edició ni va tirar endavant la versió castellana que estava preparant.
A l’acte de presentació, després
d’unes paraules del tinent d’alcalde de Manresa Ignasi Perramon, l'historiador Joaquim Aloy
va parlar del nivell intel·lectual i
humà i la gran sensibilitat de
l'autor.La responsable de l'edició
actual, Maria Bohigas —néta del
novel·lista Joan Sales—,va situar
aquesta obra en el context d’al-
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Ferran Planes, jove.

tres escrits de l’exili, com els dels
amics de Planes i coprotagonistes del seu llibre, Joaquim AmatPiniella (manresà, autor de K. L.
Reich) i Pere Vives (que va morir
a Mauthausen, autor de Cartes
des del camp de concentració). El
filòleg Jordi Estrada va fer una
anàlisi literària del llibre, subratllant-ne la profunditat amb què
analitza els fets que narra i la ironia amb què se n’intenta desmarcar: «El meu llibre, malgrat
tot, vol ser seriós; si hi trobeu
humor,és de passada».Va cloure
l’acte Jordi Planes Casals, nebot
de l’autor, qui va comentar de
forma brillant aspectes de la personalitat del seu oncle i detalls
de com es va gestar el seu llibre;
i va observar que ell n’és avui l’únic personatge viu, ja que en l’obra Ferran Planes explica com,

PORTES

PUIG

de l’exili estant, va travessar la
frontera el 1941 i es va arribar
fins a Bagà per conèixer el seu
nebot acabat de néixer, és a dir,
en Jordi. Dues actrius, Laia Oliveras i Àngels Sánchez, dirigides
per Fina Tàpies, van representar,
dramatitzats, alguns fragments
del llibre.
Ens felicitem per la publicació
íntegra d’El desgavell i recomanem la lectura d’aquest testimoni directe d’uns moments cabdals de història del nostre país.
Ho recomanaríem igualment
encara que no parlés en concret
del nostre poble, però no cal dir
que el protagonisme que Balsareny i Súria hi tenen en
moments el fan encara més interessant per als lectors balsarenyencs.

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

senten formalment tenen dret
a una còpia de la llista dels socis
i sòcies i dels seus domicilis i
adreces de correu electrònic,
sempre que els associats ho
autoritzin expressament.
Capítol IV.La Junta Directiva
Article 14
1. La Junta Directiva regeix,
administra i representa l'associació. Componen aquest
òrgan el president/a,el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, càrrecs
que han de ser exercits per persones diferents. Un dels vocals
serà el representant de l’equip
de redacció del butlletí Sarment i si l’associació mantingués altres activitats de caire
permanent, un dels vocals en
seria també el representant a la
Junta.
2. L'elecció dels membres de la
Junta Directiva, que han de ser
associats, es fa per votació de
l'Assemblea General.Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat
el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de
comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou
president/a i del nou secretari/ària.
4. Els membres de la Junta
Directiva exerceixen el càrrec
gratuïtament.
5. L’associació publica un butlletí d’informació cultural i
general d’àmbit majoritàriament local,en llengua catalana,
denominat Sarment. Aquest
butlletí estarà dirigit per un
coordinador que serà membre
de la Junta Directiva, i comptarà amb un equip de redacció
que tindrà també un membre
representant a la Junta Directiva. L’equip de redacció funcionarà de forma autònoma i
podrà publicar informacions,
opinions, notícies, estudis i tota
mena d’escrits de creació pròpia, i també tota mena de
col·laboracions alienes; el coor-

dinador i el representant queden facultats per determinar
les informacions que es publiquen i per acceptar o no
col·laboracions alienes, les
quals hauran d’anar necessàriament signades per una persona física o per una entitat.
Article 15
1. Els membres de la Junta
Directiva exerceixen el càrrec
durant un període de quatre
anys, sense perjudici que
puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs
abans d'extingir-se el termini
reglamentari del seu mandat
pot esdevenir-se per:
a) mort o declaració d’absència,en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les
jurídiques
b) incapacitat o inhabilitació
c) renúncia notificada a l’òrgan
de govern
d) separació acordada per l’assemblea general
e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han
de cobrir en la primera reunió
de l'Assemblea General que
tingui lloc. Mentrestant, un
membre de l'associació pot
ocupar provisionalment el
càrrec vacant.
Article 16
1.La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar,dirigir i administrar l'associació de la manera
més àmplia que reconegui la
Llei; així mateix, complir les
decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les
normes,instruccions i directrius
que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui
en relació amb la compareixença davant dels organismes
públics i per exercir tota mena
d'accions legals i interposar els
recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea
General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea
General la defensa de l'establiment de les quotes que els
membres de l'associació han

de satisfer.
e) Convocar les assemblees
generals i controlar que es
compleixin els acords que s'hi
adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de
comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els
aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que
l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat
i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per
aconseguir de la manera més
eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que
aquests grups projectin dur a
terme.
j) Nomenar els vocals de la
Junta Directiva que s'hagin
d'encarregar de cada grup de
treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions
necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres
persones, per aconseguir:
- subvencions o altres ajuts.
- l'ús de locals o edificis que
puguin arribar a ser un lloc de
convivència i comunicació i
també un centre de recuperació ciutadana.
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol
establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi
hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina
a l'article 29.
m) Resoldre provisionalment
qualsevol cas que no hagin
previst els estatuts i donar-ne
compte en la primera reunió de
l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que
no estigui atribuïda d'una
manera específica a algun altre
òrgan de govern de l'associació
o que li hagi estat delegada
expressament.
Article 17
1.La Junta Directiva,convocada
prèviament pel president/a o
per la persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió
ordinària amb la periodicitat
que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser

inferior a una vegada cada trimestre.
2.S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui
amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un
terç dels membres que la componen.
Article 18
1. La Junta Directiva queda
constituïda vàlidament si ha
estat convocada amb antelació
i hi ha un quòrum de la meitat
més un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta
Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es
convoquin, encara que, per
causes justificades, poden
excusar-se'n. L'assistència del
president/a o del secretari/ària
o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els
acords per majoria simple de
vots dels assistents.
Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si
compta, per fer-ho, amb el vot
favorable de dos terços del
seus membres.
2. També pot nomenar, amb el
mateix quòrum, un o uns
quants mandataris per exercir
la funció que els confiï amb les
facultats que cregui oportú
conferir-los en cada cas.
Article 20
Els acords de la Junta Directiva
s'han de fer constar en el llibre
d'actes i han de ser signats pel
secretari/ària i el president/a.En
iniciar-se cada reunió de la
Junta Directiva, s'ha de llegir
l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és
procedent.
Capítol V. La presidència i la
vicepresidència
Article 21
1. Són pròpies del president/a
les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació,per delegació
de l'Assemblea General i de la
Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats,
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ral.
2.Elegir o ser elegits per als llocs
de representació o per exercir
càrrecs directius.
3. Exercir la representació que
se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les
gestions,en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord
amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la
Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer
més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització
dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la
gestió de la Junta Directiva o
dels mandataris/àries de l'associació.
7. Ésser escoltats prèviament a
l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les
activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns
que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de
treball.
11. Posseir un exemplar dels
estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.
Article 6
Són deures dels membres de
l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar
activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de
l'associació amb el pagament
de quotes, derrames i altres
aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades
d'acord amb aquests.
3.Complir la resta d'obligacions
que resultin de les disposicions
estatutàries.
4. Acatar i complir els acords
vàlidament adoptats pels
òrgans de govern de l'associació.
Article 7
Són causes per ser donat de
baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona
interessada,que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la

