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EDITORIAL

Fent la viu-viu

Tots els febrers són freds, 
però aquest any el final 
de gener i les primeres 
setmanes de febrer ens 
han portat alguna neva-
da —de poca durada, res 
a veure amb el març de fa 
dos anys— i un fred molt 
intens, que ha estat qua-
lificat, exageradament, de 
siberià.

Per sort, ni el fred ni la cri-
si no han impedit que la 
Festa dels Traginers sortís 
als carrers, com cada any, 
amb una lluïda desfilada. 
I seguidament, tocava 
preparar el Carnestoltes! 
Són les rutines de cada 
any, que ens mantenen 
atrafegats i il·lusionats. 
No és poc, vista l’atonia 
col·lectiva del país i de 
l’estat, conseqüència 
de la crítica situació de 
l’economia, que cada ve-
gada es pateix més direc-
tament, i d’una desafecció 
generalitzada envers un 
entorn polític que els ma-
teixos polítics —no pas 
tots, però tampoc pocs— 
i moltes institucions han 
contribuït a estendre i fer 
arrelar. 

A Balsareny, en l’àmbit 
de la ciutadania, també 
creiem detectar-hi apatia, 

desgana, indiferència... Sí 
que hem sortit al carrer 
guarnits de traginers o 
disfressats de pirates o de 
toreros, i sí que esperem 
la Festa Major, per veure 
ballar els gegants, el ball 
de la faixa i els bastoners, i 
portar els nens al cavallets 
i anar a ballar al Sindicat... 
Sí que aprofitem qualse-
vol pretext per exterio-
ritzar que existim; però 
a nivell de col·lectivitat 
sembla que estem hiber-
nats. L’Ajuntament al ca-
pdavant: diríem que es 
limiten a gestionar de for-
ma rutinària el pressupost 
fins allà on es pugui esti-
rar. Sense projectes clars 
de futur, sense objectius 
que il·lusionin la gent (i si 
en tenen algun, potser no 
l’han sabut comunicar), la 
gestió municipal es limita 
a anar fent la viu-viu i qui 
dia passa, any empeny. I 
l’oposició, potser cons-
cient que volen baixes 
per a tothom, tampoc no 
sembla apuntar gaire en-
laire en la seva obligada 
funció de control i alter-
nativa (i si ho fan, potser 
no ens ho han explicat 
prou). I els ciutadans, anar 
passant també, resignats 
i escèptics, deixant fer i 
deixant-nos fer, qui sap 
si rondinant en veu baixa 
però sense gosar alçar la 

veu, no fos cas. I tampoc 
des del Sarment no ens 
distingim gaire per fer un 
seguiment prou crític i 
prou sistemàtic de la cosa 
pública, per bé que val 
a dir que aquesta no és 
pas la nostra raó d’ésser. 
Nosaltres, doncs, seguint 
també la tònica general, 
anem fent, anem passant, 
donant testimoni de la 
petita activitat cultural al 
nostre poble, com hem fet 
al llarg de trenta-sis anys, i 
tal dia en farà trenta-set.

En fi, felicitats i gràcies a 
tothom qui ha contribuït 
a fer lluir els Traginers i el 
Carnestoltes, i a tothom 
qui des de les entitats 
culturals, socials, cíviques 
o esportives ajuda a fer 
bullir l’olla de la societat 
civil.

Sort en tenim, d’aquesta 
olla, potser l’única que 
ens queda per recordar-
nos que continuem vius 
com a poble.
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03ACTUALITAT

Festa dels Traginers

Els actes de 2012 van co-
mençar el dijous 9 de febrer 
amb la presència del Traginer 
a l’escola, perquè els alum-
nes de Balsareny (escola Gui-
llem i llar d’infants) comencin 
a assaborir la festa.

Divendres dia 10, la Colla Pe-
tafluix va organitzar el Corre-
foc infantil, amb la Guita de 
Sallent i els Diables de Sant 
Fruitós. I a la nit, concert amb 
Skabag Returns!, Sherpah i 
Arradio Rosita.

Dissabte dia 11 va tenir lloc el 
tradicional Joc de les anelles. 
Tot seguit, la desfilada dels 
Traginers petits va escortar 
les autoritats que inaugura-
ven el Rebost del Traginer, 
ja amb 42 anys d’història i la 
mateixa fe; la Botiga de cerà-
mica, la Taverna del Tragi-
ner i l’Exposició antològica 
de fotografies. A la tarda, un 
concert a càrrec d’alumnes 
de l’Escola municipal de mú-
sica de Balsareny; al vespre, el  
Correfoc dels Traginers, amb 
diables de Gavà, Sant Boi, Sa-
llent i la colla Petafluix de Bal-
sareny amb el Mussol i el Pe-
tafluix. A continuació, la Ruta 
del Traginer, que va celebrar 
els vint anys amb el tradicio-
nal cercatasques, que barreja 
begudes, mossecs, música, 
dansa i poesia; i el ball de nit 
amb l’orquestra Mitjanit.

Finalment, diumenge dia 
12, els Trabucaires de Mar-
torell despertaren el poble 
per recordar que tocava fer 
la Torrada del Traginer, 
amb els rituals acostumats: 
l’elaboració artesana del porc 
i la ferrada i esquilada de bes-
tiar. La comitiva d’honor, amb 
els cordonistes Martí Jiménez 
i Noel Artigas i la cobla Ciutat 
de Manresa, va anar a buscar 
el banderer, Abel Artigas, i tot 
seguit la núvia, el nuvi i la so-
gra, que van donar inici a la 
Cavalcada dels Traginers. Hi 
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participaren els hereus i pu-
billes de la Catalunya central, 
els Gegants i Gegantons de 
Balsareny, Grallers, Bastoners, 
Trabucaires, bandes i cobles, 
i la corrua de matxos i mules 
amb tota mena d’albardes, 
bastos i sàrries, seguits dels 
carros, espontanis i els genets 
de les curses. Com de costum, 
la cavalcada va ser comentada 
amb detall per Jacint Orriols; i 
va acabar lliurant l’estendard 
al banderer nou, Pere Villagra-
sa. A la tarda, les curses d’ases, 
ponis, mules i cavalls al castell, 
i la tradicional audició de sar-
danes per cloure la Festa. 

La revista —que ja era la ca-
torzena— contenia una salu-
tació de mossèn Joan Bajona, 
una semblança biogràfica del 
banderer Abel Artigas i unes 
paraules del traginer d’honor, 
Josep Rodergas. També pàgi-
nes per als menuts, amb con-
cursos, jocs i la continuació 
del petit diccionari de termi-
nologia traginera; la convo-
catòria del concurs de foto-
grafia, que compleix 42 anys, 
i fotos guanyadores de l’any 
passat. 

