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El passat 19 de març, Dia Mundial de l’Arbre i de l’Any
Internacional dels Boscos, es van plantar 10.000
arbres entre Fucimanya i el Serrat del Maurici, zona
devastada per les flames de l’incendi de l’any 2005.

La casa Torrents, restaurada
Per la Festa dels Traginers, els balsarenyencs vam
poder veure acabades les obres de remodelació de la
Casa Torrents, és a dir, l’antic Mas Martí de Balsareny.
Aquest mas és un dels més antics del poble, ja que
indirectament es documenta la seva existència al
segle X (any 977) a través del nom del torrent Martí.
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EDITORIAL

Les municipals són importants
S

CCB

Abans d’un mes, el 22 de
maig, les urnes ens tornaran a
convocar per a les eleccions
municipals. Aparentment, no
sembla que hi hagi molt
«ambient» electoral; parlant
amb la gent, sembla que les
preocupacions econòmiques
i l’actualitat general del país
pesen més que no pas les
migrades expectatives d’uns
comicis locals. La gent sap
que,en els maldecaps globals,
un Ajuntament de poble hi
pot fer ben poca cosa; i així, el
to general sembla ser de
resignació o conformisme.
Tampoc, aparentment, els
grups polítics no semblen en
excés motivats a motivar-nos,
com si les perspectives de
resultats probables ja vinguessin donades fatalment
d’entrada. I no hauria de ser
així. En aquest número de Sarment, l’edició del qual tanquem el dia 20 d’abril, publiquem tot just les llistes de les
candidatures dels tres grups
que es presenten (sense saber
encara si hi haurà alguna sorpresa com la llista «fantasma»
del PP de fa quatre anys, amb
candidats absolutament desconeguts, no residents ni vinculats al poble). A hores d’ara,
els grups no ens han facilitat
encara els resums dels respectius programes ni, pel que fa a
dues de les tres candidatures,
la foto de grup. Esperem per
al proper mes poder sortir
abans del dia 22 i fer públic
almenys un extracte del pro-

grama de cada partit, per
saber què votem quan votem,
si és que això interessa algú.
Qui sí que ha fet públic un
escrit, al Sarment i a la premsa
comarcal, és el grup VAI (Via
Alternativa Independent),
explicant les raons per les
quals no es presenten a
aquestes eleccions, després
de vuit anys ocupant un espai
a la política municipal. Recordem que el grup de joves
independents va aconseguir
el 2003 dues regidories, i que
segurament la seva aparició
va ser cabdal per deixar, per
primera vegada en molts
anys, CiU en minoria, cinc
regidors, enfront de la suma
dels regidors d’ERC, VAI i PSC
que en van aplegar sis i van
aconseguir el sorpasso,
entrant a regir el municipi en
el govern tripartit que presidí
Francesc Soldevila. A les
següents eleccions, el 2007, el
VAI es va quedar amb un sol
regidor, el PSC en va perdre
un també, i CiU va recuperar
la majoria absoluta. Ara el VAI
ens fa saber la seva decisió de
no concórrer a les municipals
d’enguany, tot i la voluntat
dels seus membres de continuar treballant per Balsareny
des d’àmbits diversos. Com
ells mateixos diuen en el seu
escrit, «potser érem joves i
inexperts, però no es pot
negar que vam treballar pel
poble i vam mirar de superar
tots els entrebancs que ens
vam trobar pel camí»—i que
no foren pocs, afegiríem. El
VAI, tant des del govern muni-
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cipal com també en la seva
etapa a l’oposició, ha demostrat que es pot fer política
constructiva i independent,
donant la seva opinió amb llibertat i fent propostes amb
els altres grups, o actuant
segons el seu criteri, sempre
amb independència i al
marge de disciplines de partit. I aquest creiem que hauria
de ser el model a seguir per
tots els grups municipals a
tots els ajuntaments de tots
els pobles.
Per això és important que els
electors no cedim a la temptació del conformisme. És clar
que les grans línies polítiques
i econòmiques del país no es
decideixen en un consistori
local, però la vida del dia a dia
del poble sí, i els votants hem
de saber qui es presenta i què
ens proposa que farà, quin
model de poble ens ofereix
per als propers quatre anys.
Ens hem d’informar, assistir a
les presentacions de programes, fer les preguntes que
considerem pertinents i prendre la decisió, a peu d’urna,
que més s’adigui amb la nostra voluntat sobirana de decidir per quin govern municipal
optem per al període 20112015. No manquem, doncs, a
la nostra obligació cívica de
votar, i fem-ho amb serietat i
rigor,havent analitzat a fons el
qui, el què, el com i el perquè
de tot plegat. I dipositem el
vot a l’urna amb plena consciència d’exercir amb responsabilitat el nostre dret
democràtic.

HI col·labora i dóna suport:
Associació de Pares, Agrupament Escolta
Parròquia de Santa Maria, Club d’Avis,
Club d’Escacs, Claustre de mestres,
Club Natació, Club d’Handbol
Centre Excursionista de Balsareny,
Penya Barcelonista de Balsareny
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Pedagogia i humor
La llar d’infants
adreçat al món comercial S
balsarenyenc
MARC VILARDELL CASADO

S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

«En els nostres pobles el món
comercial ha de tenir, entre
d’altres moltes coses, feeling i
unes càrregues d’il·lusió
grans; penseu que en municipis com Balsareny molts establiments formen part d’un
teixit comercial que ha passat
de pares a fills. Això és una
bona carta a jugar a favor vostre, ja que aquesta relació propera amb els vostres clients
us ha de donar una satisfacció
relacionada —per a ambdues
parts, botiguer i client— amb
un coneixement mutu».
El passat divendres 18 de
març de 2011, sobre les 9
hores del vespre a la sala petita del Sindicat, una petita
representació de la indústria i
comerç balsarenyenc es disposà a escoltar Jordi González, i d’ells són les línies que
encapçalen l’article.
González acomplia així la seva
estada a Balsareny amb el
convit de l’entitat ABCB (Asso-

ciació de botiguers i comerciants de Balsareny) i la
col·laboració de l’Ajuntament.
González va introduir a la
seva xerrada un caràcter
pedagògic seriós i un posat
humorístic on consell aparaulat i estratègica física feren
aflorar els somriure dels presents.
«Hem entrat ja fa temps en un
món canviant, on la bona
educació comercial jugarà
sempre al vostre favor. No
hem de tenir por de les grans
àrees. Estar darrere d’un taulell ens fa servidors de tot
aquell que s’adreça a nosaltres sol·licitant un producte.
La nostra professionalitat farà
que aquest el tinguem disponible en el nostre comerç.D’aquesta manera podem, gairebé, dir que el client tornarà a
casa nostra, ja que no és tant
un preu o bé un altre allò que
fa marxar compradors a fora
del poble». Bon tracte en el
servei i pedagogia comercial
per un comerç honrat i lliure.

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

LA PAROCKIA
cafeteria musical
Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32
laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

El passat divendres 18-03-2011,
en reunió del consell escolar, es
va informar per part de la regidoria d’ensenyament que ja
estan gairebé enllestides les
obres de la nova Llar d’Infants i
que s’hauria de fer efectiu el
canvi d’emplaçament de l’escola bressol pel proper 27 d’abril.

El dilluns 21-03-2011 la representant dels pares (membre del
Consell Escolar) ens va convocar
a una reunió a les dependències
de l’escola bressol. Va quedar
palès el desacord de tots els presents a fer aquest canvi en la
data assenyalada, per diverses
raons. La més important és que
el regidor Roc Carulla no ha
pensat en el benestar i desenvolupament dels nostres fills, que
haurien hagut de pas-sar un
període d’adaptació al nou
àmbit, tot plegat per un espai
de temps de dos mesos i escaig.
Ho trobem il·lògic,i més quan al
web de l’Ajuntament diu textualment: «Quan el nen arriba
per primera vegada a la Llar es
troba en un ambient nou i
estrany tot ampliant el camp de
les seves relacions. Aleshores, li
costa un gran esforç establir
una relació amb els altres nens i
l’educadora».
El dimarts 22-03-2011 es va presentar una instància a l’ajuntament presentant els nostre
desacord amb aquest canvi i es
va concertar una reunió amb el
regidor d’ensenyament, per
exposar-li les nostres raons de
forma personal.
El dijous 24-03-2011,a les 17:30,
es va produir aquesta reunió.
Per part de l’ajuntament hi van
ser presents el regidor d’ensenyament (Roc Carulla), el regidor
d’urbanisme,serveis municipals
i obres públiques (Àngel Ribalta) i l’alcalde (Jaume Rabeya).
Van fer cas omís al que nosaltres
els estàvem exposant; vam

topar amb una paret, un mur
infranquejable. Ja estava decidit.
El dijous 07-04-2011 es va presentar una nova instància a l’Ajuntament demanant que, si
realment l’obra estava acabada
el dia 14-04-2011, com estava
previst,se’ns mostrés la certificació d’obra i se’ns permetés
veure la nova llar d’infants per
confirmar que tot estava en perfecte estat de revista.
El divendres 08-04-2011
(només un dia més tard!) se’ns
va comunicar que els nostres
fills acabarien el curs a l’actual
llar d’infants. Per diverses raons
(tècniques, climatològiques...)
l’obra s’ha endarrerit i no es pot
posar en marxa quan CIU volia.
Personalment crec que tot
aquest enrenou ha estat causat
per un pur interès polític; em
sembla inacceptable que, vivint
en una democràcia, es pugui
actuar d’aquesta manera, ignorant l’opinió del poble.Però què
es pot esperar d’un Ajuntament
o d’un regidor que compara
una escola de música amb una
coral?

No cal ser llicenciat en filologia
clàssica per saber que significa
la
paraula
democràcia
(δημοσ=demos=poble;
κρατια=cratia=poder): PODER
DEL POBLE; això no significa
que cada 4 anys puguem exercir el nostre dret a vot.A mi m’ha
recordat més una dictadura.
Potser a algú li convindria girar
una mica l’antena (per veure
Esport3 i, de passada, per alguna cosa més...).
Vull aprofitar aquest escrit per
donar les gràcies al grup municipal d’ERC per la seva comprensió,el seu assessorament,la
seva sincera preocupació pel
tema i,sobretot,pel seu recolzament incondicional.
Salut!
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Josep M. Ribera, hematòleg
a l’Hospital Germans Trias Pujol
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

«Balsareny Avui» es complau
a traduir la columna de «La
Vanguardia», de 26 de febrer
de 2011, del balsarenyenc
Josep Maria Ribera Santasusana, metge hematòleg de
l’Institut Català d’Oncologia
(ICO) a l’Hospital Germans
Trias i Pujol de Barcelona.
«Les leucosis agudes, més
conegudes com leucèmies
agudes, són malalties consistents en una proliferació
maligna de cèl·lules progenitores de la medul·la òssia, de
les quals en deriven les
cèl·lules de la sang. Aquestes
cèl·lules malignes, també
dites «blastos», passen a la
sang i arriben a tots els
òrgans del cos. Per tant, es
tracta d’un càncer disseminat
ja des del seu origen.
La seva gran agressivitat clínica i el fet que s’observin en
qualsevol edat de la vida (fins
i tot hi ha leucèmies que s’o-

riginen en l’època fetal) fa
que representin un dels reptes més importants en l’estudi i el tractament dels càncers
de l’espècie humana. De fet, i
malgrat la seva gran disseminació en el moment del
diagnòstic, es pot considerar
un tipus de càncer curable, de
manera que certs tipus de
leucèmia aguda constitueixen junts el Limfoma de Hodkin, les dues neoplàsies
hematològiques amb un
major índex de curació en
l’actualitat. El progrés en el
coneixement de les leucèmies agudes ha permès
reconèixer dues grans agru-

pacions amb unes característiques clínico-biològiques
ben diferenciades: la leucèmia linfoblàstica aguda i la
leucèmia
mieloblàstica
aguda. Amb la integració de
les diverses tècniques disponibles pel diagnòstic en
hematologia s’ha constatat
que les leucèmies agudes són
molt més complexes del que
fins ara s’havia reconegut i en
realitat s’han identificat múltiples subtipus de totes dues.
Ara ens trobem, podríem dir,
amb una sort alterna en el
tractament de les leucèmies
agudes. En un cantó positiu,
cal dir que som capaços de
curar el 85-90% de les leucèmies linfoblàstiques agudes
infantils (no podem oblidar
que aquestes constitueixen el
25-30% dels càncers infantils)
i més de la meitat de les
leucèmies mieloblàstiques en
aquests pacients. Aquest és el
principal actiu, però n’hi ha
d’altres. Per exemple, es pot
curar el 70-80% de malalts
amb leucèmia promielocítica

S
aguda (al voltant d’un 10% de
les leucèmies mieloblàstiques agudes). La combinació
de quimioteràpia amb un
agent diferenciador, l’àcid
trans-retinoic, al qual darrerament ha vingut a sumar-se el
triòxid d’arsènic. Es poden
curar el 40% de malalts adults
amb leucèmia aguda, tant linfoblàstica com mieloblàstica,
utilitzant quimioteràpia convencional associada a un
transplantament de progenitors hematopoiètics en determinats malalts. També ha
millorat l’índex de curació de
les leucèmies linfoblàstiques
agudes amb cromosoma
Filadèlfia (25-30% de les
leucèmies d’aquesta tipologia en adults), amb un afegit
d’un nou fàrmac, l’imatinib, la
quimioteràpia convencional i
el transplantament de progenitors hematopoiètics. Així
mateix, ha augmentat notablement la curació (fins a un
70% o més) en les leucèmies
de Burkitt, administrant quimioteràpia i un anticòs
monocional, rituximab.»

Camuflatge del runam salí de les mines a Vilafruns
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Sarment ha informat en
diverses ocasions sobre el
runam salí de la mina de Balsareny a Vilafruns. I ho ha fet
com apunt informatiu extret

des del rotatiu de la Catalunya central «Regió7».
Actualment, ho fem com a
conseqüència d’una gran
actuació ecològica al runam,
muntanya de residus salins.

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
PRODUCTES ARTESANALS
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

Es tracta d’un gran pas paisatgístic i mediambiental
portat a terme des de la
direcció de l’empresa minera.
Els conductors habituals de
l’Eix del Llobregat entre
Sallent i Balsareny potser
hauran observat que el vell
runam de Vilafruns ha experimentat una transformació
progressiva. En dos anys, la
muntanya de residus, en
desús des de fa anys, derivada
de l’explotació de les mines
de potassa, ha passat del seu
característic color blanc salí a
un incipient verd primaveral.

L’aparició de la primera vegetació és el resultat visible d’un
projecte pioner que es va
plantejar amb l’objectiu d’aïllar aquesta muntanya artificial, en realitat un abocament
de residus, de l’exterior, per
evitar que l’aigua de la pluja
en dissolgui la sal que conté i
continuï provocant filtracions
cap als aqüífers, i alhora integrar-la en el seu entorn paisatgístic. Amb el runam
cobert, els últims treballs han
consistit a abocar una capa
de terra per plantar-hi a sobre
herba, arbres i arbusts autòctons de la zona.

SARMENT
FOTO ARXIU

El passat 19 de març, en el
marc del Dia Mundial de
l’Arbre i de l’Any Internacional dels Boscos, va tenir lloc
una plantada d’arbres organitzada per l’obra social de
CatalunyaCaixa a Balsareny.
La data inicialment prevista
era el 12 de març, però les
fortes pluges caigudes a tot
Catalunya ho van fer ajornar.
La plantació s’ha fet entre
dues finques privades (Fucimanya i el Serrat del Maurici), que van ser devastades
per les flames en l’incendi
que va tenir lloc l’any 2005.
Moltes persones de diferents punts de Catalunya hi
van venir a plantar un arbre.
En unes quatre hores s’havien plantat 1.000 plançons,
i la resta s’han anat plantant
en dies posteriors.
En total, s’hi ha plantat uns
10.000 exemplars d’arbre
de tipologies adaptades a
les condicions locals de climatologia i sòl de la zona:
3.000 de pi blanc, 2.100 d’alzina, 1.300 de pi pinyer i
3.600 de pinassa. Tots ells
ajudaran recuperar unes 11
hectàrees.
Una zona cremada com en
la que s’ha actuat pot trigar
més de 50 anys a recuperar
la massa forestal que hi
havia abans. Amb la plantada d’avui es preveu reduir el
temps de recuperació, estalviant els 10 primers anys,
que són els més complicats
per restablir la densitat d’arbres que superen l’alçada
de matolls.
Prova pilot d’un innovador sistema de reg
La plantada s’ha fet de dues

formes: la tradicional, fent
un forat a la terra, introduint
el plançó en un tub protector i ajudant al seu sosteniment amb un pal tutor; i un
innovador sistema de regatge, anomenat Waterboxx. El
seu inventor, Pieter Hoff,
present a Balsareny, va explicar com aquest nou sistema
evita haver de fer regs de
suport durant els dos primers estius, quan la planta
és més dèbil i li costa més
sobreviure en períodes
llargs de sequera. Consisteix
en un cubell de plàstic amb
una obertura en la qual s’introdueix el plançó i que
recull l’aigua de la pluja i
l’aigua condensada de l’atmosfera. Després el sistema
la subministra a l’arbre plantat durant un llarg període
de temps. D’aquesta manera
l’arbre acabat de plantar pot
desenvolupar i reforçar les

seves arrels per a créixer de
forma independent.
L’Obra Social de CatalunyaCaixa farà revisions sobre el
terreny al llarg del temps
per veure l’evolució del creixement d’aquesta plantació,
en la qual han col·laborat

també l’Ajuntament de Balsareny, l’Associació de
Defensa Forestal de Balsareny, l’Associació de Propietaris Forestals Tres Castells
del Bages, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals Boscat i
l’empresa Groasis.
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Candidatures a les Municipals
S

SARMENT
FOTO ERC

Presentem les candidatures a
les municipals tal com ens les
han fet arribar els diferents
grups (i una fotografia de l’únic
grup que ens l’ha facilitada)

fins al moment de tancar l’edició d’aquest butlletí. Sarment
havia demanat als tres grups
municipals la llista de candidats, una fotografia de grup i
un resum del programa electoral). Esperem completar aquesta informació el mes vinent.

CiU
1. Jaume Rabeya Casellas
2. Joan Verdaguer Pla
3. Noèlia Ramírez Calatrava
4. Jaume Vila Solà
5. Meritxell Fenoy Ruiz (Independent)
6. Roc Carulla Batallé
7. Xavier Vall Ribalta
8. Albert Bertran Prat
9. Immaculada Navarro Diars (Independent)
10. Montserrat Casaldàliga Soler
11. Rosario Mateo Ranz
S1. Marc Rabeya Pociello
S2. Mireia Manzano Solà
S3. Àngel Ribalta Freixa
PSC
1. Vladimir Díaz
2. Isidora Hernández
3. Socorro Macías
4. Sergi López
5. Montserrat Parera
6. Carmen Macías
7. Rafael Calatrava
8. Anabel Cano
9. Rafael Andreu
10. Jesús Acevedo
11. Josep Cano
Suplent: José Ruiz

ERC
1. Nuri Prat i Valverde (Independent)
2. Marc Selgas i Cors (ERC)
3. Conxita Calvet i Vilaseca (Independent)
4. Andreu Fernàndez i Aguado (ERC)
5. Neus Orriols i Alsina (ERC)
6. Ramon Duocastella i Viladrich (Independent)
7. Anna Soldevila i Picado (ERC)
8. Marc Vilardell i Casado (Independent)
9. Joaquim Abadal i Mauri (ERC)
10. Maria Àngels Rovira i Rodríguez (Independent)
11. Pep Bruch i Sellarès (ERC)
S1. Francesc Soldevila i Munné (ERC)
S2. Susana Fernández i Pulido (Independent)

Mèdic

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

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

colors. Hi ha paraules que
fan fortuna, com ara: posicionament, sostenibilitat,
conciliació familiar i tantes
altres amb les quals es fàcil
muntar un discurs pedant
d'aquests que no diuen
res, en el fons. Etiquetar i
especialitzar la violència
també ha estat una constant des del principi dels
temps, quan no hi havia res
més lleig que «pegar a un
pare». Quan jo estudiava es
parlava de canviar això de
mestre per professor i fins i
tot hi havia qui deia que
no, pel fet que, segons deia
l’Església, a Jesucrist l’anomenaven de mestre i
aquesta paraula era excelsa. El nom no fa la cosa. La
rosa, ja ho diu Julieta
Capuleto, seria una rosa
igualment i faria bona olor
si es digués d'una altra
manera. Tot i que avui moltes roses ja no fan olor i
potser, qui sap, no són ni
roses, ben mirat.
Fa molts dies vaig veure
per televisió com feien una
entrevista a una senyora.
Era en un acte cívic i social
amb motiu del dia de la
dona, en què s'havien triat
dames de diferents professions, entre les quals una
jove empresària. L'em-

El grup municipal d’ERC-Balsareny
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presària, però, va protestar
amablement en sentir-se
etiquetada com a tal:
—M'agrada més emprenedora —va dir.
No m'havia adonat fins
aquets moment d'aquest
canvi actual sobre aquesta
paraula: pràcticament ja
no hi ha joves empresaris
sinó joves emprenedors i
per tot arreu es parla
d'això dels emprenedors i
les emprenedores. Deu ser
que empresari sona, el
mateix que amo, a senyor
explotador de mal viure i
aspecte ferotge, com els
que surten als acudits
anticapitalistes. Què hi diu,
el diccionari?

adj. [LC] Que no vacil·la a
posar en execució els seus
designis, que no tem d’emprendre les coses, que
posa una gran activitat en
les seves empreses. Un projecte per a gent emprenedora.
Empresari / ària:
1 m. i f. [DR] [ECT ] [PR] Persona que dirigeix o que té
part en una empresa.

isió

Nova

M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES
Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

PLANTES I FLORS

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

MODA ÍNTIMA
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55
Tel. contestador 93 839 63 35

CENTRE DE FORMACIÓ

FONT

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

3 m. i f. [LC] [PR] [ECT ] Cap
d’una empresa de producció o d’exhibició d’espectacles.
O sigui, que sembla que hi
ha empresaris que són
emprenedors i d'altres que
no ho són, i gent emprenedora que no té cap empresa, pel que llegeixo al diccionari de l’Institut d'Estudis Catalans. Ara bé, si
observeu els diaris i escolteu la ràdio i mireu la tele,
comprovareu com la cosa,
avui, no està, ni de bon
tros, gens clara.

Emprenedor / a:

Òptic optometrista - N. Col. 7479

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

2 m. i f. [DR] [ECT ] [PR] Persona que té al seu càrrec
d’executar certs treballs,
de subministrar quelcom,
de dirigir certs serveis.

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 88

De vegades em ve al cap
allò del temps franquista,
quan no hi havia vagues
sinó conflictes laborals o
aturades acadèmiques fins
que un senyor de l'època,
Fernández Sordo (!), en ple
procés de reciclatge, va
afirmar, contundent: «a la
huelga la llamaremos huelga». Tot plegat, tanta bajanada el que propicia que
és que cada dia caduquin
abans els nostres diccionaris, la veritat.

Apendre...
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Primavera: «Per muntanyes i valls la neu s’escampa i brollen per tot arreu
grills d’aigua brava. M’omplí les mans i vaig trobarla tan gelada...» (Sarment
núm. 52, maig de 1980).
Records: «Plaça de l’Església, pati assolellat de rialles i ploraines, arbres
joves plantats, voltats de
fusta formant caixes.
Repeu de magraners, fruït
rossejat amb temptació
d’agafar-te, soroll de
branques esqueixades...
(Sarment núm. 53, juny de
1980).
Amb el núm. 400 de Sarment omplia a gran titular
l’efemèride dels quatrecents números. Enrere
queden aquells anys de
començaments com a
col·laborador
d’aquest
butlletí, on uns mots literaris m’ajudaven a voler
fer poble. Sí, vull donar les
gràcies al temps i a la
publicació que m’ha ajudat a aprendre i a seguir
aprenent.

Rocktime
El proper dia 10 de maig, sobre les 20:00 hores, l’equip
del Rocktime tindrem el plaer de parlar amb Tony, excantant del mítics Sangre Azul, que acaba de començar
la seva carrera en solitari com a Tony Solo. Parlarem
amb ell sobre el seu primer treball "Las fases de la luna",
i moltes altres coses.
La tornada d’un artista, molt esperada.
www.myspace.com/radiorocktime
Radio Balsareny 107.1 FM
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La bombeta
S

JOSEP ESTRUELL I FILELLA

Ara mateix vaig caminant,
bombeta en mà, cap a casa
de la Maribel, perquè me’n
doni una de igual que aquesta. Sí, ja sé que la Maribel em
dirà que no, que d'aquestes
ja no se’n fabriquen.
—Has de tenir en compte,
Josep, que una d’igual que
aquesta, al juny va celebrar el
seu 110 aniversari. Aquesta
bombeta és igual que la que
va sortir «il·lesa» del terratrèmol que va assolar San Francisco el 1906, a més de diverses crisis energètiques.
El Llibre dels rècords Guinness assenyala que l’ampolla, bufada encara de forma
manual i que il·lumina un
local de bombers a Livermore (Califòrnia), és la bombeta
encesa més antiga del món.
Va ser fabricada a la dècada
de 1890 per la Shelby Electrics Company d'Ohio. I
només va ser apagada breument durant una mudança el
1976, per després seguir irradiant llum de forma ininterrompuda les 24 hores del
dia. Ni tan sols els talls d'electricitat han pogut impedir la
seva feina, ja que està connectada a un generador
electrogen.