Junta Directiva.
2.No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions
estatutàries.
Capítol III. L'Assemblea General
Article 8
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els
seus membres en formen part
per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació,
reunits en Assemblea General
legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes
que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden
subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi
els absents,els qui en discrepen
i els presents que s'han abstingut de votar.
Article 9
L'Assemblea General té les
facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres
de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i
la liquidació de comptes
anuals, com també adoptar els
acords per a la fixació de la
forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per
l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres associacions o unions d'associacions i
separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de
règim intern.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les
associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o
sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per
una raó diferent de la separació
definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra
qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre

òrgan de l'associació. La relació
de les facultats que es fa en
aquest article té un caràcter
merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.
Article 10
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a
mínim un cop l'any, dintre els
mesos compresos entre gener i
juny, ambdós inclusivament.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb
caràcter extraordinari sempre
que ho consideri convenient, i
ho ha de fer quan ho sol·liciti un
10% dels associats; en aquest
cas, l'assemblea ha de tenir lloc
dins el termini de trenta dies a
comptar de la sol·licitud.
Article 11
1. L'Assemblea és convocada
per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que
ha de contenir, com a mínim,
l'ordre del dia, el lloc, la data i
l'hora de la reunió.
2. La convocatòria es publicarà
al butlletí de l’associació, Sarment, que reben tots els socis,
com a mínim set dies abans de
la data de la reunió. També es
podrà enviar individualment,
mitjançant un escrit adreçat al
domicili o adreça electrònica
que consti en la relació actualitzada d'associats i associades
que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea
General les presideix el president o presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la
vocal de més edat de la Junta.
Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix
càrrec a la Junta Directiva; en
cas d’absència, l’Assemblea
nomenarà un secretari/ària per
redactar l’acta de la reunió.
4. El secretari o la secretària
redacta l'acta de cada reunió,
que han de signar ell/a
mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les
deliberacions, el text dels
acords adoptats, el resultat
numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es
llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni.
Cinc dies abans, l'acta i qualsevol altra documentació que
hagi d’aprovar l’Assemblea ha
d'estar a disposició dels socis i
sòcies al local social.
Article 12
1.L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin
sigui el nombre de persones
associades presents o representades.
2. El 10% dels associats/ades
poden sol·licitar a l'òrgan de
govern la inclusió en l'ordre del
dia d'un o més assumptes per
tractar. En el cas que ja s'hagi
convocat l'Assemblea, poden
fer-ho dins el primer terç del
període comprès entre la
recepció de la convocatòria i la
data en què aquest òrgan s’ha
de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi
constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin
a la convocatòria d’una nova
assemblea general.
Article 13
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot
a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per
majoria simple de vots dels
socis i sòcies presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la
modificació dels estatuts,la dissolució de l'associació,la constitució d'una federació amb
associacions similars o la integració en una de ja existent, i la
disposició o alienació de béns,
es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (que els
vots afirmatius superin la meitat dels emesos). En qualsevol
cas, l'elecció de la Junta Directiva,si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la
majoria simple o relativa dels
socis i sòcies presents o representats (que hi hagi més vots a
favor que en contra).
4. Les candidatures que es pre-
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Presentat el llibre
«Els noms de Balsareny»
S

SARMENT

El dia 19 de febrer es va presentar a la Biblioteca Pere
Casaldàliga de Balsareny el llibre de Ramon Carreté Noms
de lloc, de casa i de persona de
Balsareny, publicat per la
Societat d’Onomàstica i l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
L’acte va ser presentat per
Josep Maria Albaigès, president de la Societat d’Onomàstica, que va parlar sobre «La
toponímia, ciència de l’espai»,
on va subratllar la importància dels reculls locals de noms
de lloc i de persona i el paper
que la societat que presideix
juga en la promoció i difusió
d’estudis d’aquest tipus i la
seva aplicació en la cartografia, la geografia i la història.
El llibre comença amb un
estudi sobre l’etimologia del
nom de Balsareny, que,
segons l’autor, prové de la
combinació dels noms balç
(precipici, cinglera) i areny
(platgeta de còdols o arena
en un revolt del riu), units per
l’article salat: balç s’areny, que
significa ‘balç de l’areny’; el
nom provindria del lloc on es
va construir el castell l’any
951, comptant que al revolt
que fa el riu sota el balç del
castell hi devia haver un
areny abans que al segle XIV
s’hi construís la resclosa de la
sèquia; l’autor rebutja la definició ‘balç arenós’ que alguns
estudiosos havien propugnat. També s’hi estudia una
possible alternativa, que el
nom vingués d’un nom de
persona germànic del tipus
*Baldesind o *Balzosind, tanmateix no documentat aquí;
sí que hi ha un Baldesen documentat a Osona al segle X.
La segona part conté una
relació de topònims menors
del terme: noms de muntan-

yes i serrats; partides de terra;
riu, rieres i torrents; ponts i
pontarrons de la sèquia; fonts;
pous; molins; i edificis singulars. La tercera part enumera
les cases de pagès (masos i
masoveries) i en dóna dades
històriques. La quarta part
conté un estudi dels noms de
casa o motius de les cases del
terme, ordenades topològicament per carrers; molts dels
noms de casa s’han aplicat
també a persones com a
renom individual.La cinquena
part relaciona altres renoms
individuals no associats a
cases, i en especial els malnoms individuals de la mina.
Finalment, hi ha un estudi
sobre les freqüències dels
noms de fonts i cognoms
segons els llibres de baptisme
des de finals del segle XVI fins
al segle XX, amb un esment a
l’increment del nom de Marc,
que es detecta en els primers
anys del segle XVIII; i un breu
estudi sobre els cognoms d’origen occità o francès. El llibre
es completa amb un plànol
del nucli urbà i un mapa del
terme municipal amb els principals topònims, amb alguna
mancança que esmenem: al
mapa hi falta el nom de la
riera del Mujal —que sí que
figura al plànol—,l’església de
Sant Vicenç d’Aladernet i la
casa del Colell.
Aquest volum és un resum
d’una tesi doctoral llegida el
1996, l’original de la qual està
des d’aleshores dipositat a la
Biblioteca local, a disposició
dels estudiants que han
necessitat consultar-la; i en
paraules del seu autor, espera
que amb aquest nou format
de llibre continuï essent d’utilitat per a tothom que hi tingui interès,i demana que hom
li faci arribar les esmenes i
addicions que considerin
adients.

Mes de gener de 2011
S

JORDI SOLER I FRANCESC CAMPRUBÍ

Temperatura (ºC)
Promig (1 minut)
Promig (min.+màx.)
Promig de mínimes
Promig de màximes
Mínima
Màxima
Mínima més alta
Màxima més baixa

4,1
5,9
2,3
14,0
10,7; dia 24
20,4; dia 16
3,7; dia 1
8,3; dia 22

Vent (km/h)
Ventada més alta
Velocitat promig
Recorregut del vent

60,1 dia 21
3,2
1.262,2 km

Pressió (hPa)
Màxima
Mínima

1.017,3 dia 15
992,0 dia 27

La pluja
Dia 28
Dia 30
Total

22,4 litres
1,0 litres
23,4 litres

Bar - Restaurant

EL JARDINET
Comunions,
banquets,
reunions...

