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EDITORIAL

Balsareny tindrà un Centre Cívic

El Ple de l’Ajuntament de 
Balsareny, reunit el passat 
29 de març, va aprovar per 
unanimitat la proposta 
del grup municipal d’ERC 
de crear un centre cívic 
al poble a l’antiga escola 
de la plaça de les Monges. 
És una bona notícia, que 
tots els grups presents al 
consistori s’hagin posat 
d’acord per tirar endavant 
un acord que posarà fi a 
una mancança important 
que teníem. Aquest nou 
equipament sociocultural 
serà molt útil per a les en-
titats locals i per pal·liar la 
tradicional mancança de 
llocs on reunir-se la gent 
que té ganes de fer co-
ses. Caldrà ara veure com 
es gestiona aquest nou 
equipament, com es dis-
tribueixen els espais i els 
temps i en funció de qui-
nes necessitats; mentres-
tant, aplaudim la creació 
d’aquest centre cívic.

Subvencions i pressu-
postos. En aquell mateix 
Ple municipal es va apro-
var també per unanimi-
tat una altra proposta del 
grup d’ERC: la d’exigir a la 
Generalitat de Catalunya 
el pagament urgent de 
la subvenció que li co-
rrespon a l’escola bressol 
de Balsareny. La proposta 
incidia en la responsa-
bilitat del Govern de la 
Generalitat de garantir 
el manteniment de les 

llars d’infants de titulari-
tat pública; caldrà espe-
rar una solució que eviti 
que els costos no recai-
guin únicament sobre 
les espatlles de les famí-
lies. Però això pot no ser 
fàcil, atès l’escanyament 
de les finances catalanes 
a què ens estan portant 
els pressupostos del PP. 
Uns pressupostos que in-
compleixen els deutes, le-
galment reconeguts, amb 
Catalunya, dels anys 2008 
(759 milions d’euros) i 
2009 (219 milions), més 
els derivats del fons de 
competitivitat (1.450 mi-
lions); i que rebaixen en 
un 45% les inversions de 
l’Estat a Catalunya alhora 
que ignoren les priori-
tats en infraestructures, 
mentre amb els impostos 
d’aquí es financen TGV ab-
surds en altres territoris. I 
mentrestant, el qui no ens 
paga els deutes ens exi-
geix que rebaixem (com?) 
el dèficit públic, ens acusa 
d’insolidaris i ens fa cul-
pables del seu descontrol 
financer de tot l’Estat. 

Independència i refor-
ma laboral. En aquesta 
línia, és important de su-
bratllar que en aquell Ple 
balsarenyenc de març 
també va haver-hi acord 
en l’adhesió a l’associació 
de municipis per la in-
dependència —com de-
manàvem des d’aquestes 
pàgines fa mesos— i una 
moció en contra de la re-

forma laboral acordada 
pel Govern central. Una 
reforma que el Consell 
de Garanties Estatutàries 
ha considerat vulnerado-
ra de la Constitució i de 
l’Estatut, per la destralada 
contra el dret al treball, a 
la negociació col·lectiva, 
a la tutela judicial efecti-
va i al marc competencial 
de la Generalitat. La refor-
ma consolida la injustícia 
permanent de fer recaure 
tot el cost de la crisi a les 
espatlles dels pocs que 
encara treballen, ampliant 
dràsticament les causes 
d’acomiadament objec-
tiu i reduint la indemnit-
zació per acomiadament, 
restringint la vigència 
dels convenis col·lectius 
vençuts si no hi ha nou 
acord, donant preferència 
als convenis d’empresa 
per damunt dels secto-
rials, facultant les em-
preses per modificar les 
condicions de treball i 
salarials... Un enorme pas 
enrere, una ruptura del 
model de relacions labo-
rals basat en el diàleg i la 
concertació, i que no es 
veu com pot contribuir a 
generar nous llocs de tre-
ball, ni que fossin encara 
més precaris.

És bo que l’equip de go-
vern de l’Ajuntament si-
gui receptiu a les idees 
dels altres grups muni-
cipals per tirar endavant 
acords que objectivament 
són bons. Massa vegades 
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Festa Major 2012

Ha començat la festa Major 
de 2012, que, com que Sant 
Marc cau en dimecres, té ac-
tes programats per a diver-
sos dies. Fins al moment de 
tancar aquesta edició, s’havia 
celebrat, el diumenge 15 
d’abril, un concurs de pintura 
ràpida a l’aire lliure. El diven-
dres dia 20, ball amb el grup 
Ostres, ostres; cercavila infan-
til «Salcavila», amb el grup La 
sal dels mars; el pregó de la 
festa Major; repic de campa-
nes a càrrec dels Campaners 
de Balsareny i focs artificials, 
amb l’espectacle «Somnis», 
de Pirotècnia Igual; i concert 
jove, amb els grups La Raíz, 
Ki Sap i DJ Puxi. El dissabte 
21, matinal infantil, concurs 
de pesca, classes de tennis; 
concert de tarda i ball de nit 
amb l’orquestra Costa Brava; 
i concert jove, amb els grups 
locals Kòdul, Natrik i PD De la 
Casa. 