VAI: Treballant per Balsareny, ara des de fora
La llum ambre de la bombeta de quatre vats és l'atracció
per a milers de turistes de tot
el món a Livermore. Una
càmera mostra cada deu
segons una imatge de la
bombeta com a prova de la
seva resistència.
— Ehem,ehem... Maribel,
ningú no es planteja la possibilitat d’apagar-la definitivament?
Que aquestes bombetes no
serveixen per res?. Doncs
mira, el món no sap el que es
perd.
Si les bombetes no servissin
per res, si no il·luminessin, si
es limitessin a ser objectes
sense funció, les veuríem
exposades als museus; a tots,
perquè pocs enginys resulten tan bells i delicats com
una bombeta clàssica. Però,
com que il·luminen, les bombetes han d’aconformar-se
amb ser bombetes, que no és
una gran destinació, d'acord,
però que tampoc no està
malament, sobretot per a l'usuari.
La bombeta és un món
hermètic, simplicíssim i complexíssim alhora, com gairebé totes les coses que mereixen la pena. Una bombeta

apagada és un món buit despoblat, sense el follet a dins.
Una bombeta encesa és un
petit prodigi: una llum que té
el seu origen qui sap on, i
que troba la meta en un filament que pot ser de platí, de
carboni, de wolframi o de
tungstè, entre altres materials possibles, segons informen els qui en saben molt.
Una bombeta no es posa
vermella, sinó de color vermell blanc, que és un vermell
molt peculiar, almenys per
tractar-se d'un vermell.
Una bombeta encesa atreu
els insectes, menys als mosquits, que són amics de les
tenebres, perquè són com
ratapinyades en miniatura. I
la veritat és que comprenc
aquells insectes que no
paren de voletejar entorn
dels llums domèstics o als
fanals públics: si un hagués
nascut insecte, també es fascinaria davant aquest espectacle de refulgència en plena
nit, i crec que més d'un insecte acabarà pensant que un
fanal és en realitat la lluna
mateixa, que s'ha desprès del
cel i ha anat a parar a un mur
del carrer Balmes o del carrer
del Nord, com deia la meva
néta quan era menuda. Per a
una arna amb una mica de
mentalitat estètica, una

bombeta deu representar
alguna cosa així com un
palau impenetrable de cristall, en el qual de nit es produeix el miracle de la luminescència, de la llum sorgida
del no-res. Per això, alguns
insectes s’aposten durant el
dia als voltants de la bombeta o sobre el vidre mateix, a
l'espera que es pongui el sol
i que una mà distreta activi el
mecanisme prodigiós que
permet que arribi al filament
un cabal inextingible de
llum, de llum a dojo, de llum
navegant que ve de l més
enllà.
Quant a la destinació tràgica
que està reservada a gairebé
totes les coses del món,
diguem que les bombetes
solen tenir una mort fulminant. No hi ha bombeta que
mori de mort natural, de
mort lenta, per desgast gradual. No, la bombeta mor
sempre electrocutada, no
podia ser d’una manera.
Electrocutada! En una micra
de segon, pot passar de l'activitat a l'acabament irreparable. Es tracta d'una mort
tan summament sobtada,
que en realitat sembla un
suïcidi, perquè res no s’afanya tant a morir com una
bombeta sana. Ella deu
saber per què.

El nom no fa la cosa
S

JOSEP ESTRUELL I FILELLA

Es molt possible que cregueu que sóc un exagerat,
però de debò que penso
que un dels grans esforços
de la modernitat és cercar
paraules noves per dir el
de sempre, de forma que
soni a novetat o per dissimular realitats que no ens
vénen de gust. Tot tipus de

deficiències o mancances,
psíquiques i físiques, han
vist així, al llarg dels anys,
com
evolucionava
la
paraula clau que les definia. No és el mateix ser cec
que deficient visual, ni ser
gran és el mateix que ser
vell. En el context educatiu,
el tema ha arribat ben
sovint a cotes totalment
ridícules: mestres, profes-

sors d'EGB, treballadors de
l'ensenyament i, finalment,
altra vegada mestres de
primària o d'educació bàsica o d'escola elemental.
Cada canvi de plans educatius, aquests canvis als
quals són tan aficionats els
poders vigents, ha comportat un canvi de terminologia i poca cosa més,
una mena de renovació del

llenguatge de bruixes i
bruixots. Una vegada, tan
sols una vegada, vaig sentir com el cap de la neteja
de la Fira Construmat es
referia als senyors que
feien aquests treball com a
«professionals de l’ecologia».
En el camp de la política
també n'hem vist de tots

S

VIA ALTERNATIVA INDEPENDENT

L’agrupació Via Alternativa
Independent (VAI) no presentarà candidatura a les
properes eleccions municipals del mes de maig.
Aquesta meditada decisió
no significa, però, en cap
cas, que les persones que
formen part del VAI deixin
de treballar per Balsareny;
només que, ara per ara, per
motius personals i professionals, creiem que podem
aportar molt més des de
fora que no pas des de dins
de l’Ajuntament.
El VAI va néixer fa vuit anys,
el 2003, amb l’objectiu de
dinamitzar la vida al poble i
aconseguir un govern
municipal plural, basat en el
diàleg. Ens sentim summament orgullosos de poder
dir que aquests objectius
senzills, però no per això
poc importants, es van
aconseguir durant la legislatura 2003-2007. Segurament podíem haver fet

algunes coses millor, però
en qualsevol cas ens agradaria que quedés clar que
mai hem estat, ni hem
pretès ser, polítics. Potser
vam fallar també en això,
però simplement érem (i
continuem sent) persones
que s’estimen Balsareny i
volen el millor per al seu
poble, sense més.

darrers quatre anys a Balsareny _i els vint anteriors al
2003_, aquesta agrupació
ha mantingut moltes de les
iniciatives que el VAI va promoure, especialment en les
regidories de Cultura,
Esports i Joventut. Llavors,
ens preguntem, potser no
es va fer tan malament com
es volia fer creure, no?

Després dels resultats de
les eleccions del 2007, vam
fer l’autocrítica corresponent i, durant els darrers
quatre anys, el VAI ha format part de l’oposició i en
tot moment hem volgut fer
crítica constructiva, posant
de manifest allò que no
compartíem amb l’equip de
govern i presentant iniciatives pròpies o en conjunt
amb altres grups de l’oposició.

Ara que el temps ens permet mirar els fets amb una
perspectiva una mica més
històrica, creiem que és just
reconèixer el mèrit que va
suposar aquell canvi ara fa
vuit anys. Potser érem joves
i inexperts, però no es pot
negar que vam treballar pel
poble i vam mirar de superar tots els entrebancs que
ens vam trobar pel camí.
Som conscients que no és
gens fàcil capgirar una
tendència ideològica que fa
tants i tants anys que dura,
però esperem que sempre
hi hagi persones al poble
que, per sobre d’ideologies
i partits polítics, estiguin

Voldríem aprofitar l’avinentesa per remarcar que, malgrat les crítiques ferotges
que vam rebre per part del
partit que ha governat els

disposades a continuar treballant per Balsareny, ja
sigui des de dins de l’Ajuntament o des de fora. Pel
que fa al grup Via Alternativa Independent, en la legislatura 2011-2015 no formarà part de l’Ajuntament,
però les persones vinculades a aquell grup continuen
existint, es continuen estimant el seu poble i continuaran treballant i fent el
que estigui a les seves mans
per contribuir a fer de Balsareny un lloc millor.
Moltes gràcies a totes les
persones
que, durant
aquest temps ens heu fet
costat, ens heu donat
suport i ens heu fet confiança. Com hem dit al llarg
d’aquest escrit, no es tracta
d’un comiat, sinó en tot cas
d’un a reveure o, encara
millor, un fins aviat. Ja sabeu
que ens podeu trobar per
allò que necessiteu. Volem
continuar treballant per
Balsareny, però ara ho
farem des de fora.

ERC de Balsareny inicia les trobades «Imagina Balsareny»
S

SARMENT

El passat 18 de març, ERCBalsareny va fer una trobada amb entitats del poble,
sota el títol «Imagina Balsareny».
La trobada va tractar de
posar en relleu les visions
que hi ha des dels diferents col·lectius sobre les
necessitats que té Balsareny. Aquestes diferents
visions, segons la formació
republicana, els poden ajudar a conèixer més de prop
la realitat del que està passant a Balsareny, i les man-

cances que s’hi detectin
com a poble.
La gent d’ERC Balsareny va
explicar que el programa
electoral no el poden elaborar un grup reduït de
persones, sinó que ha de
ser la societat qui ha de
participar d'aquesta elaboració, perquè bàsicament
les necessitats són de tots i
no pas d'uns pocs.
La trobada va donar molt
de joc, perquè es van
poder contrastar, confrontar i visualitzar diferents

pensaments de com la
gent veu i s'imagina el Balsareny del futur. ERC de
Balsareny va assegurar que
continuarà periòdicament
amb aquestes trobades de
l’acte «Imagina Balsareny»,
que ja s’havien iniciat amb
anterioritat, i que ho farà
tant si està governant com
si està a l'oposició, perquè
creu que és el poble qui ha
de participar activament
en la gran majoria de les
decisions que els afecten
com a ciutadans, i no han
de ser uns pocs els que
prenguin les decisions,

com està passant actualment. A partir d'aquesta
experiència, que valoren
com a molt positiva, ERC
vol fer trobades per col·lectius, concretant molt més
els temes, «perquè només
participant
activament,
Balsareny es pot ajustar a
la verdadera realitat», tal
com apuntaven fonts del
grup d’Esquerra.
A partir d’aquí el grup
d’ERC a Balsareny està elaborant el programa electoral, el qual recollirà totes
aquestes aportacions.
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Xerrada del Doctor Pere Culell sobre el Càncer

Trist panorama

S

S

JUNTA LOCAL ASS. CÀNCER
FOTO ARXIU

Cada any la Junta Local de Balsareny de l’Associació de la
Lluita contra el Càncer organitza alguna activitat i una xerrada relacionada amb aquest
tema i en col·laboració amb el
Dr. Josep Cañellas, metge del
nostre poble.
Enguany la xerrada que hem
proposat sota el títol « El càncer, malaltia comuna del
nostre temps» ha estat a
càrrec del Dr.PERE CULELL que
és Cap Clínic de la Unitat de
Patologia Mamària de la Fundació Althaia de Manresa.
A les 20,30h del divendres 15
d’abril ens trobàvem unes cinquanta persones a la sala petita del Sindicat per escoltar el
Dr, Culell en la seva exposició
de la xerrada.
Entre moltes altres coses interessants ens va dir que uns
dels elements fonamentals
per reduir les possibilitats de
tenir càncer són fer exercici

habitualment, menjar sa, consumir poc alcohol, res de tabac
i tenir una ment equilibrada.
Durant tota la xerrada va transmetre tranquil·litat i va aconsellar consultar el metge si
notem una mínima alteració,ja
sigui un canvi de forma o color
en alguna piga, tos persistent
o afonia si no estem refredats,
si hi ha sang en les defecacions, etc.
Gràcies a les investigacions i
avenços en aquest camp,
s’està arribant a un nivell de
poder personalitzar els tractaments dels càncers; és a dir,
tractar cada persona d’una
manera determinada i amb el
tractament adequat per a cada
cas.
Culell va explicar que el càncer
més habitual en les dones és el
de mama; en el dels homes el
de pulmó, però que si agrupem els dos sexes, el càncer
amb un tant per cent més elevat és el de colon.

Culell, especialista en el càncer
de mama, va explicar que, tot i
que cada any se’n detecten
més casos —ja que cada vegada les dones viuen més anys—
,el percentatge de mort per
aquest tipus de tumor és cada
cop menor.
El doctor Culell va afegir que,
com que l’esperança de vida
de les dones s’ha incrementat,
també s’ha avançat l’edat en
què les dones es poden fer
mamografies dins del protocol
de control de la seguretat
social, que ha passat dels seixanta-quatre als seixanta-nou
anys. Tot i això, ell aconsella

que passada aquesta edat les
dones continuïn demanant
per fer-se les mamografies, ja
que és a partir d’aquesta edat
on el risc de desenvolupar un
càncer és més elevat.
A l’hora de les preguntes, el
doctor Culell va convidar el
doctor Cañellas, present en la
xerrada, que fossin tots dos
qui donessin resposta als
dubtes dels assistents. I així va
ser, en mig d’un ambient
distès i de confiança, que es
varen fer moltes preguntes, i
vàrem haver de donar per
acabat l’acte passades les deu
de la nit.

La Casa Torrents, restaurada
S

SARMENT
FOTO ARXIU

Per la Festa dels Traginers, els
balsarenyencs vam poder
veure acabades les obres de
remodelació de la Casa
Torrents, és a dir, l’antic Mas
Martí del Lloc de Balsareny.Un
edifici de titularitat municipal
amb dependències que serveixen de magatzem per a la
Comissió dels Traginers i altres
entitats locals, a part de ser la
seu del Centre d’Atenció
Primària (CAP) de Balsareny.
El Mas Martí és un dels més
antics del poble, ja que indirectament es documenta la
seva existència al segle X

(any 977) a través del nom
del torrent Martí. El mas apareix ja esmentat en documents del 1368 i posteriors,
on es pot comprovar que
posseïa una part important
del terme, incloent el que
avui coneixem com la Coromina fins al Molí, així com
terres i masos a Fucimanya i
Vilafruns. La casa es coneix
com a Casa Torrents pel cognom del seus darrers propietaris, i popularment també se
n’havia dit Cal Sabata, pel
cognom de l’administrador
que hi vivia, Francesc Sabata
Subirana, que fou alcalde en
diverses ocasions entre 1909
i 1939.
La restauració actual ha

JOSEP ESTRUEL FILELLA

Fa només uns dies, en un
programa de la «Sexta», ens
van ensenyar en uns
moments d’aquell espai que
les aparences enganyen. La
situació era clàssica: Un
home negre en el centre
d'un carrer principal, vestit
de pilot d'aviació. Molt elegant. Recollia signatures perquè en els menjadors de l'aeroport el seu menjar era
molt bo, però ells el volien
millor. Al cap de tres hores
justes, el mateix home
negre, vestit amb samarreta i
texans, recollia signatures
perquè els nens del món
poguessin menjar. Només
menjar. Resultat final: per al
pilot només tres signatures
en contra, i moltes a favor. I
per als nens, dues a favor, i
molta gent passant de llarg...
A l'hospital on m'atenen, hi
ha diversos doctors que
quan caminen pels passadissos, hi ha gent que els miren
estranyats, i jo penso que
pensen que ells no voldrien
de cap manera caure a les
seves mans. Dons aquests
«locos bajitos» són eminències.
Albert Einstein semblava un
boig. Hi ha, com ell, significatius gegants de la humanitat, encara que les seves aparences ens enganyin. Quan
va entrar com immigrant als
Estats Units, fugint de l'Alemanya Nazi per ser jueu, l'oficial d'immigració li va pre-

merescut en general comentaris positius per part de la
gent, que hi veu un espai molt
endreçat i agradable, que es
complementa amb les escales
de l’era del Mas Martí que
pugen cap a la plaça de l’Es-

glésia. Al costat hi ha quedat
també un petit espai públic,
amb un banc per seure i un
parell d’arbres. Ara cal esperar
que algun dia, en aquest local,
hi puguem veure ubicat l’esperat Museu del Traginer.

guntar de quina raça era, ell
humilment va respondre:
«de la raça humana»... El funcionari segurament no va
entendre la magnitud de la
seva resposta.

l'Estat del benestar, en
aquesta fórmula, es recollien
drets i llibertats fonamentals
conquerits a través dels
segles pels ciutadans europeus.

Quina enorme força tenia
«l’escanyolit» de Mahatma
Gandhi i quina Obra tan descomunal realitzar la «insignificant» monge. Mare Teresa
de Calcula.

En el món del segle XXI des
de les esferes polítiques es
considera aquest estat del
benestar com una rèmora
per a l'economia competitiva.

Hauríem de dir que en efecte
«l'hàbit no fa al monjo» però,
lamentablement vivim en un
món on les aparences sí
importen.

Les solucions que s'estan
donant a la crisi passen per
anar minant a poc a poc les
conquestes que tan durament van ser aconseguides
pels treballadors. Les noves
consignes són rebaixar salaris per sortir de la crisi, oblidar-se de la justícia per aconseguir la pau, oblidar-se de la
salut del planeta per millorar
l'economia.

He pensat molt en aquesta
situació, i la veritat és que
tinc serioses dubtes en això
de que les aparences enganyen.
No serà que confonem aparença per aquella frase desafortunada de «totes les ONG
roben».
No serà que als nostres nens
els inculquem la virtut de no
donar? Que un és el primer,
abasts que un altre. Massa
vegades veig i escolto que
als nostres nens els fem cada
dia més individualistes. Tot
això ve a conte perquè d'alguna manera relaciono les
dues coses
En un passat proper, que
sembla ara llunyà, els
governs social demòcrates
dels països europeus, van
articular una forma política
econòmica coneguda com

En aquest trist panorama es
va unir un decret d'expulsió
de l'ètnia gitana, des del
mateix centre simbòlic del
que va partir a Europa la
Declaració de Drets de l'Home i el Ciutadà.
Però el més greu no és la
mesura del Govern del senyor Sarkozy, el més greu ha
estat el posicionament de la
resta dels líders europeus,
que també van callar quan fa
dos o tres anys Silvio Berlusconi va emprendre una campanya contra els gitanos a
Itàlia.
El greu és que quan algú

parla alt i clar, com és el cas
de la vicepresidenta de la CE,
els líders d'aquesta Europa
nostra fan «causa belli» de
les seves paraules, en lloc
d'alinear contra un atemptat
tan brutal contra la dignitat i
el dret de la gent.
El gremialisme i oportunisme manifestats en el Consell
Europeu van deixar al president de la Comissió, José
Manuel Durao Barroso, com
l'únic capaç de plantar cara
al president francès i, per
extensió, a la resta dels dirigents europeus, cecs i muts,
entre ells, José Luis Rodríguez Zapatero.
I el més greu encara és la
passivitat amb la que nosaltres, els ciutadans permetem
tots aquests atacs a la pau, la
justícia social, la dignitat de
les persones i el dret a una
vida i un treball dignes.
Només em queda recordar
aquelles famoses paraules
de Martín Niemöller:
Primer van anar a pels jueus,
i jo no vaig parlar perquè no
era jueu.
Després van anar a pels
comunistes,
i jo no vaig parlar perquè no
era comunista.
Després van anar a pels catòlics,
i jo no vaig parlar perquè era
protestant.
Després van anar a per mi,
i per llavors ja no quedava
ningú que parlés per mi.

sangüesa
Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS
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Els Pastorets van a la Passió

Acta Concurs Fotografia dels Traginers
S

SARMENT

Premi Nacional de Color

S

FOTO JORDI SARRI I ARXIU

Reunits a la Sala el Sindicat
els senyors:
Joan Mimo i Bayo, d’AFOCER,
de Ripollet
Carles Seisdedos Fernández,
de Foto Club la Llagosta, de
La Llagosta
Joan Manuel Gago i Grau,
d’AFOTMIR, de Montcada i
Reixac
Els quals es constitueixen en
el Jurat del 41è Concurs
Nacional de Fotografia Festa
dels Traginers. Per unanimitat
han emès el següent veredicte:

1r premi:
Andreu Soler Monells,
de Sabadell

3r premi:
Josep Vilardaga,
de Sallent
Premi Local de Color

2n premi:
Juan Caballero Juncal

S’han presentat un total de
412 fotografies, entre tots els
apartats.

3r premi:
Antonio Ruiz Fortes

Premi Nacional de Creació
digital

Premi Nacional de Blanc i
negre

1r premi:
Txema Lacunza Nasterra,
de Sabadell

Col·lecció d’Honor:
Adelina Putellas Jubells,
de Manresa

2n premi:
Manuel Lupión Manzano,
de Balsareny

1r premi:
Luis Leandro Serrano,
de Cornellà

3r premi:
Francisco Amendros Picazo,
de Cerdanyola del Vallès

2n premi:
Pere Puigbò Curtichs,
de Sallent

FOTO ARXIU PASTORETS

El passat 27 de març, un grup
de membres de l’associació Els
Pastorets de Balsareny van
anar a Esparreguera a veure la
Passió.

2n premi:
Miquel Estrada,
de Capellades

1r premi:
Alba Fontanet Petri

PASTORETS DE BALSARENY

3r premi:
J. J. Peralta Monje,
de Balsareny
4t premi:
Juan Caballero Juncal,
de Balsareny
5è premi:
Txema Lacunza Nasterra,
de Sabadell
Premi Local de Blanc i
Negre
1r premi:
Bartolomé González Pérez
2n premi:
Benvingut Xandri Cardona
3r premi:
Juan Caballero Juncal

Premi Nacional Retrat de
Traginer
1r premi:
Luis Leandro Serrano,
de Cornellà
2n premi:
Jaume Calsina Ubach,
de Castellar del Vallès
3r premi:
Joaquim Font Barnolas,
de Ripoll
I perquè en quedi constància,
signen l’acta a Balsareny, el
10 d’abril de 2011.

Tot i que històricament se sap
que ja l’any 1611 es representava una Passió en aquest
poble del Baix Llobregat, no va
ser fins al 1860 que es va
començar de representar sistemàticament en un local tancat. L’espectacle, avui declarat
d’interès nacional, fa més de
150 anys que es ve celebrant
sense interrupcions.
El text que es representa avui
és de 1960, obra de Ramon
Torruella Satorra. La música
actual és de 1976, obra del
compositor Ramon Borràs. A
l’obra hi intervenen prop de
tres-centes persones, més una
orquestra de trenta músics,
una coral de cinquanta veus i

un orgue de 260 tubs.
El teatre, amb un aforament
per a 1.700 espectadors, és
considerat un dels més grans
de Catalunya. Inaugurat l'any
1969, fou dissenyat especialment per a representar-hi La
Passió. L’escenari, de 375 m2
està dotat de ciclorama, elevadors, plataformes laterals
motoritzades i un teler de 25
metres d’alçada. La zona inte-

rior destinada als vestuaris i
caracterització té capacitat per
a 600 actors.Actualment el teatre compta amb una sala polivalent annexa (Sala Petita) que
acull durant tot l'any muntatges de mitjà i petit format.
L’any 1997 el pati de butaques
fou remodelat totalment, es
construí un nou pont de llums,
i s'implantà un nou sistema de
so a partir d'estudis digitals de
la sonoritat del teatre.

El grup de balsarenyencs vam
poder fer una visita guiada a
l’interior del teatre, que ens va
semblar molt interessant.
També vam visitar un obrador
de ceràmica i vam fer un bon
dinar, ja que, com és sabut,
l’espectacle consta de dues
parts, al matí i la tarda. En acabar la sessió matutina ens
vam poder fer una fotografia
amb alguns dels principals
actors.

Tres nenes de Balsareny,
campiones d’Espanya de Gimnàstica Rítmica
S

JUAN RIVERO LOPEZ
FOTO JUAN RIVERO LOPEZ

Els dies 9 i 10 d’abril de
2011 es va celebrar a Badalona el campionat d'Espanya de la modalitat de
gimnàstica rítmica Fit Kid, al
qual es van presentar les
esportistes del gimnàs de
l’Eix de Navàs.

ment, van quedar les primeres d’Espanya en la categoria Duo Fantasia Baby;
també les primeres en Duo
Fit Kid Baby; terceres d’Espanya en Equip Categoria
Júnior, i terceres d’Espanya
en Grupal Baby de Gimnàstica.

Cal destacar la participació
de tres nenes de Balsareny:
la Clara Rivero, l’Ainoa García i la Noa Sabio.

També s’ha de destacar que
l’Eix de Navàs va aconseguir
més podis en categories
individuals i grupals, ja que
la seva participació va ser
de més de 20 nens.