Gràcies a tothom qui ha sortit 
al carrer i als que han vingut 
de fora desafiant el fred en 
un diumenge tanmateix as-
solellat, i enhorabona a tots el 
que fan possible, any rere any, 
aquesta festa.
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Carnestoltes 2012 

Un any més, enguany el 18 de 
febrer, la rua del Carnestoltes 
va omplir els carrers de Balsa-
reny de gresca i bon humor. 
Una animada cercavila va sor-
tir de la plaça de la Mel i va 
seguir una alegre ruta musical 
que va acabar a la plaça de 
l’Ajuntament. Entre les mol-
tes comparses hi vam poder 
veure: una carrossa amb balla-
rins del grup BoneyM, una altra 
amb cavallers templers acom-
panyant un reietó, un equip de 
rugby molt motivat (All Black), 
unes marietes, uns micos amb 
enormes plàtans, un joc de 
daus, un equip de «Serveis Afi-
cionats Mèdics», uns bombers 
en crisi, uns barrufets amb la 
seva casa-bolet, una colla de 
cavallers i dames, unes gallines 
a qui «sobraven ous», uns ge-
gants amb xanques, uns arbres 
de Nadal, una colla d’àngels i 
dimonis, un poble de troglo-
dites, un escamot de guerri-
llers, un eixam d’abelles, uns 
guerrers Ninja, uns mags, uns 
robots, uns mexicans, romans, 
uns trampers del Far West, un 
home sense cap però amb un 
caparró menut que li sortia 
del mig del pit... i moltes més 
disfresses imaginatives i diver-
tides. La reina del Carnestoltes 
va llegir el seu parlament des 
del balcó de la Casa de la Vila; 
tot seguit, ballaruga, sopar i 
ball al Sindicat, amenitzat pel 
grup Parèntesis. Felicitem els 
organitzadors i tota la gent 
que s’ha disfressat per animar 
la festa. Per molts anys!
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METEOROLOGIA 05

Kòdul, finalista als premis Enderrock

El grup bagenc Kòdul, que 
compta amb tres components 
de Balsareny (Toni Garrido, 
Oriol Serra i Arnald Viu) s’ha 
classificat entre els finalistes 
dels prestigiosos premis musi-
cals Enderrock, en la modalitat 
de Grup Revelació.

Kòdul és una banda que es va 
constituir fa set anys. L’abril de 
l’any 2010 va guanyar el con-
curs Amplifica’t, organitzat per 
les joventuts d’Acció Cultural 
del País Valencià, i va actuar  al 
Camp dels Tarongers de Valèn-
cia, amb motiu de la diada del 
País Valencià. 

http://www.youtube.com/
watch?v=0vYpjqBk0lc

El grup defineix el seu estil com 
ska-rock combatiu, i expliquen 
que busquen «oferir música 
de qualitat amb un missatge 
reivindicatiu i revolucionari». 
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El primer treball del grup és 
Punta de Llança, un CD de sis 
temes que els va servit per 
donar a conèixer la seva fei-
na. Després han fet cançons 
com Ràbia, Crea, Avui és demà 
o Empremta, sempre en ca-
talà. Kòdul ha fet nombrosos 
concerts arreu dels Països Ca-
talans.

http://www.kodul.cat

Per promocionar la seva can-
didatura als premis Enderro-
ck, han rebut el suport actiu 
d’artistes com Alba Marbà 
(Sherpah), Xevi Collado (Clep-
ton), Jordi Fàbregas (director 
del Tradicionàrius), Pep Mu-
ñoz (Trempera), Ferran Gallart 
(Strombers) i Juanjo Muñoz 
(Gossos), entre altres. 

http://www.youtube.com/
watch?v=rWKSsFtStlY   

Felicitem el grup Kòdul per la 
seva trajectòria i els desitgem 
sort i molts èxits.

ACTUALITAT

Mes de gener de 2011
FRANCESC CAMPRUBÍ I JORDI SOLER

Temperatura (ºC)

Mitjana (1 minut)                     3,4
Mitjana (min.+màx.)             5,91
Mitjana de mínimes               -2,7
Mitjana de màximes             14,6
Mínima                         -7,8; dia 14
Màxima                       19,3; dia 17
Mínima més alta         1,1; dia 16
Màxima més baix       9,2; dia 28

Vent (km/h) 

Ventada més alta      34,2 dia 16
Velocitat mitjana                      0,6
Recorregut del vent    221,5 km

Pressió (hPa) 

Màxima                  1.024,0 dia 19
Mínima                   1.000,5 dia 16

La pluja (litres)

Dia 27                                1,3 litres
Total                                   1,3 litres

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com

FORN
Pa i Pastisseria

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

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55 

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36

TAVERNA EL BOTER
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DE MEMÒRIA

De freds i fredorades

A principis del segle passat es 
va publicar una famosa Geo-
grafia general de Catalunya 
sota la direcció de Francesc 
Carreras Candi. Era la prime-
ra d’aquella envergadura i es 
servia ja de fotografies. En el 
volum de la província de Bar-
celona, redactat per Cels Go-
mis, es dóna notícia del nostre 
poble i, entre altres curiosi-
tats, se’n descriu el clima amb 
aquestes paraules textuals i 
ortografia antiga: «Lo seu ter-
me és muntanyós i de clima 
frescal». Això era l’any 1910.

Trenta anys més tard, el clima 
no havia pas canviat. I puc as-
segurar que, a l’hivern, es pass-
ava de «frescal». Habitualment 
feia un fred rigorós, agreujat 
per la falta de mitjans per a 
combatre’l. Encara aquí he 
d’insistir que la guerra havia 
empobrit el país i endarrerit 
l’accés a avenços que els paï-
sos veïns ja havien aconseguit. 
Poques cases de Balsareny te-
nien mitjans de calefacció poc 
o molt acceptables, com és ara 
la calefacció central.  La majo-
ria s’havia de refiar d’estufes 
rudimentàries situades en un 
lloc estratègic de la casa, on 
es feia vida. El fred dominava 
la resta d’habitacions, un fred 
glacial. Les estufes, quan n’hi 
havia, funcionaven amb carbó 
de pedra —car i de mal tro-
bar—, amb serradures, que es 
compraven a la serradora de 
l’Orriols, i sobretot amb llen-
ya que s’anava a fer al bosc 
(si us fixeu en fotos antigues, 
tot es veu molt més pelat que 
no pas avui). A moltes cases hi 
havia encara el foc a terra, avui 
celebrat com a llar de foc. Ana-
va amb llenya, naturalment, i 
servia també per cuinar, però 
escalfava molt poc. Cal tenir 
present que l’aïllament de 
portes i finestres era precari i 
el fred es ficava per totes les 
escletxes.

JORDI PLANES
FOTOS ARXIU FOTOGRÀFIC BALSARENY
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Un altre sistema d’escalfar-se 
eren els brasers. Eren, per a 
qui no n’hagi vist mai cap, una 
mena de palanganes d’aram, 
emmarcades en un bastiment 
de fusta amb la rodona al mig. 
Se solien posar sota la taula 
o a prop d’on hom volgués 
escalfar-se, bàsicament els 
peus. Gastaven carbó vegetal, 
d’alzina, que venien els carbo-
ners, sempre emmascarats. Els 
brasers tenien l’inconvenient 
que si el carbó no cremava bé 
produïa monòxid de carboni i 
unes intoxicacions —mal de 
cap i vòmits— que podien 
fins i tot matar. No recordo 
que a Balsareny morís mai 
ningú d’això.