Jaume i Emília
Carrilet, 65 - BALSARENY

ROBA I PERFUMERIA

Carme Galera
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY

PEIXATERIA

MARIA
Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY
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que el senyal es farà arreglar;
que del parc se’n fa un manteniment com en els altres, però
que és molt solitari; que la
bassa d’aigua deu ser-hi
només quan plou i després
s’evapora, ja que no en té
constància; que el parc del
carrer Sant Marc s’obrirà quan
acabin les obres de la llar d’infants; i que el mirall no seria
convenient ja que faria que els
vehicles anessin més de pressa en un lloc perillós com
aquell. Soler va dir que no es
pot aparcar a la plaça de l’Església, i que no tenia constància del tema de la furgoneta
esmentada i que ja estaria
alerta.

El Senyor Francisco i la Plaça de la Mel
S

JORDI PLANES
FOTO ARXIU JORDI PLANES

El senyor Francisco era un
home singular. Una bon xic
especial. Fill petit de Ricard
Viñas Coma, el fabricant fundador del Molí i de Vilafruns,
i germà del senyor Ricardo,
l’amo, en el meu temps.
(Abans de continuar he de
remarcar que molts noms de
persones, entre els segles XIX
i XX almenys, es solien indicar popularment en castellà,
i així ho deixo). El Pepe Viñas,
el primogènit, va ser desheretat pel seu mal cap. Morí a
Balsareny, crec, ja vell, de
retorn d’una vida poc llustrosa.
La vida del germà petit, en
canvi, era regalada. Del meu
record, el senyor Francisco
vivia a la planta noble de la
torre del Molí i no se li coneixia ofici. A la fàbrica exercia
de representant de l’amo,
com una mena de gerent,
mig tècnic, mig administratiu. No ho puc precisar, llavors jo era massa jove per
fixar-me en aquestes coses i
no m’he entretingut a aclarirho després. Tenia al seu servei dues minyones i disposava de cotxe que conduïa el
Font, el xofer del Molí. Era
raonablement ric i, sobretot,
tenia tot el temps del món
que distribuïa de molt diverses maneres.
Baixet i més aviat rodanxó,
tenia tot l’aspecte d’un bon
vivant. Sigui pel seu tipus,
sigui pel seu segon cognom
d’origen
probablement
germànic, Geis, tenia una
forta simpatia pel poble alemany i, més concretament,
una indissimulada inclinació
favorable al règim nazi del
führer. Acabada la guerra
mundial, Austria va quedar
en una situació de pobresa
molt accentuada i el govern
del general Franco, igual-

Balsareny, 15 agost 1951. «Ball de cascavells». El ball, transmès pel Mateu Boixadera «Mateuet», ha tornat a ser oblidat; no va
arrelar com el «Ball de la faixa» per sant Marc. En segon pla, dempeus i vestits de carrer: Francisco Viñas; els músics Josep Clariana «Tomaset» (saxo) i Josep Maria Comellas (violí) ; Helmut Spitaler (austríac acollit pel senyor Francisco); i Miquel de cal
Merenci. Primer pla, dempeus: Diego Molina (vestit de carrer); vestits de balladors: Jordi Casas; Ramiro Ortega «Ramirete»; Jordi
Badia; Joan Ribera «Minguet»; Federico «Quique» Ortega; i Joan Fité, amb pantalons curts. Asseguts: Josep Sensada; Esteve
Pujals; Josep Maria Ribera «Minguet»; Josep Soler «Merenci"; i Jordi Planes.

ment favorable a les potències perdedores, va admetre
com a refugiats un bon pilot
d’infants austríacs que van
acollir famílies espanyoles. El
senyor Francisco va acollir un
nen, Peter Spitaler, que venia
a l’escola del senyor Ortega
amb nosaltres –era molt
amic del seu fill, el Quique- i
va ser balsarenyenc ben bé
un parell d’anys abans de
retornar al seu país. Quan, de
gran, va tornar de visita a Balsareny, el Peter encara es
recordava de parlar català.
Un seu germà, el Helmut,
també va fer-hi algunes estades i el recordo molt bé.
Aneu a saber què s’ha fet
d’ells dos... El senyor Francisco, doncs, era un home solidari.
El senyor Francisco també
era generós, amb un puntet
d’ostentació. Em penso que li
agradava una mica que es
notés que era ric en un poble
més aviat pobre. Un exem-

ple. El dissabte Sant, que en
aquell temps es deia de Glòria, sortíem a cantar caramelles fora del poble, a pagès i a
les colònies, generalment a
peu i de vegades a la caixa
d’un camió atrotinat, com
tots els d’aquella època. Ens
aturàvem, naturalment, al
Molí, on el senyor Francisco,
home xiroi, ens rebia complagut. I, després de la cantada, posava a la cistella, ben
visiblement, un bitllet de
vint-i-cinc pessetes, quantitat
ben
considerable,
astronòmica per als nens que
érem aleshores. Només el
superava el seu germà, el
senyor Ricardo, quan per Setmana Santa assistía a alguna
de les funcions de l’església i
deixava a la safata un bitllet
de cent, per alegria del bo de
mossèn Leandre.
El senyor Francisco tenia
dèries curioses. Una d’elles, i
ben rara, era la de considerar
la terra una estrella fixa, al

voltant de la qual evolucionarien la lluna i el sol. Ni Galileo Galilei hauria estat capaç
de refutar aquesta tesi. Per
demostrar-la, va escriure i
publicar de la seva butxaca
un llibre, La Tierra estrella fija,
que avui seria una raresa
bibliogràfica de col.leccionista. Es més, es va fer construir
a la manyaneria de Vilafruns,
escola d’ofici i de vida de
tants i tants adolescents balsarenyencs avui avis, sota la
direcció de l’encarregat, el
Massana, un artilugi curiosíssim, dissenyat per ell on, en
moviment, els astres demostraven la seva estranya teoria.
Una altra dèria del senyor
Francisco era l’apicultura.
Havia fet construir sota el pla
de Calaf, entre el Balç i les
costes que hi ha sobre les
Maioles (no puc recordar el
nom exacte del lloc, que
segur que el té)
una
instal.lació apícola amb una
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Xavier Marquès (VAI) va demanar com estava la situació dels
vigilants ara que s’havien reincorporat algunes persones
que estaven de baixa. Sobre
diverses obres privades aturades, va dir que caldria treure
les grues i posar tanques per
evitar perills. Va observar que

al carrer Ponent, tot i haver-hi
una prohibició de girar a la
dret, hi ha cotxes que hi continuen girant, i que uns metres
més enllà hi ha un Stop pintat
a terra que no té sentit, ja que
no s’hi pot passar. Soler va respondre que actualment tots
els torns dels municipals estaven coberts; i que està al
darrera dels propietaris o promotors de les obres, però que
no és fàcil, i per tant caldrà
obrir expedients, tot i que la
tramitació serà llarga. Ribalta
va dir que l’Stop pintat a terra
no hi fa res, ja que només el
poden veure els vehicles que
incompleixen la prohibició de
girar del senyal vertical; que es
comprometia a esborrar l’Stop
amb pintura, tot i que segurament tornaria a sortit, i que la
reparació definitiva costaria
uns diners que considera una
despesa innecessària. I amb
això es va acabar la sessió, que
havia començat a les 9 del vespre i va durar una hora i vuit
minuts.