Aquestes
nenes, amb
només 6 i 9 anys respectiva-

Aquestes nenes han treballat molt per tal de repre-

sentar a Catalunya al campionat d’Espanya, aconseguint una molt bona posició.
A final del mes de maig,

aquestes nenes aniran al
Campionat del Món, que
tindrà lloc a Itàlia, on competiran per ésser campiones del món tot portant al
cor el seu poble, Balsareny.
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Moció per l’Escola de Música

Pere Juncadella publica un llibre col·lectiu de narrativa

Ple del 27 de gener de 2011
S
S

SARMENT

Amb l’assistència de tots els
regidors, el Ple va començar
aprovant l’acta anterior (25
de novembre de 2010).
Seguidament, amb 10 vots a
favor (CiU, ERC, PSC) i una
abstenció del VAI, es va aprovar una modificació puntual
del pla general d’ordenació
de la cruïlla de la carretera de
Berga amb el carrer del Castell, i una altra dels carrers
Picapoll i Sarments.
Modificació del pressupost.
Tot seguit es va debatre una
modificació del pressupost
per al 2011, afegint una partida de 57.000 euros per
accions de millora de la xarxa
d’aigua potable, per unes fuites en un dipòsit i unes
esquerdes en un altre, així
com per la instal·lació d’un
cabalímetre a la captació de
la sèquia, exigida per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA);
finançades amb un préstec a
llarg termini. Andreu Fernández (PSC) va suggerir que les
esquerdes al dipòsit vell
podien haver estat causades
per les voladures arran de la
construcció de la variant de
la C16, i per tant es podria
demanar responsabilitats a
la direcció general de Carreteres. Isidora Hernández
(PSC) va preguntar si això ho
ha d’arreglar SOREA o bé ho
podria fer una altra empresa
local, com Servaqua. L’alcalde Jaume Rabeya (CiU) va dir
que SOREA hi ha d’intervenir,
ja que és qui gestiona el
dipòsit. Xavier Marquès (VAI)
va observar que modificar el
pressupost al mes de gener
indica una manca de previsió. La proposta es va aprovar
amb 7 vots a favor (CiU) i 4
abstencions (ERC, PSC, VAI).
Seguidament es va donar
compte d’unes contracta-

cions de personal interí.
També es va donar compte
del nombre i import de les
obligacions pendents de
pagar per l’Ajuntament que
superen el nombre de dies
previst en la llei 15/2010 (que
és de 55 dies): en conjunt, 10
factures per un import total
de 51.979 euros, que l’alcalde
va explicar que corresponen
en bona part a SOREA, amb
despeses finançades per
l’ACA. Isidora Hernández va
demanar el detall de les factures.
Escola de Música. A continuació es va debatre una
moció presentada pels grups
VAI, PSC i ERC en relació a un
manifest signat per uns pares
descontents amb el funcionament de l’Escola Municipal
de Música (EMM), que va acomiadar dues alumnes perquè
durant la setmana no podien
complir el temps estipulat, ja
que durant tres quarts d’hora
se’ls solapava amb altres activitats importants per a elles.
La moció demanava el criteri
seguit per la directora de l’Escola per acomiadar aquestes
alumnes; saber si l’EMM està
regulada per l’Ajuntament,
fins a quin punt aquest s’ha
involucrat en la decisió i si
aquesta es va adoptar per
unanimitat; demanar si la
directora de l’EMM és també
directora de l’escola de Teatre, directora de la Guarderia i
psicòloga del Col·legi Guillem de Balsareny, i saber l’estructuració del temps que
dedica a cada activitat i el
sou que li correspon; demanava una reestructuració d’aquestes funcions atenent als
temps que vivim; que es faci
pública la llista d’espera a
l’EMM; que es readmetin
aquetes dues alumnes; i que
en el futur s’adoptin millors
solucions per no haver de

prendre mesures tan dràstiques.
Andreu Fernández, Isidora
Hernández i Xavier Marquès
van argumentar en favor de
la moció, subratllant que
l’objectiu de l’EMM no és
altre sinó la sensibilització i el
foment del coneixement de
la música, sense afany acadèmic, i que no té sentit que s’apliquin mesures tan estrictes,
atès que a l’escola pública no
es fa fora els alumnes amb
tanta facilitat. A més es va
observar que l’altra activitat
d’aquestes nenes, incompatible en part amb l’horari de
música, és l’entrenament per
participar en uns campionats
mundials de gimnàstica, i
que la resta de nenes que hi
participaran compten amb el
suport dels respectius Ajuntaments.
El tinent d’alcalde Roc Carulla
(CiU) va explicar que, malgrat
els compromisos adquirits a
l’inici del curs sobre assistència a les classes, aquestes
alumnes van comunicar que,
pel fet de realitzar altres activitats extraescolars no
podrien assistir durant tot el
curs a una de les dues classes
setmanals. En vista d’això, es
va entrevistar amb les famílies i, no trobant cap solució
alternativa viable i compatible amb el normal funcionament de l’EMM, van demanar
un informe a aquesta escola.
D’acord amb aquest informe,
amb antecedents de situacions semblants i en vista
dels efectes perjudicials i de
greuge per als altres alumnes
de la classe, va fer una proposta, de la qual es va donar
audiència a les persones interessades, les quals hi van presentar al·legacions. Seguidament, la Junta de Govern
local va adoptar l’acord. Va

explicar que el fet que l’EMM
no expedeixi títols no vol dir
que no hi hagi unes normes
de funcionament. Va dir que
l’acta de la Junta de Govern
està publicada al web municipal i que l’acord es va prendre per unanimitat dels seus
membres. Pel que fa a la
directora de l’escola, va explicar que aquesta persona fa
les tasques establertes al
catàleg de llocs de treball de
l’Ajuntament, aprovat pel Ple,
i per tant, públic; i que són
tasques que realitza en la
seva jornada laboral i per les
quals naturalment cobra la
retribució establerta.
Això va generar un intens
debat. Núria Prat (ERC) va
demanar si la directora pot
realitzar totes les tasques que
té assignades al seu lloc de
treball dins de la seva jornada laboral, i com és que costa
de trobar-la. Isidora Hernández (PSC) va demanar com
s’acrediten els coneixements
dels alumnes per ubicar-los
en un nivell determinat, i què
passi si algú no hi pot assistir
per malaltia; qüestionà els
greuges que l’absència de
dues alumnes puguin ocasionar a la resta, tenint en compte que a la mateixa classe hi
van alhora alumnes nous i
altres amb quatre anys d’antiguitat; va destacar com és
de difícil fer entendre això a
una nena de 8 anys, oi més
quan els pares estaven d’acord que els baixessin el
nivell o s’adoptessin altres
solucions; i va demanar si
s’havia enviat la informació al
Síndic de Greuges, que s’havia interessat per aquest cas.
Xavier Marquès (VAI) va
demanar si s’havien contemplat altres alternatives que
no fossin l’expulsió; d’altra
banda, tenint en compte que
no hi ha Reglament, va qües-

SARMENT
FOTO ARXIU

Cossetània Edicions acaba
de publicar L’artefacte, de
Pep Campei, obra guanyadora del XXII Premi Literari
Vila d’Ascó.
Pep Campei és el pseudònim col·lectiu que ha adoptat un grup d’alumnes de
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. El cognom, Campei, correspon a
les inicials dels noms dels
seus components: Carme
Ballús, Amadeu Ballesté,
Muntsa Colell, Pere Juncadella, Elvira Comte i Imma
Guiteras; el nom Pep prové
del de l’escriptor Pep Albanell, coordinador del grup.
La trama de L’Artefacte es
centra en sis personatges
ben diversos (un escriptor
conegut en crisi de creativitat que s’aprofita d’escrits
aliens que publica com a
propis; una presidiària de
Wad-Ras, culpable d’un
crim passional; un metge
forense que fantasieja
sobre la hipotètica vida
dels cadàvers que ha de
tractar en la seva feina; una
noia tartamuda que participa en concursos literaris
però tem guanyar-los per
por d’haver de parlar en
públic; una dona que ha
superat un càncer i que
intenta refer una relació
trencada fa anys amb el seu
pare; i un constructor d’un
poble de pagès, home poc
lletrat, que s’ha fet ric amb
operacions immobiliàries i,
ja de gran, s’inicia en l’escriptura. Tots envien la seva
narració a un concurs
important. D’altres personatges són el maître del
restaurant on es celebra el
sopar del premi literari i el
president del jurat que ha
de concedir el guardó.

L’obra combina narracions
curtes sobre les raons que
impulsen cada un dels
autors a escriure el seu
conte, més els sis contes
que escriuen, més la reacció
de cada un d’ells a mesura
que el jurat va descartantlos un a un fins arribar a
proclamar el guanyador,
més les reflexions del maître a mesura que es va
desenvolupant el sopar,
més un desenllaç final inesperat. La gràcia és que els
diferents autors «reals» han
escrit un conte cada un, i
també han escrit la part
corresponent a les motivacions a priori i les reaccions
a posteriori de cada un dels
autors «ficticis», però sense
una correspondència biunívoca; és a dir, que cada
autor real ha escrit, per una
banda, una narració sobre
un dels autors ficticis, i per
altra banda ha escrit un
conte que correspon, en la
ficció, a un altre autor fictici
diferent del que l’autor real
ha elaborat.
El conjunt aplega una gran
varietat de temes i de gèneres (biografia, monòleg,
reflexió interior, diàleg,
notes de dietari, contes...)
treballats des de punts de
vista diferents; i ens presenta un esplet de personatges
psicològicament interessants i, en algun cas, fins i
tot inquietants. La trama
avança de manera fluida,
jugant en tot moment a
captar l’interès del lector,
apel·lant sempre a la seva
complicitat i perspicàcia,
insinuant-li pistes que reapareixeran més endavant i
posant-li paranys que no
s’aclariran sinó més endavant. Així, el lector queda
de seguida atrapat per la
complexa trama, que es
resoldrà al final amb un gir

sorprenent. Tot i les diverses mans que han intervingut en l’obra, al llibre no
s’hi aprecien diferències
notables d’estil i el conjunt
resulta molt cohesionat i
ben travat. Tant és així, que
el jurat «real» que li va concedir el premi Vila d’Ascó va
quedar astorat en saber
que el guanyador del premi
era un col·lectiu i no pas un
autor únic que jugava amb
una pretesa disparitat d’estils i temes.

primer volum de narracions
no sigui l’últim i que «Pep
Campei» ens pugui continuar oferint mostres del
seu enginy literari. I felicitem especialment Pere Juncadella, fundador del CCB,
autor del llibre El Cercle
Cultural
de
Balsareny
(1998), llicenciat en Psicologia i en Ciències Econòmiques i professor jubilat, per
la seva participació en una
producció literària tan reeixida.

És doncs un mèrit molt
important d’aquest llibre i
que diu molt d’aquest grup
de treball del Taller d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Esperem que aquest

El llibre es pot adquirir a les
llibreries, i també en aquesta adreça electrònica:
http://www.cossetania.com
/mostrar_producte.php?pr
od=1128
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preu molt assequible donat
que la Diputació assumia un
60% de la despesa i l’ajuntament un 40%.
Al 2011 Diputació ha deixat
d’assumir aquesta participació degut a la crisi, així que
per aquest any hem contractat de nou 8 hores del conte
sense el suport de la campanya “Tot l’any lectura” però
amb un pressupost similar.
- Optimització dels prestatges: hem buidat 21 m lineals
de prestatges del Magatzem
i els hem posat a la biblioteca
per encabir millor l’increment del fons.
- Organització sistemàtica de
recollida d’autoritzacions de
menors per poder publicar
fotografies de les activitats al
blog i al facebook de la
biblioteca. S’ha fet amb la
col·laboració de l’escola Guillem de Balsareny. Encara que
tenim l’autorització signada
no publiquem fotos de
menors en primer pla.
- Revisió dels teixells: Estem
fent una revisió de tol el nostre fons, document per document, per comprovar que
estigui ben catalogat i
col·locat al lloc correcte. Al
2010 s’ha revisat aproximadament el 40% del fons.
- Implantació amb bons
resultats del «Pla estratègic
per al manteniment del silenci a la biblioteca 2010/2011».
Hem limitat l’ús dels ordinadors (no es pot xatejar ni
jugar, no es poden fer treballs
en grup, etc.) i s’ha reforçat la
vigilància de la secció infantil
en hores punta (de 5 a 7 de la
tarda).
- Ampliació de l’oferta formativa amb 2 nous cursos. Al
curs de català que s’imparteix cada dissabte al matí cal
afegir:
* «Curs d’espanyol per a
immigrants» iniciada a l’octubre del 2010. Cada dimecres
de 18:30 a 19:30 h.
* «Curs d’alfabetització digi-

tal» iniciada al gener del 2011.
Cada dimecres i dijous de
16:30 a 17:00 h.
- Sol·licitud i concessió d’una
subvenció de la Generalitat
de Catalunya per a la renovació i ampliació del Punt TIC
ubicat a la biblioteca. Hem
passat de tenir 2 a tenir 4 estacions de treball equipades
amb eines d’ofimàtica.
- Augment de la difusió de les
activitats mitjançat l’ús de la
xarxa social Facebook
Els objectius incomplets
- Portem tres anys consecutius (2008, 2009 i 2010) sense
poder comprar cap llibre amb
el pressupost municipal destinat a l’efecte. La crisi s’ha fet
notar en recursos destinats a
l’augment del fons.
- L’arxiu fotogràfic de la
col·lecció local no està automatitzat ni tan sols digitalitzat. Es pretén iniciar la digitalització al 2011.
- Problemes d’espai:
* L’accés a la biblioteca no
està adaptat per a discapacitats o per persones amb
necessitats especials. Cal baixar tres graons per accedir-hi.
Caldria trobar una solució tècnica (com una rampa de fusta
o metàl·lica)

ca) i l’Ajuntament de Balsareny 27.518,96 (en concepte
de personal, manteniment,
actes i neteja)
De cara al 2011 ens proposem:
- Seguir impartint cursos
d’alfabetització digital per
adults
- Seguir formant usuaris
infantils amb el projecte
biblioteca – escola
- Seguir col·laborant amb el
casal d’avis «Els ametllers»
aportant lots mensuals de
material
- Seguir col·laborant amb el
Casal «Verge de Montserrat»
aportant lots mensuals de
material
- Seguir oferint servei de
bibliopiscina els mesos d’estiu
- Canviar la retolació dels
prestatges, que estan engroguits i deteriorats
- Començar a digitalitzar les
fotografies de l’arxiu històric
local

El treball a la biblioteca és un
repte que suposa atendre
noves necessitats a un món
en crisi. La inversió de les
administracions ha de revertir
en un bon aprofitament dels
recursos. La biblioteca hi és
per ser usada per tothom
donat que és un element de
democratització de la cultura
que ha d’ajudar a trencar
barreres apostant per l’aprenentatge al llarg de la vida.
Saber usar i comprendre la
informació és la clau d’èxit a la
nova societat. Els professionals bibliotecaris hem de
potenciar la formació dels
usuaris i estar preparats per
respondre a les necessitats
formatives de la societat de la
informació.
El nostre desig és que la
biblioteca sigui un espai acollidor on cada persona trobi
satisfetes les seves necessitats
informatives a través d’un servei de qualitat.

MORROS
Al servei de la construcció
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* Per accedir a la primera planta de la biblioteca hi ha unes
escales. No es disposa de
muntacàrregues, ascensor o
qualsevol altre mecanisme
* No hi ha aire condicionat. A
l’estiu suportem temperatures superiors a 25 ºC a l’interior de la biblioteca
Recursos econòmics
Al 2010 la Diputació de Barcelona ha destinat a la biblioteca un total de 29.389,24 € (en
concepte de manteniment
del fons, subministrament de
material i despesa informàti-
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tionar que la decisió s’hagués
de prendre per la Junta de
Govern local; va dir que no
comprenia que l’única solució fos l’expulsió de l’escola i
el suggeriment d’anar a una
coral, ja que hi ha moltes
altres vies i l’obligació de la
direcció i professorat és de
buscar les solucions més
adients i menys radicals, sempre tenint en compte que
l’escola no té altre objectiu
que fomentar l’afecció a la
música; tampoc no veia que
la manca d’assistència fos
cap greuge comparatiu per a
la resta d’alumnes, ja que a
cada classe tothom aprèn
com pot i té un nivell diferent, i més si no es fan avaluacions ni es passa d’un nivell a
l’altre en funció de les classes; va demanar si hi havia
altres expedients semblants;
va trobar incongruent que, si
no es fan proves de nivell i
sols es donen coneixements
musicals, no fos possible que
aquestes alumnes poguessin
anar a un altre grup compatible amb els seus horaris; va
dir que les famílies havien
anat de bona fe i havien
exposat el problema, ja que,
si no haguessin dit res i les
alumnes haguessin faltat a
classe, segur que a hores
d’ara ningú no els hauria dit
res; i va demanar si a la vista
de tot això estava previst d’aprovar algun reglament per a
l’EMM.
Roc Carulla (CiU) va explicar
que, tractant-se d’una escola
no reglada i on no s’expedeixen títols ni s’avaluen coneixements, l’únic requisit que
s’exigeix i que és necessari
per al correcte funcionament
de l’escola és l’assistència a
les classes. Considerà que no
pot ser que cada alumne
pugui decidir a quina classe
vol o pot anar, en funció de la
seva conveniència personal, i
reiterà que això és òbviament un greuge comparatiu
envers els altres alumnes que
assisteixen regularment a les

classes com s’havien compromès a fer. Va dir que s’havien estudiat alternatives,
però que no fou possible trobar cap solució adequada, ja
que no hi havia més grups on
poder anar; que pedagògicament no és correcte variar de
nivell; que no es pot pretendre que una alternativa sigui
fer classes particulars; ni que
els alumnes puguin canviar
de grup en funció d’interessos particulars com si fos un
supermercat. Va deixar clar
que aquestes alumnes
poden tornar a l’escola quan
vulguin, que seran benvingudes, sempre que assisteixen a
les classes de forma regular; i
va considerar que, per a
aquelles persones que no
vulguin o puguin acceptar el
règim d’assistència obligatòria a les classes, pot ser una
bona opció anar a la coral, la
qual està vinculada a l’EMM.
Pel que fa a l’òrgan que va
adoptar aquesta decisió, va
dir que li semblava bé que
fos la Junta de Govern local,
ja que l’escola és municipal i
era un tema prou important
com per tractar-lo en aquest
òrgan, d’acord amb l’informe
de la direcció de l’escola i
prèvia audiència a les persones afectades. Va dir que dins
de cada grup, naturalment, hi
ha diferents nivells, però que
això no justifica que un alumne no vagi durant tot el curs a
una de les classes, perquè és
evident que això provoca
perjudicis al normal desenvolupament acadèmic de la
classe, fa que s’hagin de repetir continguts i això és un
greuge per als altres alumnes
que han assistit a totes les
classes. No li constava que hi
hagués altres expedients
similars, cosa que no vol dir
que no hagin pogut passar
circumstàncies semblants,
només que en aquest cas el
problema s’hauria solucionat
entre la direcció i els pares,
escollint aquests entre la
música o l’altra activitat que
resultés incompatible. Va dir

que, amb motiu de la futura
obertura de la nova Llar d’Infants era previst de fer un
Reglament per a tots els serveis educatius que presta l’Ajuntament, inclosa l’EMM. I va
dir que considera que les tasques que duu a terme la
directora dintre de la seva
jornada de treball són perfectament assumibles i que les
va realitzant des de fa molts
anys; i que si algú vol parlar
amb ella ho ha de sol·licitar i
no li constava que hi hagués
cap problema al respecte.
L’alcalde Jaume Rabeya (CiU)
va dir que tot acord ha de
seguir un procediment i que
en aquest cas, prèvia proposta de la direcció de l’escola i
audiència als interessats, és la
Junta de Govern Local qui ha
de prendre la decisió corresponent. Va recordar que el
catàleg de llocs de treball és
el mateix que va aprovar el
Ple l’any 2005. I en relació a la
documentació sol·licitada pel
Síndic de Greuges, va dir que
la sol·licitud s’havia rebut feia
una setmana; el secretari,
Josep A. Montraveta, va explicar que la documentació a
enviar estava ja preparada i
que, si no s’havia enviat, estava a punt de fer-ho. La moció
no va ser aprovada per 6 vots
en contra de CiU, enfront de
4 vots a favor (ERC, PSC, VAI) i
una abstenció, del regidor
Josep Miquel Soler, de CiU.
Precs i preguntes. Andreu
Fernández (ERC) es va interessar pels moviments de
terra als Sants Peres, que han
produït forts desnivells,
demanant que s’exigeixi a
l’empresa extractora d’àrids
que asseguri el restabliment
de l’entorn natural; va demanar com s’havia finançat el
cotxe de la guàrdia urbana; i
va preguntar si hi hauria concert de rock català el divendres de Traginers al vespre.
Àngel Ribalta (CiU) va dir
que, en efecte, l’empresa
extractora ha d’anivellar el

terreny i deixar-ho tot bé; i
que creu que el cotxe es va
comprar a càrrec del romanent de tresoreria, però que
caldria comprovar-ho amb la
documentació comptable.
Mireia Manzano (CiU) va dir
que per al divendres de Traginers hi havia dues propostes,
la de l’Ajuntament i la dels
Escoltes, i que la Comissió de
Traginers va escollir que es
fes la dels Escoltes.
Núria Prat (ERC) va comentar
que al carrer Sant Domènec
hi ha molts cotxes aparcats,
fins i tot de nit, malgrat estar
prohibit; va demanar per què
els cursos de formació de les
treballadores del Casal Verge
de Montserrat se’ls han de
pagar elles; i va demanar que
es tornés l’estufa que hi havia
a la sala dels regidors. Josep
Miquel Soler (CiU) va dir que
ja controlaran els aparcaments del carrer Nou; i l’alcalde Jaume Rabeya (CiU) va
explicar que l’Ajuntament no
té res a veure amb la residència Casal Verge de Montserrat, que és una fundació privada i per tant la formació del
seu personal se la fan ells. Sí
que, una vegada, l’Ajuntament hi va organitzar les
pràctiques d’un curs de
geriatria.
Isidora Hernández (PSC) va
demanar que l’Ajuntament
vetlli perquè les empreses de
la població contractin gent
del municipi quan amplien la
plantilla; que es treguin les
pedres del Repeu que es van
deixar per a mossèn Joan i
que no farà servir; va exposar
el problema de la teulada de
la sala del Sindicat, i va dir
que encara hi ha bassals; va
dir que a la Plaça de la mel hi
ha una jardiners que es mou i
que és un perill; va demanar
si els passos de vianants
compleixen la normativa i si
és previst adaptar-los; i si s’ha
fet cap convocatòria per al
canvi de concessionari del
bar de la piscina. Jaume
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Rabeya (CiU) va dir que sempre s’intenta que es contracti
personal del poble, però que
al final són les empreses les
que decideixen. Àngel Ribalta (CiU) va dir que les pedres
del Repeu es podrien utilitzar
per a les obres de la casa
Torrents; que el problema del
Sindicat és de condensació,
que s’han arreglat les canals
perquè no es mulli la teulada,
però que això no solucionarà
el problema exposat; que
moltes jardineres tenen
aquest problema i que, quan
és prou greu per a l’estabilitat, s’intenta arreglar; que
això dels passos de vianants
ja es va dir en un altre Ple:
que la nova normativa és per
als que es construeixin a partir d’ara, i que per adaptar els
vells no hi ha pressupost; i
que només s’ha autoritzat un
canvi de concessionari a la
piscina, però que el termini
de la concessió no ha variat.
Xavier Marquès (VAI) va preguntar si el dia que hi va
haver robatoris al poble hi
havia vigilant; va demanar
com anaven les obres de la
llar d’infants i quan era prevista la inauguració; i com
està l’expedient de protecció
de la legalitat urbanística al
carrer de la Creu. Josep
Miquel Soler (CiU) va dir que
la nit dels robatoris hi havia
un vigilant que va fer 80 km,
però que no va veure res.
Àngel Ribalta (CiU) va dir que
les obres de la llar d’infants
anaven a bon ritme i que es
preveia que per l’abril estaria
tot acabat, per la qual cosa es
podria fer el trasllat aquest
mateix curs; i sobre l’expedient del carrer de la Creu, va
dir que s’havia demanat,
sense èxit, que es nomenés
instructor a la Diputació i a la
Generalitat, i que ara es
demanaria al Consell Comarcal del Bages.
I la reunió, que havia
començat a les 9 del vespre,
va acabar a les 10 i 19 minuts.