Un altre problema d’aquells 
hiverns —a part dels inevi-
tables i dolorosos penello-
ns— era a l’hora d’anar al 

llit. Sense res que hi ajudés, 
tant les habitacions com els 
llençols semblaven de glaç i 
despullar-se era una aventu-
ra perillosa. Afortunadament 
tothom se n’empescava algu-
na per esmorteir aquella sen-
sació inicial: una rajol calent 
embolicat de roba, una planxa 
antiga igualment embolicada, 
un calorífic d’aigua. Un munt 
de solucions casolanes i bara-
tes, petits invents que el fred 
esmolava.

De tots aquells hiverns 
d’abans, cal fer esment del de 
l’any 1956. El dia de la Can-
delera, 2 de febrer, es va girar 
un vent siberià mai no vist 
de memòria de balsarenyenc 
(vull remarcar, però, que la 
memòria meteorològica sol 
ser molt fluixa). Durant dues 
setmanes,  els termòmetres 

no van pujar de més de quin-
ze sota zero i van arribar fins 
a vint. Jo llavors treballava a 
la mina, al despatx, i anar-hi i 
tornar-ne en bicicleta era un 
esport de risc: el Balç, llavors 
empedrat, era una pista de gel 
i tocar els frens era una trom-
pada segura. I per als cotxes, 
una perillosa virolla que de 
vegades et feien davant teu 
(i tu, per terra!). I com jo, mol-
ts poden explicar-ne alguna. 
Aquell fred persistent va ma-
tar definitivament les poques 
oliveres que encara hi havia al 
terme, especialment a la costa 
del Castell (al pati d’armes s’hi 
conserven unes  peces d’un 
trull —molí d’oli— trobades 
a la costa). Així es va acabar 
una indústria que havia donat 
nom a un carrer del poble, el 
Trull.

 I per acabar, tot i que no és 
ben bé dels anys que relato, 
no puc deixar passar la ne-
vada excepcional del Nadal 
de 1962. Balsareny va quedar 
aïllat uns quants dies per més 
o menys un metre de neu. Mil 
anècdotes que els que érem 
vius aquell dia i encara ho 
som recordarem sempre.

Diuen que el temps és boig. Sí 
que ho és, però des de sem-
pre.
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«Fa uns vint anys, quan jo en 
tenia 15, que ja formava part 
del grup de grallers de la co-
lla dels Geganters de Balsa-
reny. Corrien uns nous aires 
i de mica en mica vaig anar 
deixant de participar en les 
sortides que el grup feia. Re-
cordo quan, acompanyada 
dels meus pares i del meu ger-
mà petit, vivíem cultura i tra-
dició amb les colles gegante-
res que ens trobàvem d’altres 
pobles i comarques».

Sònia Sotos i Martín va néixer 
a Balsareny el 14 de maig de 
1976, i compta amb els estudis 
de Tècnica en Química de La-
boratori, cursats a l’Escola Dio-
cesana de Navàs. Com a esport 
preferit es decanta per l’hípica. 
Ha viatjat a diversos països i 
ciutats com Kyoto, Amsterdam, 
Noruega o Lausana, i en el 
temps de lleure li encanta anar 
al cinema.

—Recentment hem pogut 
conèixer la teva gran aportació 
al poble com a cap dels grallers 
del grup de grallers i tambors 
de la nova entitat balsarenyen-
ca «Els K + sonen». Explica’ns, 
com ha anat tot això?

—Durant aquests darrers 
anys la meva vida ha estat ple-
nament dedicada a la meva 
família i a les obligacions pro-
fessionals. Però he sentit la ne-
cessitat de donar a conèixer el 
meu món juvenil al meu fill i 
al meu marit, i un bon dia en 

JOSEP GUDAYOL i PUIG
FOTO ARXIU

toquem junts. Fins ara, el grup 
consolidat el formem tres gra-
lles, una caixa, quatre tambors 
i un bombo. Ara bé, puc dir-
vos que tenim un gran nom-
bre de persones que estan 
aprenent a tocar a ambdues 
modalitats. Pel que fa a les 
edats dels components, hi ha 
nens i nenes en edat infantil 
i també adults. Som un grup 
molt ben avingut, amb mol-
tes ganes de passar-ho d’allò 
més bé i, alhora, fer poble i 
tradició.

—Com us prepareu? És a dir, 
assageu gaire?

despertar-me vaig pensar 
que, havent-hi un nou grup 
de tambors a Balsareny, seria 
encertat afegir-hi un grup de 
gralles. I dit i fet: em vaig oferir 
per tocar i ensenyar a tocar la 
gralla a tothom qui volgués. 
Aprofito l’avinentesa per dir-
vos que en el grup comptem 
amb tothom, siguin de Balsa-
reny o d’altres pobles.

—Quant de temps porteu com 
a grup i quines persones en for-
meu part?

—Aproximadament fa tres 
mesos que tambors i grallers 

Sònia Sotos, retorn als grallers

—Fins ara assagem una hora 
a la setmana el grup de gralles 
tot sol; i després una altra hora 
conjuntament amb els tam-
bors. En acabat, els tambors 
segueixen una altra hora sols, 
per allò que sempre n’hi ha un 
o un altre que ha començat fa 
poc.

—Teniu algun local social?

—Doncs per sort hem po-
gut comptar amb mossèn 
Joan i mossèn Xavier, que ens 
deixen assajar als locals parro-
quials. Els volem agrair la gran 
paciència que tenen amb no-
saltres, en haver de suportar 
el so tan estrident de gralles 
i tambors; perquè, com sabeu, 
el local és al costat de la rec-
toria.

—Quins coneixements musi-
cals calen per tocar la gralla?

—Bé, no és necessari tenir cap 
nivell alt de música, ja que la 
mecànica de l’assaig és que 
passem les notes apuntades 
i en contra no fem servir cap 
partitura.

—Voleu afegir algun comen-
tari?

—Crec que aquest apartat ha 
d’ésser dedicat, i el dedico, a 
tota la gent que durant aquest 
anys han estat capaços de 
dedicar molt temps a fer so-
breviure el grup de Gegants. 
Gràcies al seu esforç de con-
tinuïtat, avui hem pogut fer 
aquesta nova colla. 
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«Vaig assabentar-me que vo-
lien fer un grup de tambors i, 
com que quan jo era jove ha-
via sigut membre de la banda 
de trompetes i tambors que 
encapçalava ‘el Rubio’, sense 
pensar-m’ho ni un moment 
m’hi vaig apuntar. M’ho estic 
passant molt bé». José An-
tonio Pérez del Río és el cap 
dels tambors de la nova enti-
tat musical «Els K + sonen» 

En José Antonio va néixer a 
Puertollano, província de Ciu-
dad Real, el 12 de gener de 
1960, i amb ben pocs anys va 
arribar a Balsareny. Actual-
ment es troba a l’atur: «Se-
gueixo alguns cursets, però 
fins al moment no hi ha ma-
nera de trobar una nova fei-
nal». A Pérez del Río li agrada 
anar a caminar i tenir cura del 
seu hort, on aprofita per reco-
llir verdures molt bones i varia-
des per dur-les a taula. Pel que 
fa als viatges, coneix molt bé 
l’illa de Mallorca, on ha gau-
dit d’estades a diferents cases 
rurals, i a més, tal com ens diu: 
«Quan em vaig casar vaig 
tenir l’oportunitat de fer un 
creuer: vam recórrer Sicília, i 
també he estat a Grècia (Ate-
nes i Rodes), a Egipte, Xipre i 
Malta».