Cercle Cultural de
Balsareny

Convocatòria d’assemblea general ordinària
Es convoca l’assemblea general ordinària del Cercle
Cultural de Balsareny, que tindrà lloc el divendres 29
d’abril de 2011, a les 8 del vespre, a la Biblioteca Pere
Casaldàliga de Balsareny, amb el següents punts de
l'ordre del dia:
-1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.
-2. Modificació, si escau, dels Estatuts de l’associació,
per adaptar-los a la llei 4/2008 del Codi Civil de Cata
lunya.
-3. Renovació de Junta.
-4. Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes
a 31 de desembre de 2010. Quotes per al 2011.
-5. Informe de la redacció del Sarment.
-6. Precs i preguntes.
S’acompanya el tex íntegre dels Estatuts que es presentaran a l’Assemblea per a la seva aprovació, si
escau.
La Junta.

Associació Cercle
Cultural de Balsareny
Estatuts

Capítol I. La denominació, els
fins i el domicili
Article 1
L’Associació Cercle Cultural de
Balsareny és una associació
fundada l’any 1977 que es
regeix per allò que estableixen
la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del
llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació; i els
presents Estatuts.
Article 2
Els fins de l’associació són: el
foment de la cultura dels seus
associats proporcionant-los
esplai i diversió; i, en general,
l’organització d’activitats culturals, en àmbits com el teatre, la
literatura, el cinema, la fotografia, el vídeo, la dansa, la música,
l’esport o les arts plàstiques;
promoure conferències, debats
i taules rodones;publicar llibres
i editar butlletins d’informació
cultural i general d’àmbit local,
crear i mantenir un lloc web
informatiu cultural i general
amb continguts similars, fent
servir tots els mitjans necessaris,impresos,audiovisuals o tecnològics; i col·laborar amb
altres entitats amb finalitats
anàlogues. En queda exclòs tot
ànim de lucre.
Article 3
1.El domicili de l’associació s’estableix a Balsareny, i radica a la
plaça Roc Garcia, s/n. de Balsareny (Bages),codi postal 08660.
2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen principalment a Balsareny, però es
poder exercir arreu de Catalunya i, en general, arreu del món.
Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les
seves obligacions
Article 4
Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i

jurídiques que,de manera lliure
i voluntària, tinguin interès en
les seves finalitats.
Pel que fa a les persones físiques:
1.Cal que tinguin capacitat d’obrar.
2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys
i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares
o tutors per ser socis de ple
dret, amb dret de vot a les
assemblees generals, i no
poden ser elegits membres de
la Junta Directiva.
3.Els menors de 14 anys poden
adquirir la condició d’associats i
exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels
seus representants legals.
Pel que fa a les persones jurídiques —privades i públiques—:
1. La sol·licitud d’ingrés ha de
ser acordada per l’òrgan competent.
2. Les normes per les quals es
regula la persona jurídica en
qüestió no han d’excloure la
possibilitat de formar part
d’una associació.
Per integrar-se a una associació
cal presentar una sol·licitud per
escrit a la Junta Directiva, la
qual prendrà una decisió sobre
la petició en la primera reunió
que tingui lloc i la comunicarà a
l’assemblea general més
immediata.
Històricament, el CCB es va
constituir amb el suport de
diverses entitats locals, i altres
s’hi van adherir posteriorment,i
aquest suport es fa constar en
el butlletí de l’associació, sense
que en cap cas aquestes entitats estiguin formalment integrades en el CCB ni hi hagi cap
relació de dependència mútua.
Article 5
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les
reunions de l’Assemblea Gene-
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Tres milions de pressupost... de moment
Ple del 25 de novembre de 2010
S

R. C.

Amb l’assistència de tots els
regidors, el Ple va començar
aprovant les actes anteriors
(29 de juliol i 2 de novembre).
Padró. Es va aprovar per unanimitat el padró municipal a
primer de gener de 2010,
quan Balsareny tenia 3.485
habitants.
Sistema tarifari integrat. Es va
aprovar per unanimitat la
minuta del conveni per al
finançament del servei de
transport públic del Bages al
sistema tarifari integrat de
l’ATM de Barcelona. En paraules de l’alcalde, amb aquest
sistema tarifari s’ha obtingut
un bon estalvi per als usuaris.
Andreu Fernández (ERC) va
precisar que això no era un
mèrit de l’equip de govern i
que no hauria de constar en la
propaganda «tres anys anant
per feina», ja que aquesta
millora ve donada des d’estaments supramunicipals.
Pla contra incendis forestals.
Es va aprovar per unanimitat
el Pla de protecció civil contra
incendis forestals Infocat a
Balsareny.
Pressupost 2011. Es presentà
el pressupost per al 2011, que
preveu uns ingressos i unes
despeses de 3.073.914 euros.
L’alcalde Jaume Rabeya (CiU)
va dir que era un pressupost
ajustat al màxim. Fernández
(ERC) va dir que el seu grup no
donaria suport a un pressupost fet com «qui dia passa
any empeny»:avui és anivellat,
però ja el modificarem al
següent ple a base de tirar del
romanent. Isidora Hernández
(PSC) va anunciar l’abstenció
del seu grup, ja que no han
participat en la seva elaboració, i demana que sigui real i

no s’hagin de fer tantes modificacions. També s’interessà
per l’absència de dues partides sobre el centre d’assistència primària i la neteja de l’escola de música i de teatre; respongué l’alcalde que de la primera se’n farà càrrec el CatSalut, i el secretari, a indicació de
l’alcalde, va dir que la segona
partida està inclosa en la neteja de la llar d’infants ja que és
el mateix edifici. Xavier Marquès (VAI) reconegué que el
pressupost està molt ajustat
però també es queixà que
després, al llarg de l’any, es va
modificant i la contenció de la
despesa desapareix. D’altra
banda, considerà que, en relació a les inversions, les despeses són escasses per les necessitats que hi ha; demanà el
nivell d’endeutament actual
de l’Ajuntament i el que hi
haurà després dels préstecs
que preveu el pressupost; el
secretari, a indicació de l’alcalde, li respongué. La proposta
es va aprovar amb 7 vots a
favor (CiU) i 4 abstencions
(ERC, PSC,VAI).
Modificació del pressupost
2010. Es debaté una proposta
de modificació del pressupost
2010 per incloure unes despeses que no poden esperar al
2011. Per una part, s’aplica la
disminució de retribucions de
funcionaris i personal (12.250
euros) i d’alts càrrecs (1.700
euros) a l’amortització de
préstecs; i d’altra part s’acorda
una despesa a càrrec del
romanent de tresoreria general de 69.474 euros, per a
diversos conceptes, entre els
quals adquisició de mobiliari
(11.000) reparació i manteniment de la piscina (10.000) i
del camp de futbol (8.000),
electricitat a la piscina (6.000),
etc. Rabeya (CiU) explicà que
la major part dels canvis són
ajustaments de partides per