DE MEMÒRIA
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A peu i a cavall
S

Presentació del llibre
‘Un fil de veu’,
de Rossend Sellarés

JORDI PLANES
FOTOS JORDI SARRI

Es ben cert que no hi ha res
més vell que anar a peu. Però
vella i tot, aquesta manera
d’anar d’un lloc a l’altre va ser
d’absoluta actualitat en els
primers anys de després de
la guerra civil, fins ben bé cap
a finals dels anys cinquanta
del segle passat. O sigui, els
anys de la meva infantesa i
primera adolescència, que
són els que reflecteixo en els
meus records. De manera
que trajectes curts que ara es
fan naturalment en cotxe
particular, abans es feien a
peu sense cap problema.
Com és ara anar a Sallent (jo
hi havia anat força vegades,
a buscar llibres a la biblioteca: a Balsareny no n’hi havia
pas) o a Navàs, com feia l’oncle Miquel de cal Picas de la
carretera per anar a comprar
queviures a cal Corderroure,
que es veu que eren més del
seu gust. Això, és clar, perquè
els horaris del tren o del
cotxe de línia no convenien i,
a més, anar a peu era de
franc. També anaven a peu la
majoria de treballadors i treballadores de la fàbrica del
Molí, a un quart d’hora del
poble.
Ja parlaré després de cotxes i
motos, però ara deixeu-me
entretenir en dos mitjans de
transport abundants en
aquell temps: els carros i les
bicicletes.
De carros, n’hi havia molts.
Tirats al més sovint per mules
o matxos —els cavalls i
eugues eren més rars— servien per anar al camp o a la
vinya i, també, per traginar
mercaderies entre pobles en
uns moments en què els
camions eren escassos, perduts molts als fronts de guerra, i la benzina, poca i cara. A
Balsareny, ja ho veurem, n’hi
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havia molt pocs. Els carros,
doncs, abundants, feien un
terrabastall
considerable
quan passaven pels carrers
del poble, pavimentats de
terra i rocs. Era tal el soroll,
que els vidres vibraven i arribaven a impedir, per exemple, que es pogués escoltar i
entendre bé la ràdio-novel·la
o qualsevol altra cosa. Ho
recordo com si fos ara. Avui,
que no queda cap carro, deu
fer fins i tot estrany que
aquests vehicles haguessin
de pagar cada any un impost
municipal de circulació i portessin una placa-matrícula.
Un altre mitjà de desplaçament, encara més generalitzat, era la bicicleta. N’hi havia
moltes i eren, ben sovint, la
manera més ràpida i més
còmoda d’anar a treballar si
no hi havia transport col·lectiu, com en el cas d’algunes
fàbriques. Unes bicicletes
robustes, feixugues, d’un sol
pinyó, que reclamaven força
muscular i paciència. De mica
en mica, en van anar apareixent amb canvis de pinyons,
més lleugeres i ràpides i de
més bon dur. El Quim Jubert,
àlies Morral, en tenia botiga i
taller de reparació. N’era un
bon mecànic i un gran aficionat a l’esport del pedal. Tenia
l’establiment empaperat de

retalls de revistes franceses
de ciclisme amb reportatges
esportius, especialment del
Tour de França. Més tard seria
l’ànima del Club Ciclista de
l’Alt Llobregat, però abans ja
havia organitzat algunes curses per la Festa Major. Recordo dos corredors locals de
fama a la comarca, que ho
guanyaven tot: el Jeroni
Calpe, abans d’anar a treballar a Alemanya, i l’Alfredo
Miranda, mort en un terrible
accident de tren a Manresa.
La bicicleta era, per dir-ho
d’alguna manera, el que són
avui les motos i les seves
competicions. Com els
carros, les bicicletes també
pagaven un impost municipal i portaven una petita
placa-matrícula. Si no, eren
multades.
De motos, els primers temps,
no en recordo cap més sinó
la del Francesc Soler Castella,
el Quico de cal Pastisseret, i la
del Mingo Regí, amb sidecar i
tot. La del Quico, no sé si tan
sols tenia marca, era una
andròmina que ell muntava i
desmuntava en uns baixos
del carrer de la Creu, al costat
de l’estanc d’aleshores, que
era del seu germà. En aquells
moments les peces de recanvi venien de no se sap on,
eren introbables o quasi. He

SARMENT
FOTOS SUSI RODRÍGUEZ

El dissabte 12 de març, un
dia plujós, el poeta navassenc Rossend Sellarés va
presentar a la Biblioteca
Pere Casaldàliga el llibre Un
fil de veu, editat per L’Albí,
amb pròleg de Climent Forner. La presentació va anar
acompanyada d’un recital a
càrrec del grup «Joc i Foc»,
format pels rapsodes Dolors
Claret, Assumpta Santacreu,
Josep Vilarmau, Ramon
Carreté i el mateix Rossend
Sellarés, acompanyats a la
guitarra pel jove Martí
Riera.
Rossend Sellarés, de 61
anys, forma part del taller
de poesia «Escac al vers» de
l’Ateneu Barcelonès (on, el 8
d’abril, es va fer també l’acte
de presentació amb els
mateixos rapsodes, com ja
s’ha fet també a Navàs, Manresa i Súria i és previst de
fer-ho en altres poblacions.
Com diu Climent Forner en
el pròleg del llibre, i com va
destacar també el poeta
Joan Vilamala a l’acte de

presentació a Manresa, la
poesia de Sellarés és planera i entenedora, perquè
parla de temes quotidians,
amb els quals el lector s’hi
pot identificar: l’amor i l’amistat, el país, el paisatge, el
pas del temps, la bellesa i
l’art… I s’expressa «jugant
amb els mots», amb uns versos d’una gran riquesa
mètrica i estròfica i una
notable varietat de recursos
tècnics, amb al·literacions,
rimes internes, encavalcaments, poemes monovocàlics, monosil·làbics… Un
plaer per a l’oïda i per a la
intel·ligència.

La Biblioteca
Pere Casaldàliga al 2010
S

BIBLIOTECA PERE CALDÀLIGA

La biblioteca és un espai
obert per accedir lliurement
a la informació, al coneixement, al lleure i a la cultura de
totes les persones, al llarg de
la seva vida sense limitació
de creences o d’origen, facilitant la relació, la convivència,
la cohesió social, el sentiment de pertinença al municipi i el desenvolupament
personal a partir d’un ampli
ventall de recursos que s’actualitzen constantment, un
tracte cordial i l’aprofitament
de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Un dels objectius principals
de la biblioteca és la millora
contínua dels serveis que
ofereix: accés gratuït a internet, Wi-fi, formació en noves
tecnologies per persones
adultes, formació en l’ús de la
biblioteca, ofimàtica, préstec
de documents, etc.
En els darrers anys hem posat
especial èmfasi en tres línies
estratègiques:
1. Optimitzar l’ús dels recursos de la biblioteca
2. Donar suport a l’aprenentatge al llarg de la vida
3. Esdevenir un veritable
punt d’integració ciutadana
Durant el 2010 hem volgut
fer més visible la biblioteca
mitjançant la utilització de la
Xarxa
social
Facebook
(http:// facebook.com/bibliotecaperecasaldaliga.balsareny) com a plataforma per
fer difusió dels nostres serveis i les activitats que hi realitzem, afegint així un altre
espai virtual al que ja teníem
a blogger (http://bibliotecabalsareny.blogspot.com)
És clar que les biblioteques

ens adaptem als nous temps
amb l’ús de les noves eines
que les TIC posen al nostre
abast. La nostra missió com a
professionals de la informació és avançar-nos a les
necessitats dels usuaris oferint-los productes de qualitat
a la seva mida sense perdre
valors com la qualitat, l’eficiència i la cerca de
l’excel·lència en la nostra
feina.
Pensem que és bo donar a
conèixer algunes dades per
què tothom es pugui fer una
idea de qui som, què fem,
quins objectius perseguim i
cap a on anem.
Resum de dades
Visites: 21.252
Visites al blog de la biblioteca: 13.934
Amics agregats al facebook:
350
Ús del servei d’internet:
10.814
Ús del servei d’ofimàtica: 626
Ús del servei de Wi-fi: 945
Préstecs: 17.599
Exposicions: 9
Hores del conte: 8
Conferències: 1
Visites escolars: 21
Cursos i tallers: 13
Fons de la biblioteca: 23.306
documents
Al 2010 els principals objectius han estat:
- Augment de la qualitat de
l’hora del conte. Vam passar
de fer-ne 4 al 2009, a fer-ne 8
espectacles infantils amb la
col·laboració de la campanya
«Tot l’any lectura» de la Diputació de Barcelona, que era
un projecte de foment de la
lectura iniciat al 2004 que
permetia a un municipi amb
una població de menys de
5.000 habitants, contractar
activitats de qualitat a un

S

14 ENTREVISTA

- Alba: Personalment ja coneixia, abans d’entrar-hi, el món
del pubillatge. Amics i familiars n’han format part i d’alguna manera o altre, és una
tradició que sempre m’ha cridat l’atenció. Abans però, i des
de fora, veia el pubillatge com
una tradició que tan sols es
feia notòria en les festes populars del poble. Uns representants eren proclamats per la
Festa Major, i només els vèiem
amb el vestit tradicional 2 o 3
dies a l’any. Avui dia, sento que
en formo part, i a més, m’agrada posar-me el vestit quan
toca representar Balsareny en
algun altre poble, coneixent la
gent que, com jo, se senten
orgullosos de les seves arrels.

METEOROLOGIA
amistats que formen part del
pubillatge que m’han ensenyat a estimar, respectar i
entendre el que aporta el
pubillatge a la cultura catalana.
- Adrià: Sobretot l’amor i una
fe incondicional per Catalunya, l’orgull de ser català.
- Quin nivell social us ha proporcionat ésser representants
de Balsareny?
- Alba: Personalment, m’he
enriquit més de cultura catalana, i a més el ball de la faixa,
els bastoners i els gegants des
del balcó de l’ajuntament, són
un luxe!

- Anabel: Abans tenia coneixement del pubillatge, però
d’una manera més superficial.
Ara, desprès d’un any, he après
a estimar el pubillatge i a
representar el que significa per
als catalans.

- Anabel: El fet de ser representat de Balsareny m’ha permès
obrir-me més a l’hora de relacionar-me amb la gent, conèixer millor les persones i ajudar
els nous del pubillatge a integrar-se millor.

- Adrià: La meva mare havia
estat pubilla, i quelcom
d’història explicava. Ara que
ho visc jo, veig que és un món
molt arrelat i representatiu de
Catalunya, on comparteixes
moltes coses amb gent que
també s’estima la nostra terra.

- Adrià: Més que un nivell
social, el que m’ha proporcionat són coneixences de pobles
i de molta gent. Gent que, com
he dit abans, està molt arrelada a Catalunya.

- El món del pubillatge s’estén
per molts pobles i comarques,
representants d’una nació,
Catalunya. Quin ha estat el
fruit d’aquesta descoberta?
- Alba: Un dels fruits dels quals
podem gaudir formant part
d’aquest gran arbre, és el fet de
visitar pobles i ciutats arreu de
Catalunya i conèixer molt més
la geografia catalana. Però per
descomptat, el fruit més saborós ha estat conèixer altres
persones que, com nosaltres,
formen part del pubillatge, i
amb qui compartim experiències i moments inoblidables.
- Anabel: He pogut conèixer
llocs i festes tradicionals que
no havia vist mai, i fer noves

- Per últim, quina part de folklore creieu que hi pot haver
representat dins el món del
Pubillatge?
- Alba: La vestimenta és la
part més folklòrica d’aquesta
tradició. El vestit tradicional
de Pubilla i Hereu és confós a
vegades amb el de dansaires
d’esbarts, entre d’altres... Però
crec que és el què dóna més
vida a aquest moviment de
joves amb ganes de posar-se
un vestit que no tothom es
posaria i que a més representa
un seguit de sentiments.
- Anabel: A contribuir amb el
poble tant a nivell social com
a nivell cultural. Donar a
conèixer les nostres tradicions,
ja sigui a la resta de Catalunya
com fora d’aquesta.
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sada de fusta de color més o
menys ros). N’eren xofers el
Careta, de Balsareny, i el Dionís, de Sallent. I pareu de
comptar. Total, cinc. Si remarco els noms dels conductors
es per subratllar la raresa de
carnets de conduir que hi
havia llavors i el cert prestigi
que tenien. Una mica més
tard vindrien els Biscuter, els
Isetta, que semblaven un ou, i
els PTV manresans, embrió
de l’empresa Ausa. Però això
ja són figues d’un altre paner.

Mes de març de 2011
S

FRANCESC CAMPRUBÍ
JORDI SOLER

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

9,6
10,4
2,9
17,9
-4,8; dia 1
25,9; dia 31
8,9; dia 27
7,0; dia 3

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

35,6 dia 22
6,4
2.627,6 km

Pressió (hPa)
Màxima
Mínima

1.020,5 dia 23
986,4 dia 16

La pluja (litres)
Dia 3
Dia 11
Dia 12
Dia 14
Dia 15
Dia 21
Dia 26
Dia 29
Total

3,0
3,6
53,4
20,2
37,2
1,5
1,6
10,5
131,0

arribat a pensar que al Quico
li agradava més fer de mecànic que de motorista. Però la
moto a la llarga funcionava,
és clar. I ell hi anava a cavall
tot cofoi amb el petardeig
compassat del motor. No sé si
es pot parlar de curses de
motos, però de tant en tant
en passava alguna, des de la
carretera de Manresa cap a la
d’Avinyó —si no de velocitat,
almenys de regularitat—, ara
una moto, després una altra.
Unes màquines vetustes i
que avui trobaríem lentes,
que feien pudor d’oli cremat
per uns motors potents però
rudimentaris. Poc temps després,
anirien apareixent
altres motos, a poc a poc. Les
Guzzi, tot un progrés, les
Ossa, les Sanglas, les Rieju i,
finalment, les Montesa. Però
això ja és d’un altre temps.
Ah, no voldria descuidar-me
—no sé si coincideix exacta-

ment en el temps— de la
Mobilette del senyor Julian,
el practicant de Vilafruns.
De cotxes, n’hi havia tan pocs
que es podien comptar amb
els dits d’una mà. I cap de
particular. I tots d’abans de la
guerra, amb aquella forma
tan característica que els
nens reproduíem als nostres
dibuixos rudimentaris que
poc tenen a veure amb els
que es poden fer avui. Cotxes
de col·lecció, a hores d’ara. El
primer, el cotxe del Portella,
el taxi del poble des de sempre, del Pere Pujol, de més a
més mecànic. Després, els
cotxes d’empresa. El del Molí,
conduït pel Font, utilitzat
quasi en exclusiva pel senyor
Francisco Viñas. El de la Colònia Soldevila, guiat per l’Espuña. Els de la mina de Vilafruns, entre ells una rubia
(mena de furgoneta carros-

Bar - Restaurant

Si la memòria traïdora no em
falla, hi havia també dos
camions. El del Merenci
(Ramon Soler) que feia d’ordinari (recader) i anava a
Manresa cada dia: un servei
que era d’una utilitat mercantil i econòmica considerable, com ara costa d’imaginar. Aquest camió sempre el
recordo funcionant amb
benzina. En canvi l’altre, el del

Bessa, que es dedicava a
transports poc comuns, funcionava sovint amb gasogen,
uns dipòsits on es cremava
de tot el que cremava i que
van ser força generalitzats
acabada la guerra per falta
de gasolina. Finalment, hi
havia també dos òmnibus, de
servei discrecional, per a
excursions i, més generalment, per portar els treballadors, generalment treballadores, a les fàbriques. Eren el
del Merenci, vetust i molt
sovint en panna, i el del
Canal, més modern i còmode. Ah, i en tots els casos (cotxes, camions i autocars), si no
funcionava el demarreur, el
vehicle s’engegava fent servir una maneta que, engalzada amb un dispositiu davant
del motor, rodava a força de
braços i, anant bé, feia espetegar el motor. El que no
fallava mai, per vell que fos,
era anar a peu.

Juan Herrera - 670 23 07 75

EL JARDINET
Comunions,
banquets,
reunions...

Jaume i Emília
Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

S

S

ENTREVISTA 13

12 ENTREVISTA
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dir que jo no en tinc cap de
mosaic, perquè tots els que
faig els dono.

FOTO JORDI SARRI

Són diversos els llibres
publicats que donen el
relleu coneixedor de la personalitat de Mn. Joan Bajona
i Pintó. A continuació es
publica l’entrevista feta pels
alumnes de 4t. nivell elemental de l’Escola de Música
Municipal de Balsareny.

- Dels treballs que ha fet a Balsareny, de quin se sent més
satisfet?
- Del de la farmàcia i el de
Sant Marc.
Per saber-ne més

Mossèn Joan ha dedicat la
seva vida a millorar el seu
voltant, ja sigui fent mosaics
o bé reunint una colla de
gent per formar una Coral.
Ha sigut professor de flauta
a l’escola Municipal de Música de Balsareny des del
1991, any de l’obertura de
l’escola, fins el 2004.

Un lloc per visitar:
la Sagrada Família.
Un plat:
el bacallà.
Un color:
el blau.
Platja o muntanya?
Muntanya.

Mossèn Joan va néixer a
Sant Llorenç de Morunys, el
16 de setembre de 1932.
Actualment dirigeix les
corals de Balsareny i és el
president d’honor dels Pastorets de Balsareny, on
també hi representa el
paper del Gran Sacerdot.
També organitza cada any
un concurs de pessebres per
als més menuts.
Música
- A quina edat es va interessar
per la música?
- Des de molt petit, perquè la
meva mare em feia cantar, i a
més a més, l’avi matern ja
tocava en una orquestra. Jo
mai no he anat a un conservatori, sinó que tot el que he
après de la música ha sigut
estimant-la. Sí que m’hauria
agradat anar a un conservatori, perquè em falta la part
teòrica de la música, però
amb molta pràctica i oïda he
après a interpretar-la. I pel
que fa a ensenyar-ne, vaig
començar amb 12 anys al

seminari.
- Toca algun instrument?
- Sí, toco la flauta i l’orgue i,
amb menys freqüència, el
piano i la guitarra.
- Quin any es va fundar la
Coral Sant Esteve? Com va
sorgir la idea?
- Es va fundar l’any 1963 i
d’aquí dos anys farem 50
anys. Farem una gran celebració! Sempre m’ha agradat
la música i a Sant Esteve vaig
conèixer un home, amb qui
encara hi tinc contacte, que
assajava a unes noies pels
Pastorets i li vaig proposar la
idea de formar una Coral.
- Quines corals ha format Balsareny?
- La Coral Sant Esteve, que és
la d’adults; la dels Ametllers,
que és la dels jubilats; i la
Romaní, que és la dels petits.

Vull dir també que la Coral
Romaní està oberta a tots els
nens, encara que no vagin a
l’Escola de Música.
- Ens pot fer un breu resum de
les seves composicions?
En té alguna en especial?
- He fet mols goigs i també
he fet moltes cançons per a
corals. «La marxa dels Sants»
és la que ha tingut més èxit i
la que m’ha agradat més.

Un partit del Barça o una
òpera de Verdi?
Una òpera de Verdi, tinc la
música per sobre de tot.
Un somni:
Que hi hagués harmonia a
tot el món.
Un dia inoblidable:
Quan tenia 4 anys, una dona
es va treure un tros de pa de
sota el davantal i me’l va
donar a mi. Això, en plena
guerra ho vaig valorar molt,
no ho oblidaré mai.

Art
- Quan es va començar a interessar pels mosaics?
- Feia de monitor a la Carral i
allà vaig començar a trencar
peces i és allà on hi vaig fer el
meu primer mosaic. En tots
els mosaics primer faig el
dibuix. Després faig el contorn de la figura amb el negre
i un cop fet això l’omplo fent
jugar els colors, però sempre
ficant diverses tonalitats d’un
mateix color. També haig de

Què canviaria d’aquest món?
Canviaria l’egoisme per l’estimació.
En fotografia què prefereix,
blanc i negre o color?
Blanc i negre, penso que així
es mostren més els matisos.
Voldríem donar les gràcies a
mossèn Joan Bajona en nom
de l’Escola de Música i del poble
per tot el que ha fet, ja que ha
convertit Balsareny en un lloc
millor. Moltes gràcies.

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO JORDI SARRI

L’Alba (pubilla),l’Anabel (dama
d’honor) i l’Adrià (hereu), ara
farà un any que van entrar al
món del pubillatge de Balsareny, i encara els queda tot un
altre any per gaudir-ne.
L’Alba Soler Garriga va néixer
el 6 de setembre de 1991, i
actualment està cursant la llicenciatura de Psicologia a la
Universitat de Lleida. L’Alba no
és massa aficionada a llegir, tot
i que li agrada. Ara està llegint
El món groc, d’Albert Espinosa,
«un llibre que m’ha recomanat
més d’un amic, i que m’està
enganxant molt ja que parla
d’una filosofia de vida molt
positiva». No practica cap
esport en concret, però si ha
d’escollir-ne algun, prefereix
veure partits de futbol o futbol
sala, que, de fet, són els únics
que va a veure.
A l’Alba li encanta viatjar però
ho ha fet poques vegades.
Florència i Venècia són dues
ciutats entranyables que ha
visitat i que defineix com a
museus a l’aire lliure.«Són ideals per perdre-s’hi». En el
temps de lleure «Passo la
majoria del meu temps lliure
amb els amics, encara que
sigui fent un cafè, si és amb
bona companyia, sempre és
millor. També formo part de
l’agrupament escolta Guillem
de Balsareny on els dissabtes
sóc cap a la branca de Ràngers-Noies Guia».
L’Anabel Cano Hernández
va néixer el 18 de gener de
1991, i ha cursat els estudis de
grau mitjà de Pastisseria i Forneria i un altre de Comerç a
Manresa. Pel que fa als
esports, li agrada sortir amb
bicicleta, i en el temps de lleure li agrada anar al cine, veure
la televisió i escoltar música
variada (pop, reggaeton...).

L’Adrià Martos i Calvet va
néixer el 15 d’abril de 1991.
Actualment està cursant el
segon curs de la carrera de
Comunicació Audiovisual a la
Universitat de Vic. Pel que fa
al llegir, ens comenta que “no
tinc massa temps, però sí que
m’agrada. L’últim llibre que
he llegit és Whiteout, de Ken
Follet, en anglès, per fer un
treball de la universitat.
Pel que fa a l’esport li agrada
quasi tot: futbol, tenis, bàsquet... «El futbol el practico,
sóc jugador de la U.E. Balsareny, i també dono classes de
tenis al Pativic amb nens».
A l’Adrià li agrada molt viatjar, i ha estat a països com
Franca, Itàlia, Holanda, i
també coneix bastant bé
Espanya.
Li agrada molt la música, toca
la guitarra espanyola i l’elèctrica, i també és cap als escoltes de Balsareny. Abans tocava amb un grup de música,
«Trempera»; hi va tocar uns
tres anys, però ho va deixar
en anar a estudiar a Vic, per
falta de temps.
- Quina va ser l’entitat balsarenyenca que us va presentar a
la convocatòria per ésser
representant dins el món del
pubillatge balsarenyenc?

- Anabel.Em va presentar l’Associació contra el Càncer, perquè
jo participo en aquesta associació i em van demanar si m’agradaria presentar-me al món del
pubillatge. Em va semblar molt
bé tenir aquesta experiència.
- Alba: La Comissió de Reis.
- Adrià: La Comissió de Reis.
- Quantes més entitats hi foren
representades?
- Alba: A la nostra proclamació,
es va fer representació d’unes
quantes entitats del poble com
ara el Club d’Escacs, l’Associació
contra el Càncer, Casal Verge de
Montserrat,Comissió de Carnestoltes, Pastorets de Balsareny,
Comissió de la Festa dels Traginers, els Escoltes i la Comissió de
Reis,entre altres.
- Quina és la consideració que us
mereixen les proves que vàreu
haver de superar enfront dels
altres candidats?
- Alba: El dia que vam ser convocats a l’Ajuntament ens van fer,
en primer lloc, un seguit de preguntes escrites sobre cultura del
poble, de Catalunya i noticies
internacionals
d’actualitat.
Seguidament vam haver de

desenvolupar una redacció
seguint un tema a escollir i llegirla davant de tots els presents a la
taula. Finalment ens van fer
unes preguntes orals que ens
determinarien com a representants del pubillatge d’enguany.
El títol a la banda o a la faixa per
a nosaltres no és el més important.Tots tres per igual intentem
representar tant bé com podem
el nostre poble i de la millor
manera possible ho anem fent
al llarg dels pobles que visitem.
- Anabel: Em van semblar bé.
Potser la part que més em va
agradar va ser la de l’exposició
oral, perquè m’agrada expressar-me parlant i sobretot si és un
tema que m’interessa o m’agrada.
- Adrià: Varen ser molt disteses,
dintre d’un bon ambient. Vam
fer una prova escrita que es dividia en diferents apartats. En
aquesta prova et preguntaven
coses sobre Balsareny, sobre
Catalunya i altres de cultura
general.Després ens van fer una
entrevista oral, amb membres
de l’Ajuntament i d’entitats de
Balsareny.
- Abans què en sabíeu del món
del pubillatge? I després d’un
any?
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dir que jo no en tinc cap de
mosaic, perquè tots els que
faig els dono.
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Són diversos els llibres
publicats que donen el
relleu coneixedor de la personalitat de Mn. Joan Bajona
i Pintó. A continuació es
publica l’entrevista feta pels
alumnes de 4t. nivell elemental de l’Escola de Música
Municipal de Balsareny.