—Per formar part del grup «Els 
K + sonen», i tocar el tambor, es 
requereix algun tipus d’estudi 
musical?

—Bé, no necessàriament 
s’han de tenir estudis de mú-

JOSEP GUDAYOL i PUIG
FOTO ARXIU

—Com a grup d’animació se 
suposa que esteu oberts a ser 
contractats en festes i celebra-
cions. Quin procediment s’ha 
de seguir per tal de contactar 
amb vosaltres?

—Evidentment, les decisions 
les consensuem entre tot el 
grup. Qui vulgui formar-ne 
part, saber més de nosaltres 
o posar-se en comunicació 
amb el grup, ens pot trobar 
els diumenges de 7 a 9 de la 
tarda als locals parroquials.

sica. Evidentment, però, si es 
té un cert nivell de música és 
millor. El que sí que no ha de 
faltar mai és la il·lusió, la cons-
tància i la responsabilitat.

—Quants sou els que formeu 
part dels tambors?

—Actualment el grup de 
tambors som unes 10 per-
sones. Naturalment, el grup 
està sempre obert a tothom 
qui senti amor per la percus-
sió.

José Antonio Pérez, nostàlgia feta tambor 

OPINIÓ

Llegint el programa de la Festa 
dels Traginers veiem que, any 
rere any, mai no s’hi fa menció 
del Casal de la gent gran, com 
si en la nostra gran festa dels 
Traginers el servei que el Casal 
ofereix als visitants no fos im-
portant (des del servei de bar, 
informació, lavabos, etcètera) 
per al gran nombre de jubilats 
que ens visiten; i no tan sols 
per als jubilats, sinó també per 
a tothom qui necessiti fer ús 
d’aquests serveis. Uns serveis 
que —no ho oblidem— s’han 
de mantenir en bon estat de 
neteja, i això comporta una 
notable feina extra durant tot 
el dia. Una feina que es fa sen-
se tenir-hi cap obligació: tot 
sigui per la Festa!

Si tot això i més no és una 
col·laboració desinteressada, 
que vingui Déu i ho vegi. No 
demanem medalles: amb una 
simple nota en tenim prou.

ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS
FOTO ARXIU

Carta oberta 
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En un acte presidit pel presi-
dent de la Generalitat, el passat 
16 de gener, a Súria, l’empresa 
Iberpotash va posar la prime-
ra pedra de la seva nova plan-
ta de cristal·lització de clorur 
sòdic mitjançant compressió 
mecànica. Aquesta planta, que 
es preveu que estigui enllestida 
i en funcionament en un ter-
mini de dos anys, s’ha dit que 
«serà, tecnològicament, la més 
avançada del món». La infraes-
tructura compta amb una in-
versió operativa de 70 milions 

SARMENT
(fonts: Regió7 i pròpies)

d’euros i una inversió logística 
de 10 milions d’euros.

L’edificació de la nova planta de 
sal vacuum s’inclou en la pri-
mera fase del Projecte Phoenix, 
aprovat l’abril passat, amb una 
inversió de 160 milions d’euros i 
que té l’objectiu de crear noves 
línies de negoci en el marc de 
l’activitat d’Iberpotash «amb 
una total sostenibilitat econò-
mica i ambiental». En aquesta 
instal·lació es realitzarà el trac-
tament del clorur sòdic que ac-
tualment s’emmagatzema als 
dipòsits salins. La seva posada 

Iberpostash: el futur es diu Phoenix

en marxa comportarà millores 
mediambientals, com ara la re-
ducció de lixiviats del col·lector 
de salmorra, la reducció del 
consum d’aigua del riu i la fu-
tura reducció del dipòsit salí. Es 
produiran unes 750.000 tones 
de clorur sòdic d’una puresa 
del 99,97%. Durant les tasques 
de muntatge es generaran 150 
llocs de treball indirectes i la 
planta crearà 32 nous llocs de 
treball directes.

És un projecte important per 
a la indústria de la Catalunya 
central, ja que garanteix la con-

tinuïtat de l’explotació minera 
a Súria, que ha absorbit tota 
la producció i la plantilla de la 
mina de Sallent-Balsareny. Una 
fase futura del projecte preveu 
la utilització del pou de Sallent 
com a espai logístic i industrial, 
i fins i tot amb la hipotètica 
creació d’un auditori a l’interior 
de la galeria. Tanmateix, les 
fases següents del projecte, 
fins a una inversió final de 600 
milions d’euros, no estan en-
cara aprovades per l’empresa 
mare israeliana, pendents en-
cara d’un important qüestió 
d’infraestructures: concreta-

Amb la victòria del PP per 
majoria absoluta, el panora-
ma polític per al catalanisme 
pinta molt malament. Se’ns va 
dir que la prioritat era aplicar 
un programa econòmic i hem 
descobert que en realitat no es 
tracta de solucionar cap crisi 
sinó d’imposar una ideologia, 
i per la via ràpida. Ja han avi-
sat que modificaran la llei de 
l’avortament, la llei de matri-
monis homosexuals i la llei de 
costes (per poder construir en 
els pocs metres de costa que 
encara quedaven verges); han 
dit que volen implantar una 
cadena perpètua «revisable» 
(modificant la Constitució, és 
clar, que només és sagrada 
quan els convé); també es-
tudien declarar que els toros 
són un bé d’interès cultural 
(desactivant per dalt els drets 
que Catalunya –i abans, les 
Canàries- ha aprovat per baix); 
i el ministre Cañete ja amenaça 
de nou amb implantar el seu 
Plan Hidrológico Nacional... 
Mentrestant, a les Balears ja ha 
començat l’extermini oficial 
de la llengua catalana, i aquí, 

RAMON CARRETÉ via interpretació de la sentèn-
cia del TC sobre l’Estatut, estan 
a punt de carregar-se el model 
lingüístic d’immersió que du-
rant tants anys ha funcionat a 
les nostres escoles. Certament, 
se’ns gira feina, als catalans!