adequar els imports gastats,
excepte la transferència de
crèdit que és en compliment
de la normativa que va regular
la retallada de sous.Fernández
(ERC) manifestà que la gran
quantitat de partides modificades en el pressupost del
2010 evidencia que l’ajustament del pressupost 2011 no
és creïble; i demanà a què
corresponia la partida de
mobiliari divers; el tinent d’alcalde Àngel Ribalta (CiU)
explicà que, entre altres coses,
es volien comprar taules de
plàstic que siguin més fàcils
de transportar que les actuals,
que a més estaven força malmeses. Marquès (VAI) lamentà
que s’hagués de tornar a
modificar el pressupost i ho
atribuí a manca de previsió. La
proposta es va aprovar amb 7
vots a favor (CiU) i 4 vots en
contra (ERC, PSC,VAI).
Precs i preguntes. Andreu
Fernández (ERC) s’interessà
per la recollida selectiva de
residus a Balsareny, comparada amb els altres municipis
del Bages, d’on es desprèn
que estem per sota de la mitjana en paper i vidre, i només
en envasos superem la mitjana per poc. L’evolució en quilos per habitant ha baixat respecte al 2007 i 2008; el vidre
s’ha mantingut i els envasos
van tenir una forta pujada
coincidint amb el lliurament
de cubells de reciclatge d’envasos el 2007, es van consolidar el 2008 i van baixar al
2009. Tot plegat, concloïa Fernández, reflectia poc interès
en aquesta àrea. El tinent d’alcalde Roc Carulla (CiU) respongué que globalment la
recollida ha augmentat un
20% i demanà que la comparativa es fes en relació a municipis semblants. Fernández
replicà que la comparativa és
en quilos per habitant, i que

són les dades que el mateix
tinent d’alcalde li havia proporcionat després d’haver-les
demanat durant sis mesos; i
que abans Balsareny estava
millor en el rànquing de municipis de la comarca. Marquès
(VAI) va dir que, ni que la comparació es fes amb municipis
semblants, no és excusa perquè Balsareny no sigui millor, i
que caldria fer més campanyes informatives per fomentar
la recollida selectiva. Josep
Miquel Soler (CiU) va respondre que les campanyes costen
diners i que la crisi també
influeix en la recollida. Noèlia
Ramírez (CiU) va dir que
aquest any s’ha fet un taller de
reciclatge i s’han repartit bosses.
Núria Prat (ERC) va demanar
com està el tema del Museu
del Traginer. Ribalta (CiU)
digué que amb les obres de la
casa Torrents s’ha aprofitat per
netejar els baixos que serviran
perquè la comissió de la Festa
dels Traginers hi guardi el
material; quant al museu, va
dir que espera que un dia
pugui ser realitat.
Isidora Hernández (PSC) va
exposar que al carrer Om hi ha
un senyal mal subjectat;que el
parc infantil del carrer Roqueta està molt abandonat; i que
hi ha una bassa d’aigua on hi
havia la caserna de la guàrdia
civil; i va demanar quan s’obrirà el passatge del carrer
Sant Marc. També va demanar
si es podia aparcar a la plaça
de l’Església, ja que sempre hi
ha cotxes. Va dir que sovint hi
ha una furgoneta blanca al
carrer de l’Om cantonada al
carrer del Trull que dificulta la
visibilitat. I va demanar si es
pensa posar un mirall per
millorar la visibilitat del carrer
del Trull a la plaça de l’Ajuntament. Ribalta va respondre

S

BALSARENY AVUI 17

DE MEMÒRIA

bona colla d’arnes, de la qual
tenien cura dos apicultors
experimentats, el Joan Serarols i el Mateu Boixadera,
Mateuet, treballadors del
Molí. Bons amics meus, a desgrat de ser molt més grans
que jo, els havia anat a ajudar
de nen a fer fum per abaltir
les abelles mentre ells els
robaven les bresques per
treure’n la mel. L’amic Josep
Sensada m’hi acompanyava
ben sovint, testimoni d’això i
de molts d’aquests records.
Prop de la instal.lació, el senyor Francisco, aprofitant una
mullera, va fer construir un
dipòsit que recollís l’aigua
escassa, dissimulat en la
terra, i per un broc de ferro
forjat que representava el
cap d’un drac, rajava, quan
s’esqueia, un rajolí d’aigua
molt fluixa. Ell la batejà com
la font del Drac i suposo que
avui no en queda res. D’aquesta dèria apicultora en
sortí una marca efímera de
mel, escassament comercialitzada sota el nom de «El
Castillo, miel pura de romero».
La mel s’extreia de les bresques en un petit local d’una
casa del carrer que anava des
del de Ponent cap a l’actual
carrer de Balmes. Aquell
carrer aleshores no tenia
nom. El senyor Francisco va
decidir poèticament de
posar-li el nom de Melisa, en
castellà, com tot a l’època. Ell
hi veia una evocació de la
seva petita i dolça artesania.
Va proposar la seva idea a
l’Ajuntament i l’alcalde hi va
estar d’acord: en aquells
temps les propostes del senyor Viñas eren paraula de
Déu. Així es va oficialitzar el
nom de calle Melisa que
tants balsarenyencs han
conegut.
L’any 1957 vaig anar a estudiar a Vic i després més lluny,
a l’estranger. I no sé com va
acabar el senyor Francisco.
Pel fet, no té gaire importància. Aquí no es tracta pas de
fer la biografia d’aquest personatge.

Després de la mort del
general Franco, l’opressor
d’Espanya i de totes les
seves nacions, i d’una treballosa transició política, va
arribar la democràcia a la
nostra terra. L’any 1979, pel
maig, es van celebrar les primeres eleccions municipals
democràtiques després de
la guerra civil i Balsareny va
elegir el seu ajuntament.
Personalment, vaig ser elegit regidor a la llista del PSC
—en minoria— en el consistori presidit, primer, per
Eugenio Barranco i, després,
per Joan Soler. En sessió
plenària, es va decidir canviar els noms d’aquells
carrers dedicats a personalitats civils i militars del règim
franquista. En alguns casos,
es van recuperar noms
populars (el Trull, plaça de
l’Ajuntament, baixada del
Torrent, etc.). En altres, es
van posar noms nous o es
van catalanitzar els vells.
Com a ponent, vaig toparme amb la calle Melisa del
senyor Francisco. Catalanitzar-la com a Melissa era trair
el sentit que havia volgut
donar-li el seu padrí. La
melissa no té res a veure
amb la mel: és una planta
medicinal, estimulant i
antiespadmòdica. Vam creure que el nom que corresponia a aquell carrer era el de
la Mel, en record de l’activitat que s’hi havia dut a
terme. Però, connectat amb
aquest carrer i amb el de
Ponent, hi havia un terreny
vast i erm –anteriorment
horts i darreres de casesdestinat a ser la gran plaça
central del poble. De
moment sense nom, provisionalment se l’anà anomenant plaça de la Mel i així ha
quedat, un cop urbanitzada
la plaça per l’ajuntament
presidit per Jaume Rabeya.
Vet aquí com, de rebot, la
plaça principal de Balsareny
deu el seu nom a una de les
dèries i al caprici del senyor
Francisco Viñas.