- Dels treballs que ha fet a Balsareny, de quin se sent més
satisfet?
- Del de la farmàcia i el de
Sant Marc.
Per saber-ne més

Mossèn Joan ha dedicat la
seva vida a millorar el seu
voltant, ja sigui fent mosaics
o bé reunint una colla de
gent per formar una Coral.
Ha sigut professor de flauta
a l’escola Municipal de Música de Balsareny des del
1991, any de l’obertura de
l’escola, fins el 2004.

Un lloc per visitar:
la Sagrada Família.
Un plat:
el bacallà.
Un color:
el blau.
Platja o muntanya?
Muntanya.

Mossèn Joan va néixer a
Sant Llorenç de Morunys, el
16 de setembre de 1932.
Actualment dirigeix les
corals de Balsareny i és el
president d’honor dels Pastorets de Balsareny, on
també hi representa el
paper del Gran Sacerdot.
També organitza cada any
un concurs de pessebres per
als més menuts.
Música
- A quina edat es va interessar
per la música?
- Des de molt petit, perquè la
meva mare em feia cantar, i a
més a més, l’avi matern ja
tocava en una orquestra. Jo
mai no he anat a un conservatori, sinó que tot el que he
après de la música ha sigut
estimant-la. Sí que m’hauria
agradat anar a un conservatori, perquè em falta la part
teòrica de la música, però
amb molta pràctica i oïda he
après a interpretar-la. I pel
que fa a ensenyar-ne, vaig
començar amb 12 anys al

seminari.
- Toca algun instrument?
- Sí, toco la flauta i l’orgue i,
amb menys freqüència, el
piano i la guitarra.
- Quin any es va fundar la
Coral Sant Esteve? Com va
sorgir la idea?
- Es va fundar l’any 1963 i
d’aquí dos anys farem 50
anys. Farem una gran celebració! Sempre m’ha agradat
la música i a Sant Esteve vaig
conèixer un home, amb qui
encara hi tinc contacte, que
assajava a unes noies pels
Pastorets i li vaig proposar la
idea de formar una Coral.
- Quines corals ha format Balsareny?
- La Coral Sant Esteve, que és
la d’adults; la dels Ametllers,
que és la dels jubilats; i la
Romaní, que és la dels petits.

Vull dir també que la Coral
Romaní està oberta a tots els
nens, encara que no vagin a
l’Escola de Música.
- Ens pot fer un breu resum de
les seves composicions?
En té alguna en especial?
- He fet mols goigs i també
he fet moltes cançons per a
corals. «La marxa dels Sants»
és la que ha tingut més èxit i
la que m’ha agradat més.

Un partit del Barça o una
òpera de Verdi?
Una òpera de Verdi, tinc la
música per sobre de tot.
Un somni:
Que hi hagués harmonia a
tot el món.
Un dia inoblidable:
Quan tenia 4 anys, una dona
es va treure un tros de pa de
sota el davantal i me’l va
donar a mi. Això, en plena
guerra ho vaig valorar molt,
no ho oblidaré mai.

Art
- Quan es va començar a interessar pels mosaics?
- Feia de monitor a la Carral i
allà vaig començar a trencar
peces i és allà on hi vaig fer el
meu primer mosaic. En tots
els mosaics primer faig el
dibuix. Després faig el contorn de la figura amb el negre
i un cop fet això l’omplo fent
jugar els colors, però sempre
ficant diverses tonalitats d’un
mateix color. També haig de

Què canviaria d’aquest món?
Canviaria l’egoisme per l’estimació.
En fotografia què prefereix,
blanc i negre o color?
Blanc i negre, penso que així
es mostren més els matisos.
Voldríem donar les gràcies a
mossèn Joan Bajona en nom
de l’Escola de Música i del poble
per tot el que ha fet, ja que ha
convertit Balsareny en un lloc
millor. Moltes gràcies.

JOSEP GUDAYOL I PUIG
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L’Alba (pubilla),l’Anabel (dama
d’honor) i l’Adrià (hereu), ara
farà un any que van entrar al
món del pubillatge de Balsareny, i encara els queda tot un
altre any per gaudir-ne.
L’Alba Soler Garriga va néixer
el 6 de setembre de 1991, i
actualment està cursant la llicenciatura de Psicologia a la
Universitat de Lleida. L’Alba no
és massa aficionada a llegir, tot
i que li agrada. Ara està llegint
El món groc, d’Albert Espinosa,
«un llibre que m’ha recomanat
més d’un amic, i que m’està
enganxant molt ja que parla
d’una filosofia de vida molt
positiva». No practica cap
esport en concret, però si ha
d’escollir-ne algun, prefereix
veure partits de futbol o futbol
sala, que, de fet, són els únics
que va a veure.
A l’Alba li encanta viatjar però
ho ha fet poques vegades.
Florència i Venècia són dues
ciutats entranyables que ha
visitat i que defineix com a
museus a l’aire lliure.«Són ideals per perdre-s’hi». En el
temps de lleure «Passo la
majoria del meu temps lliure
amb els amics, encara que
sigui fent un cafè, si és amb
bona companyia, sempre és
millor. També formo part de
l’agrupament escolta Guillem
de Balsareny on els dissabtes
sóc cap a la branca de Ràngers-Noies Guia».
L’Anabel Cano Hernández
va néixer el 18 de gener de
1991, i ha cursat els estudis de
grau mitjà de Pastisseria i Forneria i un altre de Comerç a
Manresa. Pel que fa als
esports, li agrada sortir amb
bicicleta, i en el temps de lleure li agrada anar al cine, veure
la televisió i escoltar música
variada (pop, reggaeton...).

L’Adrià Martos i Calvet va
néixer el 15 d’abril de 1991.
Actualment està cursant el
segon curs de la carrera de
Comunicació Audiovisual a la
Universitat de Vic. Pel que fa
al llegir, ens comenta que “no
tinc massa temps, però sí que
m’agrada. L’últim llibre que
he llegit és Whiteout, de Ken
Follet, en anglès, per fer un
treball de la universitat.
Pel que fa a l’esport li agrada
quasi tot: futbol, tenis, bàsquet... «El futbol el practico,
sóc jugador de la U.E. Balsareny, i també dono classes de
tenis al Pativic amb nens».
A l’Adrià li agrada molt viatjar, i ha estat a països com
Franca, Itàlia, Holanda, i
també coneix bastant bé
Espanya.
Li agrada molt la música, toca
la guitarra espanyola i l’elèctrica, i també és cap als escoltes de Balsareny. Abans tocava amb un grup de música,
«Trempera»; hi va tocar uns
tres anys, però ho va deixar
en anar a estudiar a Vic, per
falta de temps.
- Quina va ser l’entitat balsarenyenca que us va presentar a
la convocatòria per ésser
representant dins el món del
pubillatge balsarenyenc?

- Anabel.Em va presentar l’Associació contra el Càncer, perquè
jo participo en aquesta associació i em van demanar si m’agradaria presentar-me al món del
pubillatge. Em va semblar molt
bé tenir aquesta experiència.
- Alba: La Comissió de Reis.
- Adrià: La Comissió de Reis.
- Quantes més entitats hi foren
representades?
- Alba: A la nostra proclamació,
es va fer representació d’unes
quantes entitats del poble com
ara el Club d’Escacs, l’Associació
contra el Càncer, Casal Verge de
Montserrat,Comissió de Carnestoltes, Pastorets de Balsareny,
Comissió de la Festa dels Traginers, els Escoltes i la Comissió de
Reis,entre altres.
- Quina és la consideració que us
mereixen les proves que vàreu
haver de superar enfront dels
altres candidats?
- Alba: El dia que vam ser convocats a l’Ajuntament ens van fer,
en primer lloc, un seguit de preguntes escrites sobre cultura del
poble, de Catalunya i noticies
internacionals
d’actualitat.
Seguidament vam haver de

desenvolupar una redacció
seguint un tema a escollir i llegirla davant de tots els presents a la
taula. Finalment ens van fer
unes preguntes orals que ens
determinarien com a representants del pubillatge d’enguany.
El títol a la banda o a la faixa per
a nosaltres no és el més important.Tots tres per igual intentem
representar tant bé com podem
el nostre poble i de la millor
manera possible ho anem fent
al llarg dels pobles que visitem.
- Anabel: Em van semblar bé.
Potser la part que més em va
agradar va ser la de l’exposició
oral, perquè m’agrada expressar-me parlant i sobretot si és un
tema que m’interessa o m’agrada.
- Adrià: Varen ser molt disteses,
dintre d’un bon ambient. Vam
fer una prova escrita que es dividia en diferents apartats. En
aquesta prova et preguntaven
coses sobre Balsareny, sobre
Catalunya i altres de cultura
general.Després ens van fer una
entrevista oral, amb membres
de l’Ajuntament i d’entitats de
Balsareny.
- Abans què en sabíeu del món
del pubillatge? I després d’un
any?
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- Alba: Personalment ja coneixia, abans d’entrar-hi, el món
del pubillatge. Amics i familiars n’han format part i d’alguna manera o altre, és una
tradició que sempre m’ha cridat l’atenció. Abans però, i des
de fora, veia el pubillatge com
una tradició que tan sols es
feia notòria en les festes populars del poble. Uns representants eren proclamats per la
Festa Major, i només els vèiem
amb el vestit tradicional 2 o 3
dies a l’any. Avui dia, sento que
en formo part, i a més, m’agrada posar-me el vestit quan
toca representar Balsareny en
algun altre poble, coneixent la
gent que, com jo, se senten
orgullosos de les seves arrels.

METEOROLOGIA
amistats que formen part del
pubillatge que m’han ensenyat a estimar, respectar i
entendre el que aporta el
pubillatge a la cultura catalana.
- Adrià: Sobretot l’amor i una
fe incondicional per Catalunya, l’orgull de ser català.
- Quin nivell social us ha proporcionat ésser representants
de Balsareny?
- Alba: Personalment, m’he
enriquit més de cultura catalana, i a més el ball de la faixa,
els bastoners i els gegants des
del balcó de l’ajuntament, són
un luxe!

- Anabel: Abans tenia coneixement del pubillatge, però
d’una manera més superficial.
Ara, desprès d’un any, he après
a estimar el pubillatge i a
representar el que significa per
als catalans.

- Anabel: El fet de ser representat de Balsareny m’ha permès
obrir-me més a l’hora de relacionar-me amb la gent, conèixer millor les persones i ajudar
els nous del pubillatge a integrar-se millor.

- Adrià: La meva mare havia
estat pubilla, i quelcom
d’història explicava. Ara que
ho visc jo, veig que és un món
molt arrelat i representatiu de
Catalunya, on comparteixes
moltes coses amb gent que
també s’estima la nostra terra.

- Adrià: Més que un nivell
social, el que m’ha proporcionat són coneixences de pobles
i de molta gent. Gent que, com
he dit abans, està molt arrelada a Catalunya.

- El món del pubillatge s’estén
per molts pobles i comarques,
representants d’una nació,
Catalunya. Quin ha estat el
fruit d’aquesta descoberta?
- Alba: Un dels fruits dels quals
podem gaudir formant part
d’aquest gran arbre, és el fet de
visitar pobles i ciutats arreu de
Catalunya i conèixer molt més
la geografia catalana. Però per
descomptat, el fruit més saborós ha estat conèixer altres
persones que, com nosaltres,
formen part del pubillatge, i
amb qui compartim experiències i moments inoblidables.
- Anabel: He pogut conèixer
llocs i festes tradicionals que
no havia vist mai, i fer noves

- Per últim, quina part de folklore creieu que hi pot haver
representat dins el món del
Pubillatge?
- Alba: La vestimenta és la
part més folklòrica d’aquesta
tradició. El vestit tradicional
de Pubilla i Hereu és confós a
vegades amb el de dansaires
d’esbarts, entre d’altres... Però
crec que és el què dóna més
vida a aquest moviment de
joves amb ganes de posar-se
un vestit que no tothom es
posaria i que a més representa
un seguit de sentiments.
- Anabel: A contribuir amb el
poble tant a nivell social com
a nivell cultural. Donar a
conèixer les nostres tradicions,
ja sigui a la resta de Catalunya
com fora d’aquesta.

S
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sada de fusta de color més o
menys ros). N’eren xofers el
Careta, de Balsareny, i el Dionís, de Sallent. I pareu de
comptar. Total, cinc. Si remarco els noms dels conductors
es per subratllar la raresa de
carnets de conduir que hi
havia llavors i el cert prestigi
que tenien. Una mica més
tard vindrien els Biscuter, els
Isetta, que semblaven un ou, i
els PTV manresans, embrió
de l’empresa Ausa. Però això
ja són figues d’un altre paner.

Mes de març de 2011
S

FRANCESC CAMPRUBÍ
JORDI SOLER

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

9,6
10,4
2,9
17,9
-4,8; dia 1
25,9; dia 31
8,9; dia 27
7,0; dia 3

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

35,6 dia 22
6,4
2.627,6 km

Pressió (hPa)
Màxima
Mínima

1.020,5 dia 23
986,4 dia 16

La pluja (litres)
Dia 3
Dia 11
Dia 12
Dia 14
Dia 15
Dia 21
Dia 26
Dia 29
Total

3,0
3,6
53,4
20,2
37,2
1,5
1,6
10,5
131,0

arribat a pensar que al Quico
li agradava més fer de mecànic que de motorista. Però la
moto a la llarga funcionava,
és clar. I ell hi anava a cavall
tot cofoi amb el petardeig
compassat del motor. No sé si
es pot parlar de curses de
motos, però de tant en tant
en passava alguna, des de la
carretera de Manresa cap a la
d’Avinyó —si no de velocitat,
almenys de regularitat—, ara
una moto, després una altra.
Unes màquines vetustes i
que avui trobaríem lentes,
que feien pudor d’oli cremat
per uns motors potents però
rudimentaris. Poc temps després,
anirien apareixent
altres motos, a poc a poc. Les
Guzzi, tot un progrés, les
Ossa, les Sanglas, les Rieju i,
finalment, les Montesa. Però
això ja és d’un altre temps.
Ah, no voldria descuidar-me
—no sé si coincideix exacta-

ment en el temps— de la
Mobilette del senyor Julian,
el practicant de Vilafruns.
De cotxes, n’hi havia tan pocs
que es podien comptar amb
els dits d’una mà. I cap de
particular. I tots d’abans de la
guerra, amb aquella forma
tan característica que els
nens reproduíem als nostres
dibuixos rudimentaris que
poc tenen a veure amb els
que es poden fer avui. Cotxes
de col·lecció, a hores d’ara. El
primer, el cotxe del Portella,
el taxi del poble des de sempre, del Pere Pujol, de més a
més mecànic. Després, els
cotxes d’empresa. El del Molí,
conduït pel Font, utilitzat
quasi en exclusiva pel senyor
Francisco Viñas. El de la Colònia Soldevila, guiat per l’Espuña. Els de la mina de Vilafruns, entre ells una rubia
(mena de furgoneta carros-

Bar - Restaurant

Si la memòria traïdora no em
falla, hi havia també dos
camions. El del Merenci
(Ramon Soler) que feia d’ordinari (recader) i anava a
Manresa cada dia: un servei
que era d’una utilitat mercantil i econòmica considerable, com ara costa d’imaginar. Aquest camió sempre el
recordo funcionant amb
benzina. En canvi l’altre, el del

Bessa, que es dedicava a
transports poc comuns, funcionava sovint amb gasogen,
uns dipòsits on es cremava
de tot el que cremava i que
van ser força generalitzats
acabada la guerra per falta
de gasolina. Finalment, hi
havia també dos òmnibus, de
servei discrecional, per a
excursions i, més generalment, per portar els treballadors, generalment treballadores, a les fàbriques. Eren el
del Merenci, vetust i molt
sovint en panna, i el del
Canal, més modern i còmode. Ah, i en tots els casos (cotxes, camions i autocars), si no
funcionava el demarreur, el
vehicle s’engegava fent servir una maneta que, engalzada amb un dispositiu davant
del motor, rodava a força de
braços i, anant bé, feia espetegar el motor. El que no
fallava mai, per vell que fos,
era anar a peu.

Juan Herrera - 670 23 07 75

EL JARDINET
Comunions,
banquets,
reunions...

Jaume i Emília
Carrilet, 65 - BALSARENY

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

Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
BALSARENY - infordos2@gmail.com
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Rabeya (CiU) va dir que sempre s’intenta que es contracti
personal del poble, però que
al final són les empreses les
que decideixen. Àngel Ribalta (CiU) va dir que les pedres
del Repeu es podrien utilitzar
per a les obres de la casa
Torrents; que el problema del
Sindicat és de condensació,
que s’han arreglat les canals
perquè no es mulli la teulada,
però que això no solucionarà
el problema exposat; que
moltes jardineres tenen
aquest problema i que, quan
és prou greu per a l’estabilitat, s’intenta arreglar; que
això dels passos de vianants
ja es va dir en un altre Ple:
que la nova normativa és per
als que es construeixin a partir d’ara, i que per adaptar els
vells no hi ha pressupost; i
que només s’ha autoritzat un
canvi de concessionari a la
piscina, però que el termini
de la concessió no ha variat.
Xavier Marquès (VAI) va preguntar si el dia que hi va
haver robatoris al poble hi
havia vigilant; va demanar
com anaven les obres de la
llar d’infants i quan era prevista la inauguració; i com
està l’expedient de protecció
de la legalitat urbanística al
carrer de la Creu. Josep
Miquel Soler (CiU) va dir que
la nit dels robatoris hi havia
un vigilant que va fer 80 km,
però que no va veure res.
Àngel Ribalta (CiU) va dir que
les obres de la llar d’infants
anaven a bon ritme i que es
preveia que per l’abril estaria
tot acabat, per la qual cosa es
podria fer el trasllat aquest
mateix curs; i sobre l’expedient del carrer de la Creu, va
dir que s’havia demanat,
sense èxit, que es nomenés
instructor a la Diputació i a la
Generalitat, i que ara es
demanaria al Consell Comarcal del Bages.
I la reunió, que havia
començat a les 9 del vespre,
va acabar a les 10 i 19 minuts.

DE MEMÒRIA

S

A peu i a cavall
S

Presentació del llibre
‘Un fil de veu’,
de Rossend Sellarés

JORDI PLANES
FOTOS JORDI SARRI

Es ben cert que no hi ha res
més vell que anar a peu. Però
vella i tot, aquesta manera
d’anar d’un lloc a l’altre va ser
d’absoluta actualitat en els
primers anys de després de
la guerra civil, fins ben bé cap
a finals dels anys cinquanta
del segle passat. O sigui, els
anys de la meva infantesa i
primera adolescència, que
són els que reflecteixo en els
meus records. De manera
que trajectes curts que ara es
fan naturalment en cotxe
particular, abans es feien a
peu sense cap problema.
Com és ara anar a Sallent (jo
hi havia anat força vegades,
a buscar llibres a la biblioteca: a Balsareny no n’hi havia
pas) o a Navàs, com feia l’oncle Miquel de cal Picas de la
carretera per anar a comprar
queviures a cal Corderroure,
que es veu que eren més del
seu gust. Això, és clar, perquè
els horaris del tren o del
cotxe de línia no convenien i,
a més, anar a peu era de
franc. També anaven a peu la
majoria de treballadors i treballadores de la fàbrica del
Molí, a un quart d’hora del
poble.
Ja parlaré després de cotxes i
motos, però ara deixeu-me
entretenir en dos mitjans de
transport abundants en
aquell temps: els carros i les
bicicletes.
De carros, n’hi havia molts.
Tirats al més sovint per mules
o matxos —els cavalls i
eugues eren més rars— servien per anar al camp o a la
vinya i, també, per traginar
mercaderies entre pobles en
uns moments en què els
camions eren escassos, perduts molts als fronts de guerra, i la benzina, poca i cara. A
Balsareny, ja ho veurem, n’hi
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havia molt pocs. Els carros,
doncs, abundants, feien un
terrabastall
considerable
quan passaven pels carrers
del poble, pavimentats de
terra i rocs. Era tal el soroll,
que els vidres vibraven i arribaven a impedir, per exemple, que es pogués escoltar i
entendre bé la ràdio-novel·la
o qualsevol altra cosa. Ho
recordo com si fos ara. Avui,
que no queda cap carro, deu
fer fins i tot estrany que
aquests vehicles haguessin
de pagar cada any un impost
municipal de circulació i portessin una placa-matrícula.
Un altre mitjà de desplaçament, encara més generalitzat, era la bicicleta. N’hi havia
moltes i eren, ben sovint, la
manera més ràpida i més
còmoda d’anar a treballar si
no hi havia transport col·lectiu, com en el cas d’algunes
fàbriques. Unes bicicletes
robustes, feixugues, d’un sol
pinyó, que reclamaven força
muscular i paciència. De mica
en mica, en van anar apareixent amb canvis de pinyons,
més lleugeres i ràpides i de
més bon dur. El Quim Jubert,
àlies Morral, en tenia botiga i
taller de reparació. N’era un
bon mecànic i un gran aficionat a l’esport del pedal. Tenia
l’establiment empaperat de

retalls de revistes franceses
de ciclisme amb reportatges
esportius, especialment del
Tour de França. Més tard seria
l’ànima del Club Ciclista de
l’Alt Llobregat, però abans ja
havia organitzat algunes curses per la Festa Major. Recordo dos corredors locals de
fama a la comarca, que ho
guanyaven tot: el Jeroni
Calpe, abans d’anar a treballar a Alemanya, i l’Alfredo
Miranda, mort en un terrible
accident de tren a Manresa.
La bicicleta era, per dir-ho
d’alguna manera, el que són
avui les motos i les seves
competicions. Com els
carros, les bicicletes també
pagaven un impost municipal i portaven una petita
placa-matrícula. Si no, eren
multades.
De motos, els primers temps,
no en recordo cap més sinó
la del Francesc Soler Castella,
el Quico de cal Pastisseret, i la
del Mingo Regí, amb sidecar i
tot. La del Quico, no sé si tan
sols tenia marca, era una
andròmina que ell muntava i
desmuntava en uns baixos
del carrer de la Creu, al costat
de l’estanc d’aleshores, que
era del seu germà. En aquells
moments les peces de recanvi venien de no se sap on,
eren introbables o quasi. He

SARMENT
FOTOS SUSI RODRÍGUEZ

El dissabte 12 de març, un
dia plujós, el poeta navassenc Rossend Sellarés va
presentar a la Biblioteca
Pere Casaldàliga el llibre Un
fil de veu, editat per L’Albí,
amb pròleg de Climent Forner. La presentació va anar
acompanyada d’un recital a
càrrec del grup «Joc i Foc»,
format pels rapsodes Dolors
Claret, Assumpta Santacreu,
Josep Vilarmau, Ramon
Carreté i el mateix Rossend
Sellarés, acompanyats a la
guitarra pel jove Martí
Riera.
Rossend Sellarés, de 61
anys, forma part del taller
de poesia «Escac al vers» de
l’Ateneu Barcelonès (on, el 8
d’abril, es va fer també l’acte
de presentació amb els
mateixos rapsodes, com ja
s’ha fet també a Navàs, Manresa i Súria i és previst de
fer-ho en altres poblacions.
Com diu Climent Forner en
el pròleg del llibre, i com va
destacar també el poeta
Joan Vilamala a l’acte de

presentació a Manresa, la
poesia de Sellarés és planera i entenedora, perquè
parla de temes quotidians,
amb els quals el lector s’hi
pot identificar: l’amor i l’amistat, el país, el paisatge, el
pas del temps, la bellesa i
l’art… I s’expressa «jugant
amb els mots», amb uns versos d’una gran riquesa
mètrica i estròfica i una
notable varietat de recursos
tècnics, amb al·literacions,
rimes internes, encavalcaments, poemes monovocàlics, monosil·làbics… Un
plaer per a l’oïda i per a la
intel·ligència.