De forma transversal, per 
damunt de sigles polítiques 
concretes, la gent més sen-
sibilitzada del país s’ha co-
mençat a moure i ha consti-
tuït l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC). L’ANC és una 
organització unitària i trans-
versal que treballa per acon-
seguir la independència de 
Catalunya, formada per ca-
talans i catalanes convençuts 
que l’única manera de sobre-
viure com a poble és aconse-
guir un estat propi com el que 
tenen les altres nacions del 
món. L’ANC vol marcar la ruta 
i establir les estratègies neces-
sàries per eixamplar la base 
social de l’independentisme, 
intentant convèncer amb ar-
guments clars i senzills tots 
aquells que encara no s’han 
sumat al projecte sobiranista 
català. L’ANC està arrelada al 
país per mitjà d’assemblees 

Assemblea Nacional Catalana
territorials (com a Manresa, 
Vic i Berga, entre altres) i 
grups locals de suport, i treba-
lla amb les institucions, com 
els ajuntaments i consells co-
marcals que s’estan adherint 
a l’Associació de Municipis 
per la Independència (fins ara, 
que jo sàpiga, el de Balsareny 
encara no ho ha fet) i amb 
entitats i organitzacions de la 
societat civil, amb l’objectiu 
d’aconseguir la independèn-
cia de Catalunya per via de-
mocràtica i pacífica.

A Balsareny s’ha fet algun tímid 
intent d’estudiar la possibilitat 
de constituir un grup local de 
l’ANC, de moment sense èxit. 
Recordem que després de la 
Consulta popular del 25 d’abril 
de 2010, l’associació Balsareny 
Decideix es va dissoldre en no 
trobar —tot i comptar amb 
prop de vuitanta socis— un 
mínim de persones que vol-
guessin donar continuïtat a la 
junta que sortia. Mentrestant, 
qui estigui interessat a donar 
suport a l’ANC, pot fer-ho a 
través de Manresa per la Inde-
pendència, l’òrgan territorial 
de l’ANC a la nostra comarca. 

Més informació a:

http://manresaperlaindepen-
dencia.blogspot.com/ 

Una de les activitats de l’ANC 
de Berga ha estat la creació 
d’un lloc web que es diu “Dóna 
la cara per la independència”, 
on tothom qui ho desitgi pot 
manifestar públicament la seva 
posició a favor d’aquesta opció. 
Ja hi ha prop de deu mil perso-
nes que ho han fet, i és ben fàcil! 
Podeu entrar-hi i comprovar-ho 
personalment a:

http://www.donalacara.cat/ 

El país som la gent que hi vi-
vim, els nascuts aquí i els que 
lliurement hi han vingut a viu-
re. I a tots ens interessa cons-
truir en llibertat el futur del 
nostre país, decidir els nostres 
drets i deures i garantir l’estat 
del benestar en la mesura de 
les nostres possibilitats, sense 
espolis fiscals.  Només l’actitud 
decidida de la societat civil 
catalana podrà empènyer la 
classe política catalana a acon-
seguir allò que és un clam ma-
joritari: la independència.
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Les fases següents del pro-
jecte Phoenix preveuen fins 
a una inversió total de 600 
milions d’euros en nou anys; 
però encara no es pot dir que 
el projecte estigui fet, ja que 
no té encara amb el vistiplau 
de la casa matriu israeliana, a 
l’espera d’aclarir si es podrà 
assegurar el desenvolupa-
ment d’una bona connexió 
ferroviària amb Europa. Les 
converses amb Ferrocarrils 
de Catalunya comprometen 
a redactar el projecte del ter-
cer rail, que permetria la con-
nexió. Però amb qui? Només 
amb Súria i Callús, o bé també 
amb Sallent?

Per a Iberpotash, l’objectiu 
és garantir la sortida d’1,1 
milions de tones de minerals 
anuals, la producció que es 
permetria amb tot Phoenix 
desenvolupat. «Això nomes es 
pot donar amb la producció 
de Sallent», són els comentaris 
dels treballadors i tècnics de 
la planta de Sallent. La mina 
de Cabanasses i la planta de 
Súria no serien suficients, ni 
amb la inversió prevista, per 
produir les tones que diu la 
direcció de l’empresa.

A hores darà estan portant 
amb camions mineral de Sú-

ANDREU FERNÁNDEZ i AGUADO

Phoenix, el projecte ambiciós d’Iberpotash
ria perquè sigui processat a 
la planta de Sallent, per man-
ca de capacitat de producció 
a la planta de Súria. A les ac-
tuals instal·lacions sallentines 
(500.000 metres quadrats) 
s’estudia fer-hi un projecte 
logístic i industrial. Aquesta és 
una informació no contrasta-
da, però que suposaria un àli-
bi a les poques perspectives 
de Potasses del Llobregat.

Els dipòsits salins de la Bo-
tjosa  i el del Cogulló (el més 
gran de la comarca) son una 
preocupació per als ciutadans. 
Nosaltres, com a treballadors, 
també voldríem que el pro-
jecte Phoenix dones resposta 
a una solució per transformar 
aquests milions de tones en 
un producte útil al mercat.

El pou de Balsareny suporta la 
substitució de plantilla pròpia 
de l’empresa Iberpotash per la 
subcontractació de personal 
amb condicions salarials més 
precàries. Es una reducció de 
plantilla encoberta, per abara-
tir costos. 

Desitgem mantenir els llocs 
de treball, però ens preocu-
pen —i molt— les condicions 
de treball. La seguretat sobre 
tot: ja hem tingut un ensurt 
amb l’incendi d’un minador, 
afortunadament sense haver 
de lamentar ferits.  Aquest mi-

ment, d’assegurar com queda-
rà l’enllaç bagenc al corredor 
ferroviari mediterrani. 
Iberpotash, això sí, ha garan-
tit la continuïtat dels llocs de 
treball existents i contempla 
la bona perspectiva de crear-
ne de nous. El manteniment 
de l’activitat minera al Bages, 
ni que sigui traslladant-la uns 
quilòmetres, i les perspectives 
de creixement que Phoenix su-
posa són sens dubte una bona 
notícia enmig d’una crisi tan 
dura com la que vivim. Amb tot, 

els treballadors de la mina hi ex-
pressen certes reticències, com 
es pot veure en l’article d’opinió 

que publiquem. A part del pos-
sible impacte a mitjà termini en 
les expectatives demogràfiques 

i de desenvolupament comer-
cial a Balsareny i Sallent, hi ha 
dubtes sobre el futur dels runa-
ms salins del Cogulló i de la Bo-
tjosa i també sobre una possible 
precarització de la plantilla a 
base de subcontractacions. De 
fet, els sindicats preveuen que 
l’increment de contractacions 
anunciat serà temporal i que, a 
mitjà termini, un cop finalitza-
des totes les fases de Phoenix, 
l’empresa passarà dels prop de 
mil treballadors actuals a ne-
cessitar-ne tan sols 714.

nador estava portat per perso-
nes subcontractades i poc co-
neixedores de la maquinària.  
El minador ha hagut de ser 
retirat i tret a la superfície per 
fer-li una reparació a fons. 