Apunt per a un descontent
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

«Tenim una plantilla de jugadors molt estimable i dins del
nostre pressupost hem de
vetllar per la seva continuïtat.
Amb això volem dir que, si els
deixem escapar, resultat d’aquest descontent, no ens
veiem amb cor de trobar-ne
de la qualitat i servei actuals».
Aquestes paraules són de la
direcció i presidència de la
Unió Esportiva Balsareny, que
en aquestes alçades de la
competició de la Segona
Regional veu un cert pessimisme per poder tirar endavant una propera temporada
esportiva, ja sigui a l’actual
categoria com en una
militància inferior.
Quin és el motiu d’aquest
descontent general? Abans
de contestar aquest interrogant, «Balsareny Avui» ha
reflexionat sobre les possibilitats que Balsareny té enfront
altres localitats que sí que

tenen una major població,
amb la conseqüent major
recaptació d’impostos. Però
centrem-nos en l’interrogant.
«Els jugadors volen un
terreny de joc amb catifa de
gespa, on les aterrissades
pròpies del futbol puguin
ésser més lleus. D’altra banda,
un rectangle amb gespa sempre és més atractiu per a l’afició».
«Si volem continuar tenint
futbol, n’hauríem de parlar.
Malgrat sigui la categoria que
sigui, la burocràcia exigida
per les Federacions i també el
comportament dels protagonistes sobre el terreny de joc
en cada enfrontament, fa
molt costoses les despeses, i a
vegades la direcció no hi pot
fer front».
Des de la presidència i direcció de la UEB es vol donar les
gràcies a tota l’afició i a les firmes comercial que els continuen donant suport. Amb tot,
pensem-hi!

Llobet fa reviure una
inspiració nadalenca infantil
S
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Quatre foren les comarques que tingueren una
participació directa infantil
en el temps nadalenc que
hem deixat enrere al 2010.
Bages, Berguedà, Osona i
Solsonès ompliren el Nadal
d’inspiració infantil mitjançant l’estímul dibuixant
de molts infants.
La cadena de supermercats
Llobet, que va promoure
aquesta activitat infantil on
els participants van reflectir el seu enginy amb la
traça constructiva d’una

postal nadalenca, va escollir 50 dibuixos del total
dels dibuixos participants
de la població infantil d’aquestes comarques.
Balsareny Avui, i des de les
pàgines del rotatiu intercomarcal
Regió7,
deixa
constància del seu art
infantil i dóna l’enhorabona als participants balsarenyencs, amb perdó si n’hi
ha d’altres perquè no se
n’ha identificat cap més:
Jashnet Kaur, Krasimir
Velichkov, Rosa Herrera
Caballero i Laia Rodríguez
Pulido.
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en Peret Carnisser, en Panxeta, el Roio...— van reprendre
la celebració a la postguerra.
Precisament un article de la
Comissió glossa la figura del
Traginer d’Honor, guardó que
es concedirà biennalment.
Un altre escrit fa la semblança del banderer d’enguany, el Rossend Santasusana, que presidirà la cavalcada
acompanyat dels cordonistes: el seu fill Àngel i en
Jaume Playà.

La Taverna el Boter ha obert portes
S
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Ja fa uns dies que Balsareny
ha recuperat, amb una nova
imatge i canvi de nom, el que
fou símbol de servei i atenció:
el bar i restaurant de Cal Boter.
Un nou disseny (de la façana
només s’ha mantingut la
seva marquesina) i grafisme
dedicat a omplir diferents
planes i portades d’una
premsa
d’avantpassats
omplen l’exterior i l’interior
d’aquest espai recuperat al
servei dels balsarenyencs. La
Taverna el Boter acull confortablement un nou espai
per al repòs i el diàleg diari,
tot gaudint d’un entrepà, el
relaxant sabor d’una tassa
de cafè, unes bones tapes o
d’una bona gerra de cervesa.
Tot amb el tracte casolà que
ens identifica amb aquest

tret balsarenyenc.
Així doncs, la carretera de
Manresa ha recuperat, amb la
nova administració, un dels
immobles històrics que feia
temps que estava tancat.«S’ha
perdut un dels símbols balsarenyencs, que es trobarà molt
a faltar», foren algunes de les

consideracions que es podien
escoltar en boca d’alguns balsarenyencs en aquells dies
que Cal Boter va baixar les
portes.
Benvinguda la Taverna el
Boter, avui reconvertida en
casa museu d’imatges litografiades recordant firmes

comercials emprades en el
record de dècades passades:
llet condensada «El Pagès»,
«Fijapelo» per anar sempre
ben pentinat, «Moda i vestits
Santa Eulàlia», «Xampany
Rigol», «Xocolata Amatller»,
«Litografia Impremta R. Font»,
entre d’altres, conformen
història i confort a Balsareny.

El programa d’actes s’obre
dijous 24 amb la visita dels
Traginers a l’escola; divendres 25 amb el Correfoc
infantil, organitzat per la colla
Peta-Fluix i amb una gran
participació de diables i guites; seguit de gresca i ballaruga i un concert jove (Dear
Prudence, Tinajas i PD Arradio Rosita, amb un joc d’anelles inclòs).
Dissabte 24 hi haurà la passejada amb ruquets i el joc de
les anelles; la desfilada dels
Traginers petits; i la inauguració de la Taverna, el Rebost, la

Botiga de ceràmica i l’Exposició de fotografia. Un concert
«Traginers música-exprés» i
el gran Correfoc dels Traginers, amb la colla Peta-Fluix i
un ampli estol de participants. Per continuar amb la
Ruta del Traginer, el tradicional cercatasques amenitzat
per grallers, timbalers i percussionistes; i acabar amb un
ball de nit amb l’orquestra
Mitjanit.
Diumenge començarà la
festa amb els Trabucaires i
Morterets de Rajadell; la
Torrada, amb l’elaboració
artesana del porc i la ferrada i
esquilada de bestiar. La
Banda de l’Escola de Música
de Puig-reig desfilarà pel
poble, i l’acordionista Valentí
Alsina tocarà al Rebost i a la
Taverna. A la plaça de la Mel
hi haurà el Mercat i botiga
del Traginer. A les 11, la Comitiva d’honor, amb els cordonistes i la Cobla Ciutat de
Manresa aniran a buscar el
banderer de la festa, amb la
qual cosa començarà la
cavalcada enmig d’un repic

de campanes.
A la Cavalcada dels Traginers
hi participaran els hereus i
pubilles de la Catalunya central; els Trabucaires i Morterets de Rajadell; els gegants
de Balsareny, Marc i Maria; els
grallers d’Artés; els Geganters i Grallers de Balsareny; la
Banda de l’escola municipal
de música de Puig-reig; la
Cobla Ciutat de Manresa; el
banderer i els cordonistes; el
casament traginer (el nuvi, la
núvia, la mare de la núvia i les
caixes de núvia, tots sobre
animals amb guarniments de
festa); els Traginers amb
albardes i bastos de tota
mena (per portar persones,
gàbies d’aviram, gerres d’aigua i de mel, arnes, farina,
portadores de raïm, bóts de
vi, pots de llet, garbes, pedres,
fems, sorra, llenya, carbó...); el
Traginer d’Honor; carreters;
genets de les curses; i espontanis. Com de costum, a la
plaça Onze de Setembre es
farà la detallada i molt interessant explicació de cada un
dels components de la caval-