La Biblioteca
Pere Casaldàliga al 2010
S
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La biblioteca és un espai
obert per accedir lliurement
a la informació, al coneixement, al lleure i a la cultura de
totes les persones, al llarg de
la seva vida sense limitació
de creences o d’origen, facilitant la relació, la convivència,
la cohesió social, el sentiment de pertinença al municipi i el desenvolupament
personal a partir d’un ampli
ventall de recursos que s’actualitzen constantment, un
tracte cordial i l’aprofitament
de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Un dels objectius principals
de la biblioteca és la millora
contínua dels serveis que
ofereix: accés gratuït a internet, Wi-fi, formació en noves
tecnologies per persones
adultes, formació en l’ús de la
biblioteca, ofimàtica, préstec
de documents, etc.
En els darrers anys hem posat
especial èmfasi en tres línies
estratègiques:
1. Optimitzar l’ús dels recursos de la biblioteca
2. Donar suport a l’aprenentatge al llarg de la vida
3. Esdevenir un veritable
punt d’integració ciutadana
Durant el 2010 hem volgut
fer més visible la biblioteca
mitjançant la utilització de la
Xarxa
social
Facebook
(http:// facebook.com/bibliotecaperecasaldaliga.balsareny) com a plataforma per
fer difusió dels nostres serveis i les activitats que hi realitzem, afegint així un altre
espai virtual al que ja teníem
a blogger (http://bibliotecabalsareny.blogspot.com)
És clar que les biblioteques

ens adaptem als nous temps
amb l’ús de les noves eines
que les TIC posen al nostre
abast. La nostra missió com a
professionals de la informació és avançar-nos a les
necessitats dels usuaris oferint-los productes de qualitat
a la seva mida sense perdre
valors com la qualitat, l’eficiència i la cerca de
l’excel·lència en la nostra
feina.
Pensem que és bo donar a
conèixer algunes dades per
què tothom es pugui fer una
idea de qui som, què fem,
quins objectius perseguim i
cap a on anem.
Resum de dades
Visites: 21.252
Visites al blog de la biblioteca: 13.934
Amics agregats al facebook:
350
Ús del servei d’internet:
10.814
Ús del servei d’ofimàtica: 626
Ús del servei de Wi-fi: 945
Préstecs: 17.599
Exposicions: 9
Hores del conte: 8
Conferències: 1
Visites escolars: 21
Cursos i tallers: 13
Fons de la biblioteca: 23.306
documents
Al 2010 els principals objectius han estat:
- Augment de la qualitat de
l’hora del conte. Vam passar
de fer-ne 4 al 2009, a fer-ne 8
espectacles infantils amb la
col·laboració de la campanya
«Tot l’any lectura» de la Diputació de Barcelona, que era
un projecte de foment de la
lectura iniciat al 2004 que
permetia a un municipi amb
una població de menys de
5.000 habitants, contractar
activitats de qualitat a un
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preu molt assequible donat
que la Diputació assumia un
60% de la despesa i l’ajuntament un 40%.
Al 2011 Diputació ha deixat
d’assumir aquesta participació degut a la crisi, així que
per aquest any hem contractat de nou 8 hores del conte
sense el suport de la campanya “Tot l’any lectura” però
amb un pressupost similar.
- Optimització dels prestatges: hem buidat 21 m lineals
de prestatges del Magatzem
i els hem posat a la biblioteca
per encabir millor l’increment del fons.
- Organització sistemàtica de
recollida d’autoritzacions de
menors per poder publicar
fotografies de les activitats al
blog i al facebook de la
biblioteca. S’ha fet amb la
col·laboració de l’escola Guillem de Balsareny. Encara que
tenim l’autorització signada
no publiquem fotos de
menors en primer pla.
- Revisió dels teixells: Estem
fent una revisió de tol el nostre fons, document per document, per comprovar que
estigui ben catalogat i
col·locat al lloc correcte. Al
2010 s’ha revisat aproximadament el 40% del fons.
- Implantació amb bons
resultats del «Pla estratègic
per al manteniment del silenci a la biblioteca 2010/2011».
Hem limitat l’ús dels ordinadors (no es pot xatejar ni
jugar, no es poden fer treballs
en grup, etc.) i s’ha reforçat la
vigilància de la secció infantil
en hores punta (de 5 a 7 de la
tarda).
- Ampliació de l’oferta formativa amb 2 nous cursos. Al
curs de català que s’imparteix cada dissabte al matí cal
afegir:
* «Curs d’espanyol per a
immigrants» iniciada a l’octubre del 2010. Cada dimecres
de 18:30 a 19:30 h.
* «Curs d’alfabetització digi-

tal» iniciada al gener del 2011.
Cada dimecres i dijous de
16:30 a 17:00 h.
- Sol·licitud i concessió d’una
subvenció de la Generalitat
de Catalunya per a la renovació i ampliació del Punt TIC
ubicat a la biblioteca. Hem
passat de tenir 2 a tenir 4 estacions de treball equipades
amb eines d’ofimàtica.
- Augment de la difusió de les
activitats mitjançat l’ús de la
xarxa social Facebook
Els objectius incomplets
- Portem tres anys consecutius (2008, 2009 i 2010) sense
poder comprar cap llibre amb
el pressupost municipal destinat a l’efecte. La crisi s’ha fet
notar en recursos destinats a
l’augment del fons.
- L’arxiu fotogràfic de la
col·lecció local no està automatitzat ni tan sols digitalitzat. Es pretén iniciar la digitalització al 2011.
- Problemes d’espai:
* L’accés a la biblioteca no
està adaptat per a discapacitats o per persones amb
necessitats especials. Cal baixar tres graons per accedir-hi.
Caldria trobar una solució tècnica (com una rampa de fusta
o metàl·lica)

ca) i l’Ajuntament de Balsareny 27.518,96 (en concepte
de personal, manteniment,
actes i neteja)
De cara al 2011 ens proposem:
- Seguir impartint cursos
d’alfabetització digital per
adults
- Seguir formant usuaris
infantils amb el projecte
biblioteca – escola
- Seguir col·laborant amb el
casal d’avis «Els ametllers»
aportant lots mensuals de
material
- Seguir col·laborant amb el
Casal «Verge de Montserrat»
aportant lots mensuals de
material
- Seguir oferint servei de
bibliopiscina els mesos d’estiu
- Canviar la retolació dels
prestatges, que estan engroguits i deteriorats
- Començar a digitalitzar les
fotografies de l’arxiu històric
local

El treball a la biblioteca és un
repte que suposa atendre
noves necessitats a un món
en crisi. La inversió de les
administracions ha de revertir
en un bon aprofitament dels
recursos. La biblioteca hi és
per ser usada per tothom
donat que és un element de
democratització de la cultura
que ha d’ajudar a trencar
barreres apostant per l’aprenentatge al llarg de la vida.
Saber usar i comprendre la
informació és la clau d’èxit a la
nova societat. Els professionals bibliotecaris hem de
potenciar la formació dels
usuaris i estar preparats per
respondre a les necessitats
formatives de la societat de la
informació.
El nostre desig és que la
biblioteca sigui un espai acollidor on cada persona trobi
satisfetes les seves necessitats
informatives a través d’un servei de qualitat.

MORROS
Al servei de la construcció

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

* Per accedir a la primera planta de la biblioteca hi ha unes
escales. No es disposa de
muntacàrregues, ascensor o
qualsevol altre mecanisme
* No hi ha aire condicionat. A
l’estiu suportem temperatures superiors a 25 ºC a l’interior de la biblioteca
Recursos econòmics
Al 2010 la Diputació de Barcelona ha destinat a la biblioteca un total de 29.389,24 € (en
concepte de manteniment
del fons, subministrament de
material i despesa informàti-

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77

PORTES

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general
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tionar que la decisió s’hagués
de prendre per la Junta de
Govern local; va dir que no
comprenia que l’única solució fos l’expulsió de l’escola i
el suggeriment d’anar a una
coral, ja que hi ha moltes
altres vies i l’obligació de la
direcció i professorat és de
buscar les solucions més
adients i menys radicals, sempre tenint en compte que
l’escola no té altre objectiu
que fomentar l’afecció a la
música; tampoc no veia que
la manca d’assistència fos
cap greuge comparatiu per a
la resta d’alumnes, ja que a
cada classe tothom aprèn
com pot i té un nivell diferent, i més si no es fan avaluacions ni es passa d’un nivell a
l’altre en funció de les classes; va demanar si hi havia
altres expedients semblants;
va trobar incongruent que, si
no es fan proves de nivell i
sols es donen coneixements
musicals, no fos possible que
aquestes alumnes poguessin
anar a un altre grup compatible amb els seus horaris; va
dir que les famílies havien
anat de bona fe i havien
exposat el problema, ja que,
si no haguessin dit res i les
alumnes haguessin faltat a
classe, segur que a hores
d’ara ningú no els hauria dit
res; i va demanar si a la vista
de tot això estava previst d’aprovar algun reglament per a
l’EMM.
Roc Carulla (CiU) va explicar
que, tractant-se d’una escola
no reglada i on no s’expedeixen títols ni s’avaluen coneixements, l’únic requisit que
s’exigeix i que és necessari
per al correcte funcionament
de l’escola és l’assistència a
les classes. Considerà que no
pot ser que cada alumne
pugui decidir a quina classe
vol o pot anar, en funció de la
seva conveniència personal, i
reiterà que això és òbviament un greuge comparatiu
envers els altres alumnes que
assisteixen regularment a les

classes com s’havien compromès a fer. Va dir que s’havien estudiat alternatives,
però que no fou possible trobar cap solució adequada, ja
que no hi havia més grups on
poder anar; que pedagògicament no és correcte variar de
nivell; que no es pot pretendre que una alternativa sigui
fer classes particulars; ni que
els alumnes puguin canviar
de grup en funció d’interessos particulars com si fos un
supermercat. Va deixar clar
que aquestes alumnes
poden tornar a l’escola quan
vulguin, que seran benvingudes, sempre que assisteixen a
les classes de forma regular; i
va considerar que, per a
aquelles persones que no
vulguin o puguin acceptar el
règim d’assistència obligatòria a les classes, pot ser una
bona opció anar a la coral, la
qual està vinculada a l’EMM.
Pel que fa a l’òrgan que va
adoptar aquesta decisió, va
dir que li semblava bé que
fos la Junta de Govern local,
ja que l’escola és municipal i
era un tema prou important
com per tractar-lo en aquest
òrgan, d’acord amb l’informe
de la direcció de l’escola i
prèvia audiència a les persones afectades. Va dir que dins
de cada grup, naturalment, hi
ha diferents nivells, però que
això no justifica que un alumne no vagi durant tot el curs a
una de les classes, perquè és
evident que això provoca
perjudicis al normal desenvolupament acadèmic de la
classe, fa que s’hagin de repetir continguts i això és un
greuge per als altres alumnes
que han assistit a totes les
classes. No li constava que hi
hagués altres expedients
similars, cosa que no vol dir
que no hagin pogut passar
circumstàncies semblants,
només que en aquest cas el
problema s’hauria solucionat
entre la direcció i els pares,
escollint aquests entre la
música o l’altra activitat que
resultés incompatible. Va dir

que, amb motiu de la futura
obertura de la nova Llar d’Infants era previst de fer un
Reglament per a tots els serveis educatius que presta l’Ajuntament, inclosa l’EMM. I va
dir que considera que les tasques que duu a terme la
directora dintre de la seva
jornada de treball són perfectament assumibles i que les
va realitzant des de fa molts
anys; i que si algú vol parlar
amb ella ho ha de sol·licitar i
no li constava que hi hagués
cap problema al respecte.
L’alcalde Jaume Rabeya (CiU)
va dir que tot acord ha de
seguir un procediment i que
en aquest cas, prèvia proposta de la direcció de l’escola i
audiència als interessats, és la
Junta de Govern Local qui ha
de prendre la decisió corresponent. Va recordar que el
catàleg de llocs de treball és
el mateix que va aprovar el
Ple l’any 2005. I en relació a la
documentació sol·licitada pel
Síndic de Greuges, va dir que
la sol·licitud s’havia rebut feia
una setmana; el secretari,
Josep A. Montraveta, va explicar que la documentació a
enviar estava ja preparada i
que, si no s’havia enviat, estava a punt de fer-ho. La moció
no va ser aprovada per 6 vots
en contra de CiU, enfront de
4 vots a favor (ERC, PSC, VAI) i
una abstenció, del regidor
Josep Miquel Soler, de CiU.
Precs i preguntes. Andreu
Fernández (ERC) es va interessar pels moviments de
terra als Sants Peres, que han
produït forts desnivells,
demanant que s’exigeixi a
l’empresa extractora d’àrids
que asseguri el restabliment
de l’entorn natural; va demanar com s’havia finançat el
cotxe de la guàrdia urbana; i
va preguntar si hi hauria concert de rock català el divendres de Traginers al vespre.
Àngel Ribalta (CiU) va dir
que, en efecte, l’empresa
extractora ha d’anivellar el

terreny i deixar-ho tot bé; i
que creu que el cotxe es va
comprar a càrrec del romanent de tresoreria, però que
caldria comprovar-ho amb la
documentació comptable.
Mireia Manzano (CiU) va dir
que per al divendres de Traginers hi havia dues propostes,
la de l’Ajuntament i la dels
Escoltes, i que la Comissió de
Traginers va escollir que es
fes la dels Escoltes.
Núria Prat (ERC) va comentar
que al carrer Sant Domènec
hi ha molts cotxes aparcats,
fins i tot de nit, malgrat estar
prohibit; va demanar per què
els cursos de formació de les
treballadores del Casal Verge
de Montserrat se’ls han de
pagar elles; i va demanar que
es tornés l’estufa que hi havia
a la sala dels regidors. Josep
Miquel Soler (CiU) va dir que
ja controlaran els aparcaments del carrer Nou; i l’alcalde Jaume Rabeya (CiU) va
explicar que l’Ajuntament no
té res a veure amb la residència Casal Verge de Montserrat, que és una fundació privada i per tant la formació del
seu personal se la fan ells. Sí
que, una vegada, l’Ajuntament hi va organitzar les
pràctiques d’un curs de
geriatria.
Isidora Hernández (PSC) va
demanar que l’Ajuntament
vetlli perquè les empreses de
la població contractin gent
del municipi quan amplien la
plantilla; que es treguin les
pedres del Repeu que es van
deixar per a mossèn Joan i
que no farà servir; va exposar
el problema de la teulada de
la sala del Sindicat, i va dir
que encara hi ha bassals; va
dir que a la Plaça de la mel hi
ha una jardiners que es mou i
que és un perill; va demanar
si els passos de vianants
compleixen la normativa i si
és previst adaptar-los; i si s’ha
fet cap convocatòria per al
canvi de concessionari del
bar de la piscina. Jaume
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Moció per l’Escola de Música

Pere Juncadella publica un llibre col·lectiu de narrativa

Ple del 27 de gener de 2011
S
S

SARMENT

Amb l’assistència de tots els
regidors, el Ple va començar
aprovant l’acta anterior (25
de novembre de 2010).
Seguidament, amb 10 vots a
favor (CiU, ERC, PSC) i una
abstenció del VAI, es va aprovar una modificació puntual
del pla general d’ordenació
de la cruïlla de la carretera de
Berga amb el carrer del Castell, i una altra dels carrers
Picapoll i Sarments.
Modificació del pressupost.
Tot seguit es va debatre una
modificació del pressupost
per al 2011, afegint una partida de 57.000 euros per
accions de millora de la xarxa
d’aigua potable, per unes fuites en un dipòsit i unes
esquerdes en un altre, així
com per la instal·lació d’un
cabalímetre a la captació de
la sèquia, exigida per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA);
finançades amb un préstec a
llarg termini. Andreu Fernández (PSC) va suggerir que les
esquerdes al dipòsit vell
podien haver estat causades
per les voladures arran de la
construcció de la variant de
la C16, i per tant es podria
demanar responsabilitats a
la direcció general de Carreteres. Isidora Hernández
(PSC) va preguntar si això ho
ha d’arreglar SOREA o bé ho
podria fer una altra empresa
local, com Servaqua. L’alcalde Jaume Rabeya (CiU) va dir
que SOREA hi ha d’intervenir,
ja que és qui gestiona el
dipòsit. Xavier Marquès (VAI)
va observar que modificar el
pressupost al mes de gener
indica una manca de previsió. La proposta es va aprovar
amb 7 vots a favor (CiU) i 4
abstencions (ERC, PSC, VAI).
Seguidament es va donar
compte d’unes contracta-

cions de personal interí.
També es va donar compte
del nombre i import de les
obligacions pendents de
pagar per l’Ajuntament que
superen el nombre de dies
previst en la llei 15/2010 (que
és de 55 dies): en conjunt, 10
factures per un import total
de 51.979 euros, que l’alcalde
va explicar que corresponen
en bona part a SOREA, amb
despeses finançades per
l’ACA. Isidora Hernández va
demanar el detall de les factures.
Escola de Música. A continuació es va debatre una
moció presentada pels grups
VAI, PSC i ERC en relació a un
manifest signat per uns pares
descontents amb el funcionament de l’Escola Municipal
de Música (EMM), que va acomiadar dues alumnes perquè
durant la setmana no podien
complir el temps estipulat, ja
que durant tres quarts d’hora
se’ls solapava amb altres activitats importants per a elles.
La moció demanava el criteri
seguit per la directora de l’Escola per acomiadar aquestes
alumnes; saber si l’EMM està
regulada per l’Ajuntament,
fins a quin punt aquest s’ha
involucrat en la decisió i si
aquesta es va adoptar per
unanimitat; demanar si la
directora de l’EMM és també
directora de l’escola de Teatre, directora de la Guarderia i
psicòloga del Col·legi Guillem de Balsareny, i saber l’estructuració del temps que
dedica a cada activitat i el
sou que li correspon; demanava una reestructuració d’aquestes funcions atenent als
temps que vivim; que es faci
pública la llista d’espera a
l’EMM; que es readmetin
aquetes dues alumnes; i que
en el futur s’adoptin millors
solucions per no haver de

prendre mesures tan dràstiques.
Andreu Fernández, Isidora
Hernández i Xavier Marquès
van argumentar en favor de
la moció, subratllant que
l’objectiu de l’EMM no és
altre sinó la sensibilització i el
foment del coneixement de
la música, sense afany acadèmic, i que no té sentit que s’apliquin mesures tan estrictes,
atès que a l’escola pública no
es fa fora els alumnes amb
tanta facilitat. A més es va
observar que l’altra activitat
d’aquestes nenes, incompatible en part amb l’horari de
música, és l’entrenament per
participar en uns campionats
mundials de gimnàstica, i
que la resta de nenes que hi
participaran compten amb el
suport dels respectius Ajuntaments.
El tinent d’alcalde Roc Carulla
(CiU) va explicar que, malgrat
els compromisos adquirits a
l’inici del curs sobre assistència a les classes, aquestes
alumnes van comunicar que,
pel fet de realitzar altres activitats extraescolars no
podrien assistir durant tot el
curs a una de les dues classes
setmanals. En vista d’això, es
va entrevistar amb les famílies i, no trobant cap solució
alternativa viable i compatible amb el normal funcionament de l’EMM, van demanar
un informe a aquesta escola.
D’acord amb aquest informe,
amb antecedents de situacions semblants i en vista
dels efectes perjudicials i de
greuge per als altres alumnes
de la classe, va fer una proposta, de la qual es va donar
audiència a les persones interessades, les quals hi van presentar al·legacions. Seguidament, la Junta de Govern
local va adoptar l’acord. Va

explicar que el fet que l’EMM
no expedeixi títols no vol dir
que no hi hagi unes normes
de funcionament. Va dir que
l’acta de la Junta de Govern
està publicada al web municipal i que l’acord es va prendre per unanimitat dels seus
membres. Pel que fa a la
directora de l’escola, va explicar que aquesta persona fa
les tasques establertes al
catàleg de llocs de treball de
l’Ajuntament, aprovat pel Ple,
i per tant, públic; i que són
tasques que realitza en la
seva jornada laboral i per les
quals naturalment cobra la
retribució establerta.
Això va generar un intens
debat. Núria Prat (ERC) va
demanar si la directora pot
realitzar totes les tasques que
té assignades al seu lloc de
treball dins de la seva jornada laboral, i com és que costa
de trobar-la. Isidora Hernández (PSC) va demanar com
s’acrediten els coneixements
dels alumnes per ubicar-los
en un nivell determinat, i què
passi si algú no hi pot assistir
per malaltia; qüestionà els
greuges que l’absència de
dues alumnes puguin ocasionar a la resta, tenint en compte que a la mateixa classe hi
van alhora alumnes nous i
altres amb quatre anys d’antiguitat; va destacar com és
de difícil fer entendre això a
una nena de 8 anys, oi més
quan els pares estaven d’acord que els baixessin el
nivell o s’adoptessin altres
solucions; i va demanar si
s’havia enviat la informació al
Síndic de Greuges, que s’havia interessat per aquest cas.
Xavier Marquès (VAI) va
demanar si s’havien contemplat altres alternatives que
no fossin l’expulsió; d’altra
banda, tenint en compte que
no hi ha Reglament, va qües-

SARMENT
FOTO ARXIU

Cossetània Edicions acaba
de publicar L’artefacte, de
Pep Campei, obra guanyadora del XXII Premi Literari
Vila d’Ascó.
Pep Campei és el pseudònim col·lectiu que ha adoptat un grup d’alumnes de
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. El cognom, Campei, correspon a
les inicials dels noms dels
seus components: Carme
Ballús, Amadeu Ballesté,
Muntsa Colell, Pere Juncadella, Elvira Comte i Imma
Guiteras; el nom Pep prové
del de l’escriptor Pep Albanell, coordinador del grup.
La trama de L’Artefacte es
centra en sis personatges
ben diversos (un escriptor
conegut en crisi de creativitat que s’aprofita d’escrits
aliens que publica com a
propis; una presidiària de
Wad-Ras, culpable d’un
crim passional; un metge
forense que fantasieja
sobre la hipotètica vida
dels cadàvers que ha de
tractar en la seva feina; una
noia tartamuda que participa en concursos literaris
però tem guanyar-los per
por d’haver de parlar en
públic; una dona que ha
superat un càncer i que
intenta refer una relació
trencada fa anys amb el seu
pare; i un constructor d’un
poble de pagès, home poc
lletrat, que s’ha fet ric amb
operacions immobiliàries i,
ja de gran, s’inicia en l’escriptura. Tots envien la seva
narració a un concurs
important. D’altres personatges són el maître del
restaurant on es celebra el
sopar del premi literari i el
president del jurat que ha
de concedir el guardó.

L’obra combina narracions
curtes sobre les raons que
impulsen cada un dels
autors a escriure el seu
conte, més els sis contes
que escriuen, més la reacció
de cada un d’ells a mesura
que el jurat va descartantlos un a un fins arribar a
proclamar el guanyador,
més les reflexions del maître a mesura que es va
desenvolupant el sopar,
més un desenllaç final inesperat. La gràcia és que els
diferents autors «reals» han
escrit un conte cada un, i
també han escrit la part
corresponent a les motivacions a priori i les reaccions
a posteriori de cada un dels
autors «ficticis», però sense
una correspondència biunívoca; és a dir, que cada
autor real ha escrit, per una
banda, una narració sobre
un dels autors ficticis, i per
altra banda ha escrit un
conte que correspon, en la
ficció, a un altre autor fictici
diferent del que l’autor real
ha elaborat.
El conjunt aplega una gran
varietat de temes i de gèneres (biografia, monòleg,
reflexió interior, diàleg,
notes de dietari, contes...)
treballats des de punts de
vista diferents; i ens presenta un esplet de personatges
psicològicament interessants i, en algun cas, fins i
tot inquietants. La trama
avança de manera fluida,
jugant en tot moment a
captar l’interès del lector,
apel·lant sempre a la seva
complicitat i perspicàcia,
insinuant-li pistes que reapareixeran més endavant i
posant-li paranys que no
s’aclariran sinó més endavant. Així, el lector queda
de seguida atrapat per la
complexa trama, que es
resoldrà al final amb un gir

sorprenent. Tot i les diverses mans que han intervingut en l’obra, al llibre no
s’hi aprecien diferències
notables d’estil i el conjunt
resulta molt cohesionat i
ben travat. Tant és així, que
el jurat «real» que li va concedir el premi Vila d’Ascó va
quedar astorat en saber
que el guanyador del premi
era un col·lectiu i no pas un
autor únic que jugava amb
una pretesa disparitat d’estils i temes.

primer volum de narracions
no sigui l’últim i que «Pep
Campei» ens pugui continuar oferint mostres del
seu enginy literari. I felicitem especialment Pere Juncadella, fundador del CCB,
autor del llibre El Cercle
Cultural
de
Balsareny
(1998), llicenciat en Psicologia i en Ciències Econòmiques i professor jubilat, per
la seva participació en una
producció literària tan reeixida.