A part del dubte de si s’hauria 
de mantenir la plantilla prò-
pia, en queden d’altres que 
val la pensa de considerar. Per 
exemple: 

- ¿És possible travessar la falla 
del Tordell?
La falla del Tordell és una zona 
a l’interior de la mina formada 
per terres sense sals potàssi-
ques, i que divideix les con-
cessions de Potasses del Llo-
bregat i Cabanasses de Súria. 
Aquesta falla podria arribar a 
contenir aigua, i per això no la 
volen travessar. Però, segons 
informacions, la rampa de 4.5 
km que es vol construir a Súria 
ha de passar tres vegades per 
aquesta falla.

- La rampa del Solà, és una in-
fraestructura ben cuidada?
La rampa del Solà és per on 
surt tot el mineral capa el ex-
terior (planta de tractament 
de Sallent), mitjançant cinta 
transportadora. Aquesta ram-
pa baixa i puja gairebé tot el 
material de la mina: vehicles, 
minadors, pales carregadores, 
etc. És situada a l’entrada al 
costat del pou III de Sallent.

- L’accés de Sallent a l’interior de 
la mina, per a què s’utilitzarà? 
Segons el diari Regió 7 s’hi fa-
ria un auditori a l’interior de la 
galeria: costa de creure. 

- A Cardona no van col·locar 
els residus; a veure si tindrem 
una sorpresa desagradable, 
després de tant festeig entre la 
Generalitat i els representants 
de l’empresa. 
Amb el tancament de la mina 
de Cardona i el trasllat dels 
seus treballadors a Sallent, va 
quedar una infraestructura 
que es volia fer servir com a 
magatzem de productes o re-
sidus perillosos. La Generalitat 
i el govern espanyol hi esta-
ven interessats, però Cardona 
es va mobilitzar, formant una 
plataforma en contra, similar a 
la constituïda a Balsareny con-
tra la incineradora.

Si tot el projecte Phoenix es 
desenvolupa tal com s’ha dit, 
transformarà profundament 
el Bages i tindrà un gran im-
pacte en el conjunt de Cata-
lunya. Uns arguments, avui, de 
molt de pes. Esperem, però, 
que compleixin les lleis que 
regeixen el nostre país, tant la-
borals com de seguretat, i que 
respectin el medi ambient.

Membre del Comitè de Seguretat i 
Higiene en el Treball Iberpotash, S.A.  
Centre de Balsareny- Sallent 



ACTUALITAT04

Homenatge a mossèn Joan

El dia 27 de novembre, les en-
titats de Balsareny han retut 
un homenatge multitudinari 
a mossèn Joan Bajona, amb 
motiu de complir-se els 50 
anys de la seva arribada a Bal-
sareny.

Ordenat el 1955, el seu pri-
mer destí va ser a Navàs 
(1955-1961), on va començar 
a col·laborar amb moltes en-
titats locals: les Caramelles, 
els Reis, el futbol, els Pastorets 
(“La llum de l’establia”), entre 
altres. També va fer de pro-
fessor a l’Escola Tècnico-Pro-
fessional Diocesana de Navàs 
(del 1958 al 1978), on va en-

SARMENT
FOTOS J. PERALTA I A. SELGAS

senyar manualitats, geografia, 
humanisme i religió. 
L’any 1961, el bisbe Tarancón 
el va destinar a la Colònia Sol-
devila de Balsareny, on es va 

integrar de seguida amb el 
grup que des de 1948 munta-
va “Els Pastorets o l’adveniment 
de l’infant Jesús”, de Folch i 
Torres, així com en altres ac-

tivitats culturals que es feien 
a Sant Esteve. Així, el 1963 va 
fundar la Coral Sant Esteve, 
i el 1969 va dirigir els Pasto-
rets infantils, que van succeir 

FRANKFURT LLOBREGAT
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Necrològiques

Recentment han mort a Balsa-
reny algunes de les persones 
que m’havien ajudat, fa molts 
anys, en recerques sobre toponí-
mia i història de Balsareny, i vol-
dria dedicar-los, a l’hora del seu 
traspàs, un record d’agraïment.

R. CARRETÉ

Lluís Marquès Domènech (79 
anys), conegut com el Lluís Se-
cretari, va fer durant molts anys 
una tasca important, tant a 
l’Ajuntament com en diferents 
entitats del poble, de les quals 
va ser membre i, en alguns ca-
sos, cofundador: la Unió Espor-
tiva Balsareny, la Festa dels Tra-
giners, el Club Natació Balsareny, 
el Club d’Escacs Balsareny, el 
Bàsquet Balsareny, el club ciclis-
ta Balsareny, l’associació Amics 
del castell de Balsareny... En els 
darrers anys havia estat membre 
del patronat de la fundació del 
Casal Verge de Montserrat. Tot i 
que havia nascut a Vilanova de 
Prades i de jove havia viscut a 
Calafell i a Vilaverd, i estudiat a 
Tarragona —on va jugar a futbol 
amb el Nàstic—, va venir a viure 
a Balsareny quan el seu pare va 
obtenir la plaça de secretari de 
l’Ajuntament, i es va convertir en 
un balsarenyenc apassionat de 
la història i del patrimoni artístic 
i cultural del poble. El recordo es-
pecialment quan, l’any 1970, es 
va constituir la primera comissió 
popular de la Festa dels Tragi-
ners, amb motiu d’haver estat 
declarada festa d’interès turís-

tic nacional a nivell estatal. Allà 
es va aplegar molta gent amb 
ganes de fer coses per la festa i 
pel poble, i ell va contribuir de 
forma molt notable a posar or-
dre i organització a la primera 
estructura de la comissió com 
a activitat de tot el poble. Des-
prés, en els primers moments 
de la transició democràtica, va 
ser una de les veus assenya-
des que van intentar reconduir 
l’organització de la comissió en 
termes d’efi ciència per damunt 
de les diferents ideologies. Va 
ser sempre una persona de seny, 
que aportava saviesa, prudència 
i mètode a les activitats en què 
participava.

Josep M. Comellas Cardona (88 
anys), de cal Cotillaire, va dedicar 
molts anys col·laborant amb ac-
tivitats parroquials, sempre amb 
la seva bonhomia i voluntat de 
cooperació desinteressada.

Francesc Vilaseca Morral (95 
anys), el Quico de la Fassina, igual 
que la seva germana Paulina, te-
nia un gran coneixement de la 
història del poble i el compartia 
amb les persones que estaven 
interessades a aprendre-la o a 
aprofundir-hi.

També en aquest hivern fred ens 
han deixat, entre altres, el més 
que centenari Antonio Amo 
Sánchez, que va morir als 104 
anys; la quasi centenària Teresa 
Valero Tregón (99 anys, vídua 
del Ramon Vila de la Cooperati-
va); Rogelio Lasheras López (82 
anys), Francesc Soler Cesari (83 
anys), Roser Vilanova Estrada 
(98 anys), Pere Bessa Cubinsà 
(78 anys), Rosa Puig Puig (82 
anys), Basilio Arjona Jurado (93 
anys) i Laura Cunill Tantiñà (81 
anys). Tots, en algun moment, 
m’havien ajudat amablement a 
aplegar dades sobre qüestions 
puntuals de la història o la vida 
del poble, de la mina, de les co-
lònies i de les fàbriques... A tots, 
un emotiu record.