cada; en acabar, la comitiva
lliurarà l’estendard al banderer de l’any que ve, Abel Artigas.
A la tarda, les tradicionals
curses de cavalls, mules, ases i
ponis al circuit del Castell,
amb nombrosos premis i trofeus. El programa, il·lustrat
amb moltes fotografies, continua amb informacions
sobre la Festa; la pàgina del
Traginer Petit, amb enteniments i jocs, i un interessant
glossari de mots relacionats
amb el món traginer
(enguany, tot just amb mots
que comencen amb la lletra
A). Les bases del XLI Concurs
de Fotografia , amb una
ampla mostra dels premis de
l’edició del 2010. I acaba amb
la relació d’entitats i empreses col·laboradores.
Aquesta nostra edició del
Sarment sortirà en plena
Festa dels Traginers 2011.
Estem segurs que serà un
èxit. Felicitem tots els que hi
participen activament i per
molts anys.

Motius d’agenda
S
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Balsareny continua mantenint una gran activitat setmanal, i intenta informar tots els
balsarenyencs del teixit social,
cultural, esportiu, polític i religió que s’hi du a terme.
Aquesta prestació informativa
arriba al cas que ens és impossible poder-la compartir:
motius d’agenda, horaris poc
adients i tal vegada també hi
podríem incloure la presa de
reaccions sense voler escoltar.
Fa uns dies que es va convidar
els balsarenyencs a un de
tants dels actes diversos, a
assistir a una conferència
informativa sobre el tema
«Document de voluntats anticipades (DVA)». L’acte, sobre
les 4 de la tarda, tenia com a
ponent la Sra. Míriam Garcia,

treballadora social del CAP de
Balsareny. «Balsareny Avui»,
com sempre amb l’ànim de
cobrir informació, hi va ser
present. El resultat va ser una
sola persona com a assistència. Davant d’aquesta realitat,
la conferència no va tenir lloc.
Després la ponent va lliurar la
documentació del text de la
ponència per tal de poder
donar la informació pertinent
a tots els lectors de Sarment.
Gràcies, Míriam.
En què consisteix el DVA? És
un document escrit on la persona, amb plena capacitat per
fer-ho, expressa unes instruccions i orientacions que cal
seguir quan es trobi en una
situació en la qual les circumstàncies que concorrin
no li permetin expressar la
seva voluntat. El DVA té vali-

desa un cop escrit i signat pels
testimonis, notari i persona
interessada.
Document de DVA: No hi ha
un model únic de DVA; cada
persona pot fer servir el document que consideri més
oportú. Després d’haver-se
llegit el document amb
calma, sempre es pot demanar consell a qualsevol professional sanitari.
Per a què, el DVA? Tothom té
dret a posar límits a qualsevol
actuació que s’efectuï sobre
un mateix o a demanar una
actuació determinada. La
base del DVA és el respecte a
l’autonomia de la persona,
posant al seu abast una eina
per continuar exercint-la i
assegurar que aquest respecte es mantindrà quan es pre-

senti una situació de vulnerabilitat.

Balsareny Decideix

Convocatòria d’assemblea general ordinària i extraordinària
Objectius del DVA: Els professionals sanitaris (metges,
infermeres,
treballadors
socials,etc.) actuen com a
orientadors per preveure i
planificar les possibilitats d’assistència de forma lleial i útil.
La persona expressa el que
per a ella és un límit o una
qualitat de vida acceptable o
no acceptable.
Marc legal: Conveni sobre
els drets humans i la biomedicina del Consell d’Europa
del 4 d’abril de 1997 (article
9), Llei 21(/2000, de 30 de
desembre sobre els drets de
la informació relacionats amb
la salut i l’autonomia del
pacient i la documentació clínica (article 8).

Es convoca tots els socis a la reunió de l’assemblea general ordinària i extraordinària de l’associació Balsareny Decideix, que tindrà lloc el dia, hora i lloc que s’indica i
amb l’ordre del dia que s’expressa.
Dia: dissabte, 19 de març de 2011
Hora: 12.00
Lloc: Centre Instructiu i Recreatiu (c/ Àngel Guimerà, 17, 1r)

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes a 31-12-2010.
3. Acord sobre la dissolució de l’associació
4. Acord sobre la liquidació i destinació del romanent net.
5. Redacció, lectura i aprovació, si escau, de l'acta
Us hi esperem!
Balsareny, 14 de febrer de 2011
La junta
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02 SUMARI

4
- Ple del 25 de novembre de 2010:
Tres milions de pressupost...
de moment

5
- Estatuts Associació Cercle
Cultural de Balsareny

9
- Les biblioteques són llocs
actius i vius

10
- Entrevista a Rosa Mari Fernández
en el ram de l’herbodietètica

11
- Entrevista a Mn. Lluís Tollar Puig

12
- 6è Congrès Nacional
de la Gent Gran

13
- Opinió

14
- ‘El desgavell’, de Ferran Planes,
per fi sencer

15
- Presentat el llibre
«Els noms de Balsareny»
- Metereologia

16
- El senyor Francisco
i la Plaça de la Mel

17
- Balsareny Avui

19
- Esports

Butlletí del Cercle Cultural de Balsareny
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EDITORIAL

El Parlament debatrà la independència
S

CCB

El Parlament de Catalunya ha
pres una decisió històrica: ha
admès a tràmit un debat
sobre la possible independència de Catalunya.
Després que en tres ocasions
—1989, 1998 i 2010— el Parlament ja es va pronunciar a
favor del dret a l'autodeterminació, aquest cop ho haurà
de fer sobre el camí cap a la
independència nacional.
Tranquils, que no passarà res:
ja s’ha anunciat que CiU s’hi
oposarà, igual com ho faran
PP, C’s i el PSC, i la proposta es
tombarà amb els vots d’aquests grups enfront dels
d’ERC i de SI, que és qui l’ha
presentada. CiU ha estat
fonamental perquè la iniciativa fos admesa a tràmit —
hauria estat molt fort que s’hi
hagués oposat, després de
tant defensar el dret a decidir!—, però ja ha avançat que
el dia de la votació —a l’abril,
poc abans de les municipals— CiU no votarà a favor
de la independència «dintre
aquesta legislatura», tot i que
l’objectiu «és molt noble», i
que cal primer «un gran consens sobre el pacte fiscal».
Vaja, que «ara no toca». Com
cantava Llach: «No és això,
companys, no és això / i ens
diran que ara cal esperar; / i
esperem, ben segur que esperem! / És l’espera dels que no
ens aturarem / fins que no
caldrà dir ‘no és això’». Potser
si PSC i CiU donessin llibertat
de vot als seus parlamentaris