És doncs un mèrit molt
important d’aquest llibre i
que diu molt d’aquest grup
de treball del Taller d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Esperem que aquest

El llibre es pot adquirir a les
llibreries, i també en aquesta adreça electrònica:
http://www.cossetania.com
/mostrar_producte.php?pr
od=1128
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Els Pastorets van a la Passió

Acta Concurs Fotografia dels Traginers
S

SARMENT

Premi Nacional de Color

S

FOTO JORDI SARRI I ARXIU

Reunits a la Sala el Sindicat
els senyors:
Joan Mimo i Bayo, d’AFOCER,
de Ripollet
Carles Seisdedos Fernández,
de Foto Club la Llagosta, de
La Llagosta
Joan Manuel Gago i Grau,
d’AFOTMIR, de Montcada i
Reixac
Els quals es constitueixen en
el Jurat del 41è Concurs
Nacional de Fotografia Festa
dels Traginers. Per unanimitat
han emès el següent veredicte:

1r premi:
Andreu Soler Monells,
de Sabadell

3r premi:
Josep Vilardaga,
de Sallent
Premi Local de Color

2n premi:
Juan Caballero Juncal

S’han presentat un total de
412 fotografies, entre tots els
apartats.

3r premi:
Antonio Ruiz Fortes

Premi Nacional de Creació
digital

Premi Nacional de Blanc i
negre

1r premi:
Txema Lacunza Nasterra,
de Sabadell

Col·lecció d’Honor:
Adelina Putellas Jubells,
de Manresa

2n premi:
Manuel Lupión Manzano,
de Balsareny

1r premi:
Luis Leandro Serrano,
de Cornellà

3r premi:
Francisco Amendros Picazo,
de Cerdanyola del Vallès

2n premi:
Pere Puigbò Curtichs,
de Sallent

FOTO ARXIU PASTORETS

El passat 27 de març, un grup
de membres de l’associació Els
Pastorets de Balsareny van
anar a Esparreguera a veure la
Passió.

2n premi:
Miquel Estrada,
de Capellades

1r premi:
Alba Fontanet Petri

PASTORETS DE BALSARENY

3r premi:
J. J. Peralta Monje,
de Balsareny
4t premi:
Juan Caballero Juncal,
de Balsareny
5è premi:
Txema Lacunza Nasterra,
de Sabadell
Premi Local de Blanc i
Negre
1r premi:
Bartolomé González Pérez
2n premi:
Benvingut Xandri Cardona
3r premi:
Juan Caballero Juncal

Premi Nacional Retrat de
Traginer
1r premi:
Luis Leandro Serrano,
de Cornellà
2n premi:
Jaume Calsina Ubach,
de Castellar del Vallès
3r premi:
Joaquim Font Barnolas,
de Ripoll
I perquè en quedi constància,
signen l’acta a Balsareny, el
10 d’abril de 2011.

Tot i que històricament se sap
que ja l’any 1611 es representava una Passió en aquest
poble del Baix Llobregat, no va
ser fins al 1860 que es va
començar de representar sistemàticament en un local tancat. L’espectacle, avui declarat
d’interès nacional, fa més de
150 anys que es ve celebrant
sense interrupcions.
El text que es representa avui
és de 1960, obra de Ramon
Torruella Satorra. La música
actual és de 1976, obra del
compositor Ramon Borràs. A
l’obra hi intervenen prop de
tres-centes persones, més una
orquestra de trenta músics,
una coral de cinquanta veus i

un orgue de 260 tubs.
El teatre, amb un aforament
per a 1.700 espectadors, és
considerat un dels més grans
de Catalunya. Inaugurat l'any
1969, fou dissenyat especialment per a representar-hi La
Passió. L’escenari, de 375 m2
està dotat de ciclorama, elevadors, plataformes laterals
motoritzades i un teler de 25
metres d’alçada. La zona inte-

rior destinada als vestuaris i
caracterització té capacitat per
a 600 actors.Actualment el teatre compta amb una sala polivalent annexa (Sala Petita) que
acull durant tot l'any muntatges de mitjà i petit format.
L’any 1997 el pati de butaques
fou remodelat totalment, es
construí un nou pont de llums,
i s'implantà un nou sistema de
so a partir d'estudis digitals de
la sonoritat del teatre.

El grup de balsarenyencs vam
poder fer una visita guiada a
l’interior del teatre, que ens va
semblar molt interessant.
També vam visitar un obrador
de ceràmica i vam fer un bon
dinar, ja que, com és sabut,
l’espectacle consta de dues
parts, al matí i la tarda. En acabar la sessió matutina ens
vam poder fer una fotografia
amb alguns dels principals
actors.

Tres nenes de Balsareny,
campiones d’Espanya de Gimnàstica Rítmica
S

JUAN RIVERO LOPEZ
FOTO JUAN RIVERO LOPEZ

Els dies 9 i 10 d’abril de
2011 es va celebrar a Badalona el campionat d'Espanya de la modalitat de
gimnàstica rítmica Fit Kid, al
qual es van presentar les
esportistes del gimnàs de
l’Eix de Navàs.

ment, van quedar les primeres d’Espanya en la categoria Duo Fantasia Baby;
també les primeres en Duo
Fit Kid Baby; terceres d’Espanya en Equip Categoria
Júnior, i terceres d’Espanya
en Grupal Baby de Gimnàstica.

Cal destacar la participació
de tres nenes de Balsareny:
la Clara Rivero, l’Ainoa García i la Noa Sabio.

També s’ha de destacar que
l’Eix de Navàs va aconseguir
més podis en categories
individuals i grupals, ja que
la seva participació va ser
de més de 20 nens.

Aquestes
nenes, amb
només 6 i 9 anys respectiva-

Aquestes nenes han treballat molt per tal de repre-

sentar a Catalunya al campionat d’Espanya, aconseguint una molt bona posició.
A final del mes de maig,

aquestes nenes aniran al
Campionat del Món, que
tindrà lloc a Itàlia, on competiran per ésser campiones del món tot portant al
cor el seu poble, Balsareny.

S

S
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Xerrada del Doctor Pere Culell sobre el Càncer

Trist panorama

S

S

JUNTA LOCAL ASS. CÀNCER
FOTO ARXIU

Cada any la Junta Local de Balsareny de l’Associació de la
Lluita contra el Càncer organitza alguna activitat i una xerrada relacionada amb aquest
tema i en col·laboració amb el
Dr. Josep Cañellas, metge del
nostre poble.
Enguany la xerrada que hem
proposat sota el títol « El càncer, malaltia comuna del
nostre temps» ha estat a
càrrec del Dr.PERE CULELL que
és Cap Clínic de la Unitat de
Patologia Mamària de la Fundació Althaia de Manresa.
A les 20,30h del divendres 15
d’abril ens trobàvem unes cinquanta persones a la sala petita del Sindicat per escoltar el
Dr, Culell en la seva exposició
de la xerrada.
Entre moltes altres coses interessants ens va dir que uns
dels elements fonamentals
per reduir les possibilitats de
tenir càncer són fer exercici

habitualment, menjar sa, consumir poc alcohol, res de tabac
i tenir una ment equilibrada.
Durant tota la xerrada va transmetre tranquil·litat i va aconsellar consultar el metge si
notem una mínima alteració,ja
sigui un canvi de forma o color
en alguna piga, tos persistent
o afonia si no estem refredats,
si hi ha sang en les defecacions, etc.
Gràcies a les investigacions i
avenços en aquest camp,
s’està arribant a un nivell de
poder personalitzar els tractaments dels càncers; és a dir,
tractar cada persona d’una
manera determinada i amb el
tractament adequat per a cada
cas.
Culell va explicar que el càncer
més habitual en les dones és el
de mama; en el dels homes el
de pulmó, però que si agrupem els dos sexes, el càncer
amb un tant per cent més elevat és el de colon.

Culell, especialista en el càncer
de mama, va explicar que, tot i
que cada any se’n detecten
més casos —ja que cada vegada les dones viuen més anys—
,el percentatge de mort per
aquest tipus de tumor és cada
cop menor.
El doctor Culell va afegir que,
com que l’esperança de vida
de les dones s’ha incrementat,
també s’ha avançat l’edat en
què les dones es poden fer
mamografies dins del protocol
de control de la seguretat
social, que ha passat dels seixanta-quatre als seixanta-nou
anys. Tot i això, ell aconsella

que passada aquesta edat les
dones continuïn demanant
per fer-se les mamografies, ja
que és a partir d’aquesta edat
on el risc de desenvolupar un
càncer és més elevat.
A l’hora de les preguntes, el
doctor Culell va convidar el
doctor Cañellas, present en la
xerrada, que fossin tots dos
qui donessin resposta als
dubtes dels assistents. I així va
ser, en mig d’un ambient
distès i de confiança, que es
varen fer moltes preguntes, i
vàrem haver de donar per
acabat l’acte passades les deu
de la nit.

La Casa Torrents, restaurada
S

SARMENT
FOTO ARXIU

Per la Festa dels Traginers, els
balsarenyencs vam poder
veure acabades les obres de
remodelació de la Casa
Torrents, és a dir, l’antic Mas
Martí del Lloc de Balsareny.Un
edifici de titularitat municipal
amb dependències que serveixen de magatzem per a la
Comissió dels Traginers i altres
entitats locals, a part de ser la
seu del Centre d’Atenció
Primària (CAP) de Balsareny.
El Mas Martí és un dels més
antics del poble, ja que indirectament es documenta la
seva existència al segle X

(any 977) a través del nom
del torrent Martí. El mas apareix ja esmentat en documents del 1368 i posteriors,
on es pot comprovar que
posseïa una part important
del terme, incloent el que
avui coneixem com la Coromina fins al Molí, així com
terres i masos a Fucimanya i
Vilafruns. La casa es coneix
com a Casa Torrents pel cognom del seus darrers propietaris, i popularment també se
n’havia dit Cal Sabata, pel
cognom de l’administrador
que hi vivia, Francesc Sabata
Subirana, que fou alcalde en
diverses ocasions entre 1909
i 1939.
La restauració actual ha

JOSEP ESTRUEL FILELLA

Fa només uns dies, en un
programa de la «Sexta», ens
van ensenyar en uns
moments d’aquell espai que
les aparences enganyen. La
situació era clàssica: Un
home negre en el centre
d'un carrer principal, vestit
de pilot d'aviació. Molt elegant. Recollia signatures perquè en els menjadors de l'aeroport el seu menjar era
molt bo, però ells el volien
millor. Al cap de tres hores
justes, el mateix home
negre, vestit amb samarreta i
texans, recollia signatures
perquè els nens del món
poguessin menjar. Només
menjar. Resultat final: per al
pilot només tres signatures
en contra, i moltes a favor. I
per als nens, dues a favor, i
molta gent passant de llarg...
A l'hospital on m'atenen, hi
ha diversos doctors que
quan caminen pels passadissos, hi ha gent que els miren
estranyats, i jo penso que
pensen que ells no voldrien
de cap manera caure a les
seves mans. Dons aquests
«locos bajitos» són eminències.
Albert Einstein semblava un
boig. Hi ha, com ell, significatius gegants de la humanitat, encara que les seves aparences ens enganyin. Quan
va entrar com immigrant als
Estats Units, fugint de l'Alemanya Nazi per ser jueu, l'oficial d'immigració li va pre-

merescut en general comentaris positius per part de la
gent, que hi veu un espai molt
endreçat i agradable, que es
complementa amb les escales
de l’era del Mas Martí que
pugen cap a la plaça de l’Es-

glésia. Al costat hi ha quedat
també un petit espai públic,
amb un banc per seure i un
parell d’arbres. Ara cal esperar
que algun dia, en aquest local,
hi puguem veure ubicat l’esperat Museu del Traginer.

guntar de quina raça era, ell
humilment va respondre:
«de la raça humana»... El funcionari segurament no va
entendre la magnitud de la
seva resposta.

l'Estat del benestar, en
aquesta fórmula, es recollien
drets i llibertats fonamentals
conquerits a través dels
segles pels ciutadans europeus.

Quina enorme força tenia
«l’escanyolit» de Mahatma
Gandhi i quina Obra tan descomunal realitzar la «insignificant» monge. Mare Teresa
de Calcula.

En el món del segle XXI des
de les esferes polítiques es
considera aquest estat del
benestar com una rèmora
per a l'economia competitiva.

Hauríem de dir que en efecte
«l'hàbit no fa al monjo» però,
lamentablement vivim en un
món on les aparences sí
importen.

Les solucions que s'estan
donant a la crisi passen per
anar minant a poc a poc les
conquestes que tan durament van ser aconseguides
pels treballadors. Les noves
consignes són rebaixar salaris per sortir de la crisi, oblidar-se de la justícia per aconseguir la pau, oblidar-se de la
salut del planeta per millorar
l'economia.

He pensat molt en aquesta
situació, i la veritat és que
tinc serioses dubtes en això
de que les aparences enganyen.
No serà que confonem aparença per aquella frase desafortunada de «totes les ONG
roben».
No serà que als nostres nens
els inculquem la virtut de no
donar? Que un és el primer,
abasts que un altre. Massa
vegades veig i escolto que
als nostres nens els fem cada
dia més individualistes. Tot
això ve a conte perquè d'alguna manera relaciono les
dues coses
En un passat proper, que
sembla ara llunyà, els
governs social demòcrates
dels països europeus, van
articular una forma política
econòmica coneguda com

En aquest trist panorama es
va unir un decret d'expulsió
de l'ètnia gitana, des del
mateix centre simbòlic del
que va partir a Europa la
Declaració de Drets de l'Home i el Ciutadà.
Però el més greu no és la
mesura del Govern del senyor Sarkozy, el més greu ha
estat el posicionament de la
resta dels líders europeus,
que també van callar quan fa
dos o tres anys Silvio Berlusconi va emprendre una campanya contra els gitanos a
Itàlia.
El greu és que quan algú

parla alt i clar, com és el cas
de la vicepresidenta de la CE,
els líders d'aquesta Europa
nostra fan «causa belli» de
les seves paraules, en lloc
d'alinear contra un atemptat
tan brutal contra la dignitat i
el dret de la gent.
El gremialisme i oportunisme manifestats en el Consell
Europeu van deixar al president de la Comissió, José
Manuel Durao Barroso, com
l'únic capaç de plantar cara
al president francès i, per
extensió, a la resta dels dirigents europeus, cecs i muts,
entre ells, José Luis Rodríguez Zapatero.
I el més greu encara és la
passivitat amb la que nosaltres, els ciutadans permetem
tots aquests atacs a la pau, la
justícia social, la dignitat de
les persones i el dret a una
vida i un treball dignes.
Només em queda recordar
aquelles famoses paraules
de Martín Niemöller:
Primer van anar a pels jueus,
i jo no vaig parlar perquè no
era jueu.
Després van anar a pels
comunistes,
i jo no vaig parlar perquè no
era comunista.
Després van anar a pels catòlics,
i jo no vaig parlar perquè era
protestant.
Després van anar a per mi,
i per llavors ja no quedava
ningú que parlés per mi.

sangüesa
Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS
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La bombeta
S

JOSEP ESTRUELL I FILELLA

Ara mateix vaig caminant,
bombeta en mà, cap a casa
de la Maribel, perquè me’n
doni una de igual que aquesta. Sí, ja sé que la Maribel em
dirà que no, que d'aquestes
ja no se’n fabriquen.
—Has de tenir en compte,
Josep, que una d’igual que
aquesta, al juny va celebrar el
seu 110 aniversari. Aquesta
bombeta és igual que la que
va sortir «il·lesa» del terratrèmol que va assolar San Francisco el 1906, a més de diverses crisis energètiques.
El Llibre dels rècords Guinness assenyala que l’ampolla, bufada encara de forma
manual i que il·lumina un
local de bombers a Livermore (Califòrnia), és la bombeta
encesa més antiga del món.
Va ser fabricada a la dècada
de 1890 per la Shelby Electrics Company d'Ohio. I
només va ser apagada breument durant una mudança el
1976, per després seguir irradiant llum de forma ininterrompuda les 24 hores del
dia. Ni tan sols els talls d'electricitat han pogut impedir la
seva feina, ja que està connectada a un generador
electrogen.

VAI: Treballant per Balsareny, ara des de fora
La llum ambre de la bombeta de quatre vats és l'atracció
per a milers de turistes de tot
el món a Livermore. Una
càmera mostra cada deu
segons una imatge de la
bombeta com a prova de la
seva resistència.
— Ehem,ehem... Maribel,
ningú no es planteja la possibilitat d’apagar-la definitivament?
Que aquestes bombetes no
serveixen per res?. Doncs
mira, el món no sap el que es
perd.
Si les bombetes no servissin
per res, si no il·luminessin, si
es limitessin a ser objectes
sense funció, les veuríem
exposades als museus; a tots,
perquè pocs enginys resulten tan bells i delicats com
una bombeta clàssica. Però,
com que il·luminen, les bombetes han d’aconformar-se
amb ser bombetes, que no és
una gran destinació, d'acord,
però que tampoc no està
malament, sobretot per a l'usuari.
La bombeta és un món
hermètic, simplicíssim i complexíssim alhora, com gairebé totes les coses que mereixen la pena. Una bombeta

apagada és un món buit despoblat, sense el follet a dins.
Una bombeta encesa és un
petit prodigi: una llum que té
el seu origen qui sap on, i
que troba la meta en un filament que pot ser de platí, de
carboni, de wolframi o de
tungstè, entre altres materials possibles, segons informen els qui en saben molt.
Una bombeta no es posa
vermella, sinó de color vermell blanc, que és un vermell
molt peculiar, almenys per
tractar-se d'un vermell.
Una bombeta encesa atreu
els insectes, menys als mosquits, que són amics de les
tenebres, perquè són com
ratapinyades en miniatura. I
la veritat és que comprenc
aquells insectes que no
paren de voletejar entorn
dels llums domèstics o als
fanals públics: si un hagués
nascut insecte, també es fascinaria davant aquest espectacle de refulgència en plena
nit, i crec que més d'un insecte acabarà pensant que un
fanal és en realitat la lluna
mateixa, que s'ha desprès del
cel i ha anat a parar a un mur
del carrer Balmes o del carrer
del Nord, com deia la meva
néta quan era menuda. Per a
una arna amb una mica de
mentalitat estètica, una

bombeta deu representar
alguna cosa així com un
palau impenetrable de cristall, en el qual de nit es produeix el miracle de la luminescència, de la llum sorgida
del no-res. Per això, alguns
insectes s’aposten durant el
dia als voltants de la bombeta o sobre el vidre mateix, a
l'espera que es pongui el sol
i que una mà distreta activi el
mecanisme prodigiós que
permet que arribi al filament
un cabal inextingible de
llum, de llum a dojo, de llum
navegant que ve de l més
enllà.
Quant a la destinació tràgica
que està reservada a gairebé
totes les coses del món,
diguem que les bombetes
solen tenir una mort fulminant. No hi ha bombeta que
mori de mort natural, de
mort lenta, per desgast gradual. No, la bombeta mor
sempre electrocutada, no
podia ser d’una manera.
Electrocutada! En una micra
de segon, pot passar de l'activitat a l'acabament irreparable. Es tracta d'una mort
tan summament sobtada,
que en realitat sembla un
suïcidi, perquè res no s’afanya tant a morir com una
bombeta sana. Ella deu
saber per què.

El nom no fa la cosa
S

JOSEP ESTRUELL I FILELLA

Es molt possible que cregueu que sóc un exagerat,
però de debò que penso
que un dels grans esforços
de la modernitat és cercar
paraules noves per dir el
de sempre, de forma que
soni a novetat o per dissimular realitats que no ens
vénen de gust. Tot tipus de

deficiències o mancances,
psíquiques i físiques, han
vist així, al llarg dels anys,
com
evolucionava
la
paraula clau que les definia. No és el mateix ser cec
que deficient visual, ni ser
gran és el mateix que ser
vell. En el context educatiu,
el tema ha arribat ben
sovint a cotes totalment
ridícules: mestres, profes-

sors d'EGB, treballadors de
l'ensenyament i, finalment,
altra vegada mestres de
primària o d'educació bàsica o d'escola elemental.
Cada canvi de plans educatius, aquests canvis als
quals són tan aficionats els
poders vigents, ha comportat un canvi de terminologia i poca cosa més,
una mena de renovació del

llenguatge de bruixes i
bruixots. Una vegada, tan
sols una vegada, vaig sentir com el cap de la neteja
de la Fira Construmat es
referia als senyors que
feien aquests treball com a
«professionals de l’ecologia».
En el camp de la política
també n'hem vist de tots

S

VIA ALTERNATIVA INDEPENDENT

L’agrupació Via Alternativa
Independent (VAI) no presentarà candidatura a les
properes eleccions municipals del mes de maig.
Aquesta meditada decisió
no significa, però, en cap
cas, que les persones que
formen part del VAI deixin
de treballar per Balsareny;
només que, ara per ara, per
motius personals i professionals, creiem que podem
aportar molt més des de
fora que no pas des de dins
de l’Ajuntament.
El VAI va néixer fa vuit anys,
el 2003, amb l’objectiu de
dinamitzar la vida al poble i
aconseguir un govern
municipal plural, basat en el
diàleg. Ens sentim summament orgullosos de poder
dir que aquests objectius
senzills, però no per això
poc importants, es van
aconseguir durant la legislatura 2003-2007. Segurament podíem haver fet

algunes coses millor, però
en qualsevol cas ens agradaria que quedés clar que
mai hem estat, ni hem
pretès ser, polítics. Potser
vam fallar també en això,
però simplement érem (i
continuem sent) persones
que s’estimen Balsareny i
volen el millor per al seu
poble, sense més.

darrers quatre anys a Balsareny _i els vint anteriors al
2003_, aquesta agrupació
ha mantingut moltes de les
iniciatives que el VAI va promoure, especialment en les
regidories de Cultura,
Esports i Joventut. Llavors,
ens preguntem, potser no
es va fer tan malament com
es volia fer creure, no?

Després dels resultats de
les eleccions del 2007, vam
fer l’autocrítica corresponent i, durant els darrers
quatre anys, el VAI ha format part de l’oposició i en
tot moment hem volgut fer
crítica constructiva, posant
de manifest allò que no
compartíem amb l’equip de
govern i presentant iniciatives pròpies o en conjunt
amb altres grups de l’oposició.

Ara que el temps ens permet mirar els fets amb una
perspectiva una mica més
històrica, creiem que és just
reconèixer el mèrit que va
suposar aquell canvi ara fa
vuit anys. Potser érem joves
i inexperts, però no es pot
negar que vam treballar pel
poble i vam mirar de superar tots els entrebancs que
ens vam trobar pel camí.
Som conscients que no és
gens fàcil capgirar una
tendència ideològica que fa
tants i tants anys que dura,
però esperem que sempre
hi hagi persones al poble
que, per sobre d’ideologies
i partits polítics, estiguin

Voldríem aprofitar l’avinentesa per remarcar que, malgrat les crítiques ferotges
que vam rebre per part del
partit que ha governat els

disposades a continuar treballant per Balsareny, ja
sigui des de dins de l’Ajuntament o des de fora. Pel
que fa al grup Via Alternativa Independent, en la legislatura 2011-2015 no formarà part de l’Ajuntament,
però les persones vinculades a aquell grup continuen
existint, es continuen estimant el seu poble i continuaran treballant i fent el
que estigui a les seves mans
per contribuir a fer de Balsareny un lloc millor.
Moltes gràcies a totes les
persones
que, durant
aquest temps ens heu fet
costat, ens heu donat
suport i ens heu fet confiança. Com hem dit al llarg
d’aquest escrit, no es tracta
d’un comiat, sinó en tot cas
d’un a reveure o, encara
millor, un fins aviat. Ja sabeu
que ens podeu trobar per
allò que necessiteu. Volem
continuar treballant per
Balsareny, però ara ho
farem des de fora.

ERC de Balsareny inicia les trobades «Imagina Balsareny»
S

SARMENT

El passat 18 de març, ERCBalsareny va fer una trobada amb entitats del poble,
sota el títol «Imagina Balsareny».
La trobada va tractar de
posar en relleu les visions
que hi ha des dels diferents col·lectius sobre les
necessitats que té Balsareny. Aquestes diferents
visions, segons la formació
republicana, els poden ajudar a conèixer més de prop
la realitat del que està passant a Balsareny, i les man-

cances que s’hi detectin
com a poble.
La gent d’ERC Balsareny va
explicar que el programa
electoral no el poden elaborar un grup reduït de
persones, sinó que ha de
ser la societat qui ha de
participar d'aquesta elaboració, perquè bàsicament
les necessitats són de tots i
no pas d'uns pocs.
La trobada va donar molt
de joc, perquè es van
poder contrastar, confrontar i visualitzar diferents

pensaments de com la
gent veu i s'imagina el Balsareny del futur. ERC de
Balsareny va assegurar que
continuarà periòdicament
amb aquestes trobades de
l’acte «Imagina Balsareny»,
que ja s’havien iniciat amb
anterioritat, i que ho farà
tant si està governant com
si està a l'oposició, perquè
creu que és el poble qui ha
de participar activament
en la gran majoria de les
decisions que els afecten
com a ciutadans, i no han
de ser uns pocs els que
prenguin les decisions,

com està passant actualment. A partir d'aquesta
experiència, que valoren
com a molt positiva, ERC
vol fer trobades per col·lectius, concretant molt més
els temes, «perquè només
participant
activament,
Balsareny es pot ajustar a
la verdadera realitat», tal
com apuntaven fonts del
grup d’Esquerra.
A partir d’aquí el grup
d’ERC a Balsareny està elaborant el programa electoral, el qual recollirà totes
aquestes aportacions.