En tancar l’edició d’aquest nú-
mero, ens sobta la mort de Blai 
Sensada Massanés (77 anys). 
Qui de jove va ser membre molt 
actiu de l’Esbart Dansaire, més 
endavant es va implicar de for-
ma totalment desinteressada 
en la gestió de la Fundació Casal 
Verge de Montserrat; i profes-
sionalment va crear i dirigir la 
Gestoria Sensada. Persona afa-
ble i bonhomiosa, bon amic de 
tothom, sempre va col·laborar 
de manera altruista amb les 
entitats locals. Personalment 
el recordo també exercint els 
càrrecs de conseller de Caixa 
Manresa en representació dels 
impositors i secretari del con-
sell d’administració de l’entitat 
d’estalvis, funcions —no remu-
nerades— que va exercir durant 
anys, aportant als òrgans de go-
vern de la institució fi nancera 
els seus coneixements profes-
sionals, amb seny, bon criteri i 
voluntat de servei a les fi nalitats 
socials de la caixa.

M’adono que amb el pas del 
temps moltes altres persones 

que havien col·laborat en aques-
tes recerques han anat morint, i 
que no pas sempre els he dedi-
cat públicament una memòria 
agraïda; una mica massa tard, 
voldria dir que em sap greu. 

Semblantment, al Sarment som 
conscients que no podem de-
dicar notes necrològiques a 
tots els balsarenyencs que ens 
deixen, i és ben veritat que 
quan deixem constància d’una 
defunció, perquè considerem 
la persona difunta havia deixat 
alguna empremta notable en la 
història del poble, potser som 
una mica injustos envers altres 
persones que ens havien deixat 
abans i de qui no havíem parlat 
en el seu moment. 

En un poble petit com el nostre, 
gairebé tothom ha participat, 
en més o menys mesura, en 
entitats culturals i esportives, i 
molts han tingut una presència 
pública en el món del comerç, 
en l’exercici professional o en la 
gestió pública o administrativa. 
En el cas del Sarment, això és 
aplicable també a determinades 
activitats culturals o esportives: 
algunes tenen molt ressò a les 
nostres pàgines, i d’altres en te-
nen menys, i la causa no és altra 
que la nostra pròpia limitació en 
la cobertura i en el coneixement 
de les coses que passen. 

Per això, al Sarment estem sem-
pre oberts a rebre i publicar 
escrits dels nostres lectors, que 
ens ajudin a pal·liar en certa me-
sura els oblits o les omissions en 
què puguem incórrer.
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Carta d’Alemanya

Benvolguts amics del Sarment: 
Rebo puntualment el butlletí, 
que llegeixo amb il·lusió, ja que 
és ple dels meus records infan-
tils i de l’edat adulta. Gràcies a 
tot l’equip format per la junta, 
i en especial al Sr. Gudayol, qui 
considero que és l’ànima del 
Sarment; també als escrits del Sr. 
Planes, i per les fotos, ja que em 
fan reviure aquells anys viscuts 
al meu poble de Balsareny. Grà-
cies, moltes gràcies. Per a mi, una 
meravella!
Salutacions cordials,
Herbrechtingen, 17-1-12

ESPERANÇA MONNÉ

El proper dimarts 28 de febrer 
de 2012, l’equip del Rocktime 
tindrà el plaer d d’entrevistar 
als catalans DAIS, que des-
prés d’un molt bon primer 
treball discogràfic anomenat 
«Panda» estan en plena com-
posició del segon. Els tindrem 
als estudis de Ràdio Balsa-
reny i actuaran per a tota 
l’audiència del Rocktime. 

RÀDIO BALSARENY 
FOTO ARXIU

Rocktime

El 6 de març tindrem a una 
de les millors formacions 
de power metal de l’estat: 
VHALDEMAR. Es tracta d’una 
formació que després d’anys 
fora de circulació, l’any pass-
at van tornar amb un àlbum 
bestial. Els entrevistarem via 
telèfon sobre les 19:30h. No 
us ho perdeu!

Al llarg de la història recent, 
els catalans han immigrat cap 
a l’exterior empesos per les si-
tuacions de dificultats econò-
miques, polítiques o socials 
que es vivien a la nostra socie-
tat. 

A finals del segle XIX, molts 
catalans van marxar cap a les 
Amèriques, tant la del nord 
com la del sud, perquè el fort 
intervencionisme de l’estat es-
panyol sobre els recursos dels 
catalans, la inestabilitat política 
i les tensions socials creixents 
del moment van provocar una 
manca molt considerada de 
recursos al nostre territori.

Després del primer terç del 
segle XX, una guerra civil pro-
vocava que molts catalans 
haguessin de buscar refugi a 
l’altra banda de l’oceà Atlàntic, 
forçats per les persecucions 
polítiques del moment. Els que 
ho feien a la veïna França aca-
baven en camps de concentra-
ció i extermini feixista.

Uns trenta anys més tard, entre 
el principi dels anys seixanta 
i els setanta, quan la recons-
trucció d’Europa després de la 
Segona Guerra Mundial era un 
fet i el desenvolupament dels 
països del bloc occidental era 
una màquina que avançava a 
gran velocitat mentre Espanya 
i Catalunya eren dels darrers 
vagons d’aquesta gran loco-
motora, molta gent va voler 
passar dels darrers vagons als 
primers i va emigrar cap a paï-
sos com la República Federal 
d’Alemanya o cap a les antípo-
des. Alguns d’aquells que van 
marxar eren balsarenyencs. Al-
guns d’ells van tornar; altres es 
van quedar.

Novament, quaranta anys des-
prés de la darrera gran emigra-
ció, es torna a repetir el cicle de 
la història. Aquelles persones 

MARC SELGAS I CORS que van néixer ja en demo-
cràcia, conegudes com ‘la ge-
neració perduda’, estant consi-
derades la generació més ben 
preparada de la història han de 
buscar fortuna en altres països, 
perquè en el seu no troben les 
oportunitats per a les quals es 
van estar formant. 

Catalunya ha estat en els da-
rrers temps un trampolí o una 
màquina de creació de cervells 
que no desenvolupen la seva 
carrera professional en el lloc 
de formació, sinó que van a 
desenvolupar-se a fora.

Això significa que Catalunya és 
menys competitiva respecta a 
la resta de zones del món, per-
què li manquen aquells pro-
fessionals que aporten el plus 
d’evolució i desenvolupament 
que permet a unes societats 
sobresortir per damunt de les 
altres. 

Aquí fem la inversió, i a la res-
ta del món se n’aprofiten per 
treure el màxim rendiment de 
nosaltres.