tindríem una sorpresa... Potser no.
Però en tot cas, el resultat d’aquest debat serà el menys
important. Ja sabem que al
Parlament no hi ha —encara— una majoria clara per fer
cap declaració unilateral d'independència; però per primer cop tindrem un debat
seriós a la cambra legislativa
sobre aquesta possibilitat.
Per primer cop el Parlament
debatrà la independència de
Catalunya. Diran que no, que
no toca. Però se’n parlarà, i no
s’ensorrarà res, no es trencarà
res. Serà un pas més, un pas
de pardal, però almenys
endavant.
Mentrestant, és bo de subratllar que dues personalitats de
procedències tan diferents
com Jordi Pujol i Manuel
Milián Mestre (antic diputat
del PP) han coincidit recentment, després del progrés
galopant i sense mitges tintes de l’anticatalanisme a
Espanya, en un diagnòstic
semblant. El primer, dient
que «podria passar que d’aquí a un temps en el tema de
la relació entre Espanya i
Catalunya ens haguéssim
d’enfrontar amb el dilema
següent: o l’Espanya que el
Tribunal Constitucional ha
dibuixat, sota pressió descarada del PP, posició entre
ambigua i per sota mà també
contrària del PSOE i el suport
majoritari de l’opinió pública
espanyola, o la independèn-
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cia». I el segon dient, en relació a un article del Financial
Times que atribuïa a Catalunya la culpa (!) de la situació
financera espanyola: «jo no
he estat mai independentista; però seguint aquesta lògica, la solució és l’independentisme». Doncs això.

El Club d’Escacs Balsareny Kim Junyent, nou campió
manté la categoria
social d’escacs 2010
S
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El Club d’Escacs Balsareny va
mantenir la categoria de 1a.
Provincial en el Campionat
de Catalunya per equips, i va
quedar tercer classificat de la
temporada 2009-2010.

Traginers
El tomb de l’any, inexorable,
un cop acabat el cicle de
Nadal ens aboca a la Festa
dels Traginers. Des de força
dies abans, es nota arreu del
poble el pessigolleig de la
diada que s’atansa, i la gent
es mou a l’encalç de les moltes i diverses feines que s’autoimposen, cadascú des del
seu àmbit, per ajudar entre
tots a tenir una festa tan lluïda com la dels anys anteriors,
si no més.
Com en els últims 13 anys
ens té acostumats, la Comissió obre l’aperitiu amb un
programa magnífic. De portada hi té el cartell oficial,
guanyador d’una votació
popular celebrada el dia de la
festa de les entitats; i com a
salutació porta un emotiu
escrit de Josep Rodergas i
Font,
l’Arep,
nomenat
enguany Traginer d’Honor
per la seva vinculació de tota
la vida a la festa; i, reconeix
ell, com a homenatge a la trajectòria del seu pare, el
Miquel de ca l’Arep, qui, amb
altres històrics —el Portella,
el Portaler, el de ca la Minga,

L’equip Balsarenyenc no va
perdre mai la concentració ni
la intensitat per tal d’aconseguir la difícil permanència en
aquesta categoria.

cha i Ramon Soler, els quals
es mereixen una gran felicitació.
L’equip B també va fer un
bon paper en la categoria de
3a. Provincial, en assolir la
quarta posició del seu grup.
Cal destacar l’actuació del
jugador local Arcadi Solà per
l’ascens en el seu ELO particular.

Cal ressaltar l’actuació de
Kim Junyent, Kevin Fumanal,
David Riera, Miroslaw Saldo-

Hem d’agrair l’acompanyament dels afeccionats balsarenyencs en els dies que la
competició ha transcorregut
a casa.

Classificació 1a. Provincial
Punts
9,0
1r. Olesa
7,0
2n. Sant Joan
5,0
3r. Balsareny
5,0
4t. Manresa
5,0
5è. Piera
4,5
6è. Catalonia ‘B’
4,0
7è. Sallent
3,0
8è. Sant Sadurní
2,0
9è. Montbui
0,5
10è. Capellades

Classificació 3a. Provincial
Punts
28,0
1r. Sant Esteve
27,0
2n. Minorisa
24,5
3r. Olesa ‘C’
24,0
4t. Balsareny ‘B’
21,5
5è. Pallejà ‘B’
19,5
6è. Catalonia ‘D’
15,0
7è. Berguedà ‘E’
15,0
8è. Berguedà ‘D’
5,5
9è. L’Estany ‘B’
0
10è. Vacant
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Era molt probable que Kim
Junyent fos el nou campió
social d’escacs, i així ha sigut.
El que no era previsible és
que realitzés un torneig superant rècords i estadístiques, ja
que a part de ser quatre vegades campió local d’escacs de
Balsareny, en aquesta edició
ho va fer sense perdre cap
partida ni fent cap taules.
Aquesta fita es tracta doncs
d’un rècord que serà molt

difícil d’igualar. En Kim ha deixat el llistó molt alt i ha
demostrat que està en una
magnífica forma.
També van estar en un bon
nivell Ramon Soler (segon classificat), David Riera (tercer) i
Salvador Garcia (quart; primer
en el tram 1800-1850).
Properament com és tradicional per la Festa Major, al local
de la plaça de la Mel, es durà a
terme una simultània d’escacs
a càrrec del nou campió social.

Classificació Campionat Social 2010
Posició
1
Kim Junyent
2-3
Ramon Soler
David Riera
4-9
Salvador Garcia
Noel Artigas
Jordi Ambrós
Kevin Fumanal
Javi Mallorca
Miroslaw Sadlocha
10
Jose Triviño
11
Ruben Fumanal
12-13 Josep Fumanal
Josep Planas0
14
Arcadi Solà
15
Jose Mora
16
Arnau Torrabadella

Loc.
2133
1930
1900
1804
1816
1979
1996
1844
1792
1699
1726
1773
1699
1801
1699
1700

Punts
9,0
7,0
7,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
3,5
3,0
3,0
2,5
2,0
1,0

Rocktime
Dimarts dia 8 de març, a partir de les 18:30h, el programa de
Ràdio Balsareny «Rocktime» entrevistarà, via telèfon, a Alfonso
J.B. Sánchez, responsable de la companyia discogràfica Leyenda Records. Aquesta és una discogràfica dedicada quasi exclusivament, al rescat de joies del rock/heavy dels anys 80 i 90, que
actualment son quasi bé impossibles de trobar en format original. Interessant i constructiva entrevista.

Junta del CCB
President: Ramon Carreté
Vicepresident: Joan Prat
Secretari: Lluís Boixadera
Tresorer: Antoni Manzano
Vocals: Esteve Díaz, Pere Juncadella
i Alfred Selgas

El dimarts 29 de març, a partir de les 19:00h, «Rocktime» entrevistarà, via telèfon també, a la gent d’Emboque. Aprofitant la
seva primera vinguda a Catalunya, es parlarà amb el grup de
heavy rock de Cantàbria. Aquesta formació presenta el seu
quart treball discogràfic, un gran treball amb col·laboradors de
la mida d’Òscar Sancho (Lujuria) o Derick Sherinian (D. Theater,
Alice Cooper, Kiss...).

Els escrits publicats al SARMENT no reflecteixen el pensament del CCB, sinó el del signant, entitat o persona. Només els signants
<CCB> reflecteixen l’opinió del cercle.

Miroslaw Sadlocha, campió de ràpides. Setmana Santa any 2010
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Els Traginers cavalquen de nou

Reserves i informació a la Marthe

Tel. 609 92 03 04
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Presentats ‘El desgavell’,
de Ferran Planes,
i ‘Noms de lloc, de casa i
de persona de Balsareny’,
de Ramon Carreté