S
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Candidatures a les Municipals
S

SARMENT
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Presentem les candidatures a
les municipals tal com ens les
han fet arribar els diferents
grups (i una fotografia de l’únic
grup que ens l’ha facilitada)

fins al moment de tancar l’edició d’aquest butlletí. Sarment
havia demanat als tres grups
municipals la llista de candidats, una fotografia de grup i
un resum del programa electoral). Esperem completar aquesta informació el mes vinent.

CiU
1. Jaume Rabeya Casellas
2. Joan Verdaguer Pla
3. Noèlia Ramírez Calatrava
4. Jaume Vila Solà
5. Meritxell Fenoy Ruiz (Independent)
6. Roc Carulla Batallé
7. Xavier Vall Ribalta
8. Albert Bertran Prat
9. Immaculada Navarro Diars (Independent)
10. Montserrat Casaldàliga Soler
11. Rosario Mateo Ranz
S1. Marc Rabeya Pociello
S2. Mireia Manzano Solà
S3. Àngel Ribalta Freixa
PSC
1. Vladimir Díaz
2. Isidora Hernández
3. Socorro Macías
4. Sergi López
5. Montserrat Parera
6. Carmen Macías
7. Rafael Calatrava
8. Anabel Cano
9. Rafael Andreu
10. Jesús Acevedo
11. Josep Cano
Suplent: José Ruiz

ERC
1. Nuri Prat i Valverde (Independent)
2. Marc Selgas i Cors (ERC)
3. Conxita Calvet i Vilaseca (Independent)
4. Andreu Fernàndez i Aguado (ERC)
5. Neus Orriols i Alsina (ERC)
6. Ramon Duocastella i Viladrich (Independent)
7. Anna Soldevila i Picado (ERC)
8. Marc Vilardell i Casado (Independent)
9. Joaquim Abadal i Mauri (ERC)
10. Maria Àngels Rovira i Rodríguez (Independent)
11. Pep Bruch i Sellarès (ERC)
S1. Francesc Soldevila i Munné (ERC)
S2. Susana Fernández i Pulido (Independent)

Mèdic

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

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

colors. Hi ha paraules que
fan fortuna, com ara: posicionament, sostenibilitat,
conciliació familiar i tantes
altres amb les quals es fàcil
muntar un discurs pedant
d'aquests que no diuen
res, en el fons. Etiquetar i
especialitzar la violència
també ha estat una constant des del principi dels
temps, quan no hi havia res
més lleig que «pegar a un
pare». Quan jo estudiava es
parlava de canviar això de
mestre per professor i fins i
tot hi havia qui deia que
no, pel fet que, segons deia
l’Església, a Jesucrist l’anomenaven de mestre i
aquesta paraula era excelsa. El nom no fa la cosa. La
rosa, ja ho diu Julieta
Capuleto, seria una rosa
igualment i faria bona olor
si es digués d'una altra
manera. Tot i que avui moltes roses ja no fan olor i
potser, qui sap, no són ni
roses, ben mirat.
Fa molts dies vaig veure
per televisió com feien una
entrevista a una senyora.
Era en un acte cívic i social
amb motiu del dia de la
dona, en què s'havien triat
dames de diferents professions, entre les quals una
jove empresària. L'em-

El grup municipal d’ERC-Balsareny

S

CINC MINUTS 21

COL·LABORACIONS
presària, però, va protestar
amablement en sentir-se
etiquetada com a tal:
—M'agrada més emprenedora —va dir.
No m'havia adonat fins
aquets moment d'aquest
canvi actual sobre aquesta
paraula: pràcticament ja
no hi ha joves empresaris
sinó joves emprenedors i
per tot arreu es parla
d'això dels emprenedors i
les emprenedores. Deu ser
que empresari sona, el
mateix que amo, a senyor
explotador de mal viure i
aspecte ferotge, com els
que surten als acudits
anticapitalistes. Què hi diu,
el diccionari?

adj. [LC] Que no vacil·la a
posar en execució els seus
designis, que no tem d’emprendre les coses, que
posa una gran activitat en
les seves empreses. Un projecte per a gent emprenedora.
Empresari / ària:
1 m. i f. [DR] [ECT ] [PR] Persona que dirigeix o que té
part en una empresa.

isió

Nova

M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES
Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

PLANTES I FLORS

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

MODA ÍNTIMA
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55
Tel. contestador 93 839 63 35

CENTRE DE FORMACIÓ

FONT

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

3 m. i f. [LC] [PR] [ECT ] Cap
d’una empresa de producció o d’exhibició d’espectacles.
O sigui, que sembla que hi
ha empresaris que són
emprenedors i d'altres que
no ho són, i gent emprenedora que no té cap empresa, pel que llegeixo al diccionari de l’Institut d'Estudis Catalans. Ara bé, si
observeu els diaris i escolteu la ràdio i mireu la tele,
comprovareu com la cosa,
avui, no està, ni de bon
tros, gens clara.

Emprenedor / a:

Òptic optometrista - N. Col. 7479

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

2 m. i f. [DR] [ECT ] [PR] Persona que té al seu càrrec
d’executar certs treballs,
de subministrar quelcom,
de dirigir certs serveis.

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 88

De vegades em ve al cap
allò del temps franquista,
quan no hi havia vagues
sinó conflictes laborals o
aturades acadèmiques fins
que un senyor de l'època,
Fernández Sordo (!), en ple
procés de reciclatge, va
afirmar, contundent: «a la
huelga la llamaremos huelga». Tot plegat, tanta bajanada el que propicia que
és que cada dia caduquin
abans els nostres diccionaris, la veritat.

Apendre...
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Primavera: «Per muntanyes i valls la neu s’escampa i brollen per tot arreu
grills d’aigua brava. M’omplí les mans i vaig trobarla tan gelada...» (Sarment
núm. 52, maig de 1980).
Records: «Plaça de l’Església, pati assolellat de rialles i ploraines, arbres
joves plantats, voltats de
fusta formant caixes.
Repeu de magraners, fruït
rossejat amb temptació
d’agafar-te, soroll de
branques esqueixades...
(Sarment núm. 53, juny de
1980).
Amb el núm. 400 de Sarment omplia a gran titular
l’efemèride dels quatrecents números. Enrere
queden aquells anys de
començaments com a
col·laborador
d’aquest
butlletí, on uns mots literaris m’ajudaven a voler
fer poble. Sí, vull donar les
gràcies al temps i a la
publicació que m’ha ajudat a aprendre i a seguir
aprenent.

Rocktime
El proper dia 10 de maig, sobre les 20:00 hores, l’equip
del Rocktime tindrem el plaer de parlar amb Tony, excantant del mítics Sangre Azul, que acaba de començar
la seva carrera en solitari com a Tony Solo. Parlarem
amb ell sobre el seu primer treball "Las fases de la luna",
i moltes altres coses.
La tornada d’un artista, molt esperada.
www.myspace.com/radiorocktime
Radio Balsareny 107.1 FM

S
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Plantada d’arbres a Balsareny

Josep M. Ribera, hematòleg
a l’Hospital Germans Trias Pujol
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

«Balsareny Avui» es complau
a traduir la columna de «La
Vanguardia», de 26 de febrer
de 2011, del balsarenyenc
Josep Maria Ribera Santasusana, metge hematòleg de
l’Institut Català d’Oncologia
(ICO) a l’Hospital Germans
Trias i Pujol de Barcelona.
«Les leucosis agudes, més
conegudes com leucèmies
agudes, són malalties consistents en una proliferació
maligna de cèl·lules progenitores de la medul·la òssia, de
les quals en deriven les
cèl·lules de la sang. Aquestes
cèl·lules malignes, també
dites «blastos», passen a la
sang i arriben a tots els
òrgans del cos. Per tant, es
tracta d’un càncer disseminat
ja des del seu origen.
La seva gran agressivitat clínica i el fet que s’observin en
qualsevol edat de la vida (fins
i tot hi ha leucèmies que s’o-

riginen en l’època fetal) fa
que representin un dels reptes més importants en l’estudi i el tractament dels càncers
de l’espècie humana. De fet, i
malgrat la seva gran disseminació en el moment del
diagnòstic, es pot considerar
un tipus de càncer curable, de
manera que certs tipus de
leucèmia aguda constitueixen junts el Limfoma de Hodkin, les dues neoplàsies
hematològiques amb un
major índex de curació en
l’actualitat. El progrés en el
coneixement de les leucèmies agudes ha permès
reconèixer dues grans agru-

pacions amb unes característiques clínico-biològiques
ben diferenciades: la leucèmia linfoblàstica aguda i la
leucèmia
mieloblàstica
aguda. Amb la integració de
les diverses tècniques disponibles pel diagnòstic en
hematologia s’ha constatat
que les leucèmies agudes són
molt més complexes del que
fins ara s’havia reconegut i en
realitat s’han identificat múltiples subtipus de totes dues.
Ara ens trobem, podríem dir,
amb una sort alterna en el
tractament de les leucèmies
agudes. En un cantó positiu,
cal dir que som capaços de
curar el 85-90% de les leucèmies linfoblàstiques agudes
infantils (no podem oblidar
que aquestes constitueixen el
25-30% dels càncers infantils)
i més de la meitat de les
leucèmies mieloblàstiques en
aquests pacients. Aquest és el
principal actiu, però n’hi ha
d’altres. Per exemple, es pot
curar el 70-80% de malalts
amb leucèmia promielocítica

S
aguda (al voltant d’un 10% de
les leucèmies mieloblàstiques agudes). La combinació
de quimioteràpia amb un
agent diferenciador, l’àcid
trans-retinoic, al qual darrerament ha vingut a sumar-se el
triòxid d’arsènic. Es poden
curar el 40% de malalts adults
amb leucèmia aguda, tant linfoblàstica com mieloblàstica,
utilitzant quimioteràpia convencional associada a un
transplantament de progenitors hematopoiètics en determinats malalts. També ha
millorat l’índex de curació de
les leucèmies linfoblàstiques
agudes amb cromosoma
Filadèlfia (25-30% de les
leucèmies d’aquesta tipologia en adults), amb un afegit
d’un nou fàrmac, l’imatinib, la
quimioteràpia convencional i
el transplantament de progenitors hematopoiètics. Així
mateix, ha augmentat notablement la curació (fins a un
70% o més) en les leucèmies
de Burkitt, administrant quimioteràpia i un anticòs
monocional, rituximab.»

Camuflatge del runam salí de les mines a Vilafruns
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Sarment ha informat en
diverses ocasions sobre el
runam salí de la mina de Balsareny a Vilafruns. I ho ha fet
com apunt informatiu extret

des del rotatiu de la Catalunya central «Regió7».
Actualment, ho fem com a
conseqüència d’una gran
actuació ecològica al runam,
muntanya de residus salins.

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
PRODUCTES ARTESANALS
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

Es tracta d’un gran pas paisatgístic i mediambiental
portat a terme des de la
direcció de l’empresa minera.
Els conductors habituals de
l’Eix del Llobregat entre
Sallent i Balsareny potser
hauran observat que el vell
runam de Vilafruns ha experimentat una transformació
progressiva. En dos anys, la
muntanya de residus, en
desús des de fa anys, derivada
de l’explotació de les mines
de potassa, ha passat del seu
característic color blanc salí a
un incipient verd primaveral.

L’aparició de la primera vegetació és el resultat visible d’un
projecte pioner que es va
plantejar amb l’objectiu d’aïllar aquesta muntanya artificial, en realitat un abocament
de residus, de l’exterior, per
evitar que l’aigua de la pluja
en dissolgui la sal que conté i
continuï provocant filtracions
cap als aqüífers, i alhora integrar-la en el seu entorn paisatgístic. Amb el runam
cobert, els últims treballs han
consistit a abocar una capa
de terra per plantar-hi a sobre
herba, arbres i arbusts autòctons de la zona.

SARMENT
FOTO ARXIU

El passat 19 de març, en el
marc del Dia Mundial de
l’Arbre i de l’Any Internacional dels Boscos, va tenir lloc
una plantada d’arbres organitzada per l’obra social de
CatalunyaCaixa a Balsareny.
La data inicialment prevista
era el 12 de març, però les
fortes pluges caigudes a tot
Catalunya ho van fer ajornar.
La plantació s’ha fet entre
dues finques privades (Fucimanya i el Serrat del Maurici), que van ser devastades
per les flames en l’incendi
que va tenir lloc l’any 2005.
Moltes persones de diferents punts de Catalunya hi
van venir a plantar un arbre.
En unes quatre hores s’havien plantat 1.000 plançons,
i la resta s’han anat plantant
en dies posteriors.
En total, s’hi ha plantat uns
10.000 exemplars d’arbre
de tipologies adaptades a
les condicions locals de climatologia i sòl de la zona:
3.000 de pi blanc, 2.100 d’alzina, 1.300 de pi pinyer i
3.600 de pinassa. Tots ells
ajudaran recuperar unes 11
hectàrees.
Una zona cremada com en
la que s’ha actuat pot trigar
més de 50 anys a recuperar
la massa forestal que hi
havia abans. Amb la plantada d’avui es preveu reduir el
temps de recuperació, estalviant els 10 primers anys,
que són els més complicats
per restablir la densitat d’arbres que superen l’alçada
de matolls.
Prova pilot d’un innovador sistema de reg
La plantada s’ha fet de dues

formes: la tradicional, fent
un forat a la terra, introduint
el plançó en un tub protector i ajudant al seu sosteniment amb un pal tutor; i un
innovador sistema de regatge, anomenat Waterboxx. El
seu inventor, Pieter Hoff,
present a Balsareny, va explicar com aquest nou sistema
evita haver de fer regs de
suport durant els dos primers estius, quan la planta
és més dèbil i li costa més
sobreviure en períodes
llargs de sequera. Consisteix
en un cubell de plàstic amb
una obertura en la qual s’introdueix el plançó i que
recull l’aigua de la pluja i
l’aigua condensada de l’atmosfera. Després el sistema
la subministra a l’arbre plantat durant un llarg període
de temps. D’aquesta manera
l’arbre acabat de plantar pot
desenvolupar i reforçar les

seves arrels per a créixer de
forma independent.
L’Obra Social de CatalunyaCaixa farà revisions sobre el
terreny al llarg del temps
per veure l’evolució del creixement d’aquesta plantació,
en la qual han col·laborat

també l’Ajuntament de Balsareny, l’Associació de
Defensa Forestal de Balsareny, l’Associació de Propietaris Forestals Tres Castells
del Bages, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals Boscat i
l’empresa Groasis.
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EDITORIAL

Les municipals són importants
S

CCB

Abans d’un mes, el 22 de
maig, les urnes ens tornaran a
convocar per a les eleccions
municipals. Aparentment, no
sembla que hi hagi molt
«ambient» electoral; parlant
amb la gent, sembla que les
preocupacions econòmiques
i l’actualitat general del país
pesen més que no pas les
migrades expectatives d’uns
comicis locals. La gent sap
que,en els maldecaps globals,
un Ajuntament de poble hi
pot fer ben poca cosa; i així, el
to general sembla ser de
resignació o conformisme.
Tampoc, aparentment, els
grups polítics no semblen en
excés motivats a motivar-nos,
com si les perspectives de
resultats probables ja vinguessin donades fatalment
d’entrada. I no hauria de ser
així. En aquest número de Sarment, l’edició del qual tanquem el dia 20 d’abril, publiquem tot just les llistes de les
candidatures dels tres grups
que es presenten (sense saber
encara si hi haurà alguna sorpresa com la llista «fantasma»
del PP de fa quatre anys, amb
candidats absolutament desconeguts, no residents ni vinculats al poble). A hores d’ara,
els grups no ens han facilitat
encara els resums dels respectius programes ni, pel que fa a
dues de les tres candidatures,
la foto de grup. Esperem per
al proper mes poder sortir
abans del dia 22 i fer públic
almenys un extracte del pro-

grama de cada partit, per
saber què votem quan votem,
si és que això interessa algú.
Qui sí que ha fet públic un
escrit, al Sarment i a la premsa
comarcal, és el grup VAI (Via
Alternativa Independent),
explicant les raons per les
quals no es presenten a
aquestes eleccions, després
de vuit anys ocupant un espai
a la política municipal. Recordem que el grup de joves
independents va aconseguir
el 2003 dues regidories, i que
segurament la seva aparició
va ser cabdal per deixar, per
primera vegada en molts
anys, CiU en minoria, cinc
regidors, enfront de la suma
dels regidors d’ERC, VAI i PSC
que en van aplegar sis i van
aconseguir el sorpasso,
entrant a regir el municipi en
el govern tripartit que presidí
Francesc Soldevila. A les
següents eleccions, el 2007, el
VAI es va quedar amb un sol
regidor, el PSC en va perdre
un també, i CiU va recuperar
la majoria absoluta. Ara el VAI
ens fa saber la seva decisió de
no concórrer a les municipals
d’enguany, tot i la voluntat
dels seus membres de continuar treballant per Balsareny
des d’àmbits diversos. Com
ells mateixos diuen en el seu
escrit, «potser érem joves i
inexperts, però no es pot
negar que vam treballar pel
poble i vam mirar de superar
tots els entrebancs que ens
vam trobar pel camí»—i que
no foren pocs, afegiríem. El
VAI, tant des del govern muni-
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cipal com també en la seva
etapa a l’oposició, ha demostrat que es pot fer política
constructiva i independent,
donant la seva opinió amb llibertat i fent propostes amb
els altres grups, o actuant
segons el seu criteri, sempre
amb independència i al
marge de disciplines de partit. I aquest creiem que hauria
de ser el model a seguir per
tots els grups municipals a
tots els ajuntaments de tots
els pobles.
Per això és important que els
electors no cedim a la temptació del conformisme. És clar
que les grans línies polítiques
i econòmiques del país no es
decideixen en un consistori
local, però la vida del dia a dia
del poble sí, i els votants hem
de saber qui es presenta i què
ens proposa que farà, quin
model de poble ens ofereix
per als propers quatre anys.
Ens hem d’informar, assistir a
les presentacions de programes, fer les preguntes que
considerem pertinents i prendre la decisió, a peu d’urna,
que més s’adigui amb la nostra voluntat sobirana de decidir per quin govern municipal
optem per al període 20112015. No manquem, doncs, a
la nostra obligació cívica de
votar, i fem-ho amb serietat i
rigor,havent analitzat a fons el
qui, el què, el com i el perquè
de tot plegat. I dipositem el
vot a l’urna amb plena consciència d’exercir amb responsabilitat el nostre dret
democràtic.

HI col·labora i dóna suport:
Associació de Pares, Agrupament Escolta
Parròquia de Santa Maria, Club d’Avis,
Club d’Escacs, Claustre de mestres,
Club Natació, Club d’Handbol
Centre Excursionista de Balsareny,
Penya Barcelonista de Balsareny
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Pedagogia i humor
La llar d’infants
adreçat al món comercial S
balsarenyenc
MARC VILARDELL CASADO

S
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«En els nostres pobles el món
comercial ha de tenir, entre
d’altres moltes coses, feeling i
unes càrregues d’il·lusió
grans; penseu que en municipis com Balsareny molts establiments formen part d’un
teixit comercial que ha passat
de pares a fills. Això és una
bona carta a jugar a favor vostre, ja que aquesta relació propera amb els vostres clients
us ha de donar una satisfacció
relacionada —per a ambdues
parts, botiguer i client— amb
un coneixement mutu».
El passat divendres 18 de
març de 2011, sobre les 9
hores del vespre a la sala petita del Sindicat, una petita
representació de la indústria i
comerç balsarenyenc es disposà a escoltar Jordi González, i d’ells són les línies que
encapçalen l’article.
González acomplia així la seva
estada a Balsareny amb el
convit de l’entitat ABCB (Asso-

ciació de botiguers i comerciants de Balsareny) i la
col·laboració de l’Ajuntament.
González va introduir a la
seva xerrada un caràcter
pedagògic seriós i un posat
humorístic on consell aparaulat i estratègica física feren
aflorar els somriure dels presents.
«Hem entrat ja fa temps en un
món canviant, on la bona
educació comercial jugarà
sempre al vostre favor. No
hem de tenir por de les grans
àrees. Estar darrere d’un taulell ens fa servidors de tot
aquell que s’adreça a nosaltres sol·licitant un producte.
La nostra professionalitat farà
que aquest el tinguem disponible en el nostre comerç.D’aquesta manera podem, gairebé, dir que el client tornarà a
casa nostra, ja que no és tant
un preu o bé un altre allò que
fa marxar compradors a fora
del poble». Bon tracte en el
servei i pedagogia comercial
per un comerç honrat i lliure.

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

LA PAROCKIA
cafeteria musical
Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32
laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

El passat divendres 18-03-2011,
en reunió del consell escolar, es
va informar per part de la regidoria d’ensenyament que ja
estan gairebé enllestides les
obres de la nova Llar d’Infants i
que s’hauria de fer efectiu el
canvi d’emplaçament de l’escola bressol pel proper 27 d’abril.

El dilluns 21-03-2011 la representant dels pares (membre del
Consell Escolar) ens va convocar
a una reunió a les dependències
de l’escola bressol. Va quedar
palès el desacord de tots els presents a fer aquest canvi en la
data assenyalada, per diverses
raons. La més important és que
el regidor Roc Carulla no ha
pensat en el benestar i desenvolupament dels nostres fills, que
haurien hagut de pas-sar un
període d’adaptació al nou
àmbit, tot plegat per un espai
de temps de dos mesos i escaig.
Ho trobem il·lògic,i més quan al
web de l’Ajuntament diu textualment: «Quan el nen arriba
per primera vegada a la Llar es
troba en un ambient nou i
estrany tot ampliant el camp de
les seves relacions. Aleshores, li
costa un gran esforç establir
una relació amb els altres nens i
l’educadora».
El dimarts 22-03-2011 es va presentar una instància a l’ajuntament presentant els nostre
desacord amb aquest canvi i es
va concertar una reunió amb el
regidor d’ensenyament, per
exposar-li les nostres raons de
forma personal.
El dijous 24-03-2011,a les 17:30,
es va produir aquesta reunió.
Per part de l’ajuntament hi van
ser presents el regidor d’ensenyament (Roc Carulla), el regidor
d’urbanisme,serveis municipals
i obres públiques (Àngel Ribalta) i l’alcalde (Jaume Rabeya).
Van fer cas omís al que nosaltres
els estàvem exposant; vam

topar amb una paret, un mur
infranquejable. Ja estava decidit.
El dijous 07-04-2011 es va presentar una nova instància a l’Ajuntament demanant que, si
realment l’obra estava acabada
el dia 14-04-2011, com estava
previst,se’ns mostrés la certificació d’obra i se’ns permetés
veure la nova llar d’infants per
confirmar que tot estava en perfecte estat de revista.
El divendres 08-04-2011
(només un dia més tard!) se’ns
va comunicar que els nostres
fills acabarien el curs a l’actual
llar d’infants. Per diverses raons
(tècniques, climatològiques...)
l’obra s’ha endarrerit i no es pot
posar en marxa quan CIU volia.
Personalment crec que tot
aquest enrenou ha estat causat
per un pur interès polític; em
sembla inacceptable que, vivint
en una democràcia, es pugui
actuar d’aquesta manera, ignorant l’opinió del poble.Però què
es pot esperar d’un Ajuntament
o d’un regidor que compara
una escola de música amb una
coral?

No cal ser llicenciat en filologia
clàssica per saber que significa
la
paraula
democràcia
(δημοσ=demos=poble;
κρατια=cratia=poder): PODER
DEL POBLE; això no significa
que cada 4 anys puguem exercir el nostre dret a vot.A mi m’ha
recordat més una dictadura.
Potser a algú li convindria girar
una mica l’antena (per veure
Esport3 i, de passada, per alguna cosa més...).
Vull aprofitar aquest escrit per
donar les gràcies al grup municipal d’ERC per la seva comprensió,el seu assessorament,la
seva sincera preocupació pel
tema i,sobretot,pel seu recolzament incondicional.
Salut!
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El passat 19 de març, Dia Mundial de l’Arbre i de l’Any
Internacional dels Boscos, es van plantar 10.000
arbres entre Fucimanya i el Serrat del Maurici, zona
devastada per les flames de l’incendi de l’any 2005.

La casa Torrents, restaurada
Per la Festa dels Traginers, els balsarenyencs vam
poder veure acabades les obres de remodelació de la
Casa Torrents, és a dir, l’antic Mas Martí de Balsareny.
Aquest mas és un dels més antics del poble, ja que
indirectament es documenta la seva existència al
segle X (any 977) a través del nom del torrent Martí.