Aquesta fuga de cervells, que 
està passant a un ritme molt 
accelerat des de l’entrada del 
nou mil·lenni, Balsareny tam-
bé l’ha notada. Podria dir que, 
si ho féssim comparativament 
amb altres poblacions, seríem 
de les que tenim més persones 
a l’exterior per habitant. Tenim 
gent que ha hagut d’emigrar 
a Holanda, Alemanya, la Gran 
Bretanya,  el Canadà, els Estats 
Units... Balsareny és una fàbrica 
de gent altament preparada, 
altament qualificada, però que 
aquí no troba oportunitats o 
no li han valorat suficientment 
les seves capacitats. A fora, 
en canvi, ens reben amb els 
braços oberts. 

Aquí tenim un problema. Sen-
se innovació, els territoris no 
avancen. Sense apostar pels 
joves, la població s’estanca. 

Balsareny, fuga de cervells

Sense recuperar la inversió, els 
territoris s’arruïnen.
 
Potser caldrien menys reta-
llades, que només porten la 
precarietat a la societat, i més 
apostar pels de casa. Les po-
lítiques a curt termini només 
serveixen com a pla de xoc, 
tot i que no sempre funcio-
nen; i no serveixen com a pla 
d’estabilitat i desenvolupa-
ment, cosa que sí que fan la 
innovació, la recerca i el desen-
volupament, que a llarg termi-
ni donen rendiments molt ele-
vats. Balsareny també pateix la 
fuga de cervells; esperem que 
aquests cervells balsarenyencs 
no facin com els seus anteces-
sors i puguin tornar per fer una 
Catalunya i un Balsareny des-
envolupats i pioners.

Ponent, 3 - Tel. 93 839 62 12 - BALSARENY
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Dinar de Pastorets al Sindicat

Un any més un centenar de 
comensals es van trobar el 
diumenge dia 29 de gener a la 
sala petita del Sindicat, la qual 
disposava d’un seguit de taules 
arrenglerades que feia goig de 
veure.

L’entitat «Els Pastorets de Balsa-
reny» celebrava la cloenda de la 

JOSEP GUDAYOL i PUIG temporada de representacions 
dels tradicionals Pastorets de 
Josep Maria Folch i Torres. 

Ja amb tothom a taula, unes 
breus paraules a càrrec de 
mossèn Joan Bajona, president 
d’honor, i de la presidenta de 
l’entitat, Mercè Farràs, van  enco-
ratjar tothom a treballar per la 
continuïtat de la nostra cultura, 
que ens identifica com a poble.

Records de Pessebre

La tarda continuà a la sala gran 
amb l’acte de lliurament de re-
cords per totes les cases que du-
rant el temps nadalenc acolliren 
la família de Betlem representa-

JOSEP GUDAYOL i PUIG da pel Pessebre. Es va fer una ra-
diografia  de cada pessebre mit-
jançant el passi d’un vídeo. Es va 
cloure l’acte amb música i cant, a 
càrrec de la Coral Infantil Romaní 
i la Coral els Ametllers del Casal 
de la Gent Gran.

Nova barana de seguretat a la 
«plaça de la Torrada»

La Festa dels Traginers ha passat 
i la gent, tant la visitant com la 
balsarenyenca, va poder dispo-
sar d’una nova barana a la plaça 
anomenada de la Torrada: una 
barana de fusta que dóna segu-
retat al mur de contenció de les 
terres entre els accessos esglao-
nats que hi ha a la plaça des del 
carrer de la Travessera.

JOSEP GUDAYOL i PUIG
FOTO ARXIU

Aquest típic espai és durant tot 
l’any un dels petits llocs de lleure 
i descans on petits i grans poden 
gaudir d’hores d’esbarjo en una 
meteorologia assolellada tant a 
l’estiu com a l’hivern, gràcies a 
la seva orientació cap a ponent. 
[[Balsareny no compta amb cap 
gran àrea enjardinada, però da-
rrerament el poble disposa de 
racons amb més seguretat per a 
l’esbarjo.

Caramells en xemeneies

«Balsareny Avui» no recorda, 
ni tan sols en la darrera neva-
da del passat hivern de 2010, 
haver vist un enfilall de cara-
mells penjant d’una xemeneia 
balsarenyenca. Aquelles pri-
meres volves d’enguany que 

JOSEP GUDAYOL i PUIG es van posar al damunt del ba-
rret de l’estructura metàl·lica 
de la xemeneia en qüestió, 
conjuntament amb les baixes 
temperatures d’aquest mes 
de febrer com a conseqüència 
de la borrasca siberiana, van 
fer possible recordar temps 
passats.

Pa damunt d’un contenidor

Que cadascú en faci la reflexió 
que consideri. Se’n podrien fer 
diferents lectures per donar 
peu a diversos interrogants. 
¿És possible que una persona 
gran s’hagi despistat? ¿Pot ser 
que una persona de mitjana 
edat estigui tan mal informa-
da? O ¿pot ser que una per-
sona caritativa hagi actuat 
pensant en les persones que 

JOSEP GUDAYOL i PUIG busquen restes de menjar als 
contenidors?

El fet no és nou, ja que en 
altres ocasions s’han pogut 
veure restes d’elements apro-
fitables per al consum humà 
en diferents contenidors de 
residus. El fet que ens ocupa 
avui són dues barres de pa 
senceres, posades a la vista de 
tothom sobre el contenidor 
groc per a plàstics i brics. 

Carta des d’Alemanya

En aquest número del Sarment 
es publica una carta d’una balsa-
renyenca lectora de Sarment, que 
viu a Alemanya. És l’Esperança 
Monné, l’Esperanceta de ca la 
Mariona, des de Herbrechtingen 
(Baden-Württenberg, Alemanya). 
La carta expressa la gratitud 

JOSEP GUDAYOL i PUIG de l’autora a la nostra revis-
ta, i esmenta en concret les 
col·laboracions d’en Jordi Planes, 
autor de la secció “De memòria”, 
i també les meves. Gràcies, Espe-
rança. Ens agrada portar, també a 
terres llunyanes, el batec vital del 
nostre poble. Per molts anys ens 
puguis anar llegint i recordant 
Balsareny.

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com

FORN
Pa i Pastisseria

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

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55 

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36

TAVERNA EL BOTER
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REVISTA D ’ INFORMACIÓ LOCAL DE BALSARENY

Residència canina i felina
Compartiments individuals
Servei de veterinari
Menú a la carta
Perruqueria

- Serveis socials- Teràpia assistida amb gossos- Teràpies de comportament- Recerca de persones desaparegudesen grans àrees

Reserves i informació a la Marthe
Tel. 609 92 03 04

CADELLS DE:
- Llaurador Retriever

- Golden Retriever

- Schnauzer mini

- Yorkshire terrier

- Pastor Alemany

- Rottweiler
- Beagle

Enric
NOVETAT

M O R R O S
Al servei de la construcció
Adherit al

EL MILLOR EQUIP D’ASSISTÈNCIA EN MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
UNA NOVA ALTERNATIVA DE  SERVEI  PROFESSIONAL I  PARTICULAR

últimatendència

Cra. de Manresa, 35 - BALSARENY
Telèfon 93 839 60 36 

MORROS GAMMA