I diumenge 22, concurs de 
pesca sènior; trobada de 
cotxes clàssics; XI trobada 
de Gegants i cercavila, amb 
dotze colles geganteres i 
els corresponents grups 
d’animació; el lliurament 
dels premis dels XLII con-
curs de fotografia festa dels 
Traginers; la proclamació del 
nou Traginer d’Honor; l’obra 
teatral «Marit i muller, quin 
merder», a càrrec de la com-
panyia Macarra; i ball amb 
Joan Vilandeny. El dilluns 23, 
sant Jordi, les tradicionals 
parades de roses i llibres al 
carrer, i manualitats infantils 
a la Biblioteca Pere Casaldàli-
ga, amb parada de llibres de 
segona mà. 

Per al dimecres 25, dia de 
sant Marc, bonjorn al veïnat 
dels Bastoners de Balsareny; 
benedicció i repartiment del 
panellet de sant Marc, missa 
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s’han ignorat propostes 
enraonades, només pel 
fet d’haver estat presen-
tades per un grup dife-
rent del que governa. És 
evident que el que gover-
na decideix, però no era 
intel·ligent rebutjar per 
sistema les aportacions 
alienes sense valorar el 
seu interès objectiu. 

Peatges. En aquest Ple 
hem vist uns exemples 
d’aquesta bona actitud de 
buscar acords, que tanma-
teix no es va fer extensiva 
a una altra proposta, re-
butjada en aquest cas per 
la majoria: la de demanar 
la gratuïtat de l’autopista 
Manresa-Terrassa. Bufen 
mals vents també en això, 
ara que el Ministeri de Fo-
ment vol compensar les 
pèrdues de les autopis-
tes radials de Madrid (in-
viables perquè hi ha vies 
gratuïtes paral·leles) a 
base de prorrogar la con-
cessió dels peatges de les 
nostres autopistes. 

A Catalunya, a cada buga-
da perdem un llençol, i ja 
aviat no ens en quedarà ni 
un. Hauríem de reflexionar 
seriosament sobre quin 
avantatge real hi tenim, 
en el fet de pagar el gran 
peatge de ser espanyols. 
L’espoli fiscal, oficialment 
fixat en una xifra escan-
dalosa i inaudita a Europa, 
continua sense fre. A final 
d’any, Catalunya arribarà 
als 900,000 aturats, el PIB 
haurà caigut un punt i 
mig més i el deute serà de 
6.000 milions més. I CiU, 
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de sant Marc i les tradicionals 
ballades dels Gegants de Bal-
sareny, Bastoners i Ball de la 
faixa, danses i sardanes amb 
la Cobla Rosaleda; i a la tarda, 
el tradicional Cafè-Concert al 
Casino, com de costum amb 
la Cobla Rosaleda; lliurament 
de premis del concurs de 
pintura; i l’espectacle «Roda, 
món» de MumusicCircus, 
dins la programació de Tem-
po. La programació conti-
nuarà divendres 27, dia de 
la Moreneta, amb la festa al 
Casal Verge de Montserrat i 
la trobada intergeneracional 
dels residents amb alumnes 
de l’Escola Guillem de Balsa-
reny; i el diumenge 29, amb 
una pedalada popular, un 
torneig d’escacs de partides 
ràpides, el lliurament de pre-
mis del concurs literari sant 
Marc i l’actuació dels alum-
nes de l’escola municipal de 
música.

Hem deixat per al final 
l’esment de la Mostra de 
guarniments, bastos i càrre-
gues de la festa dels Tragi-
ners, que es pot visitar als 
baixos de la casa Torrents 
(antic Mas Martí), recentment 
restaurada, i que són una 
magnífica mostra del que pot 
ser en el futur el tan anunciat 
Museu del Traginer. De debò 
que fa goig de veure, i si bé 
és cert que aplicar-hi uns cri-
teris rigorosos de museïtza-
ció –que ja estan dissenyats 
de fa temps– requereix un 
cost que encara no es pot 
fer efectiu, també s’ha de dir 
que aquesta petita mostra es 
pot ben presumir i ensenyar, 
i es podria deixar com a ex-
posició permanent per obrir-
la en dies assenyalats o en 
combinació amb determina-
des visites guiades al Castell. 
Ara la casa ja és restaurada, 
els bastos i guarniments ja hi 
són, només caldria fer l’últim 
pas, quan l’economia ho per-
meti. Felicitats i persistim!

constreta pels equilibris 
derivats de la matemàti-
ca parlamentària, vota a 
Madrid a favor de la refor-
ma fiscal i laboral mentre 
a Catalunya dóna al PP la 
vicepresidència de la Cor-
poració catalana de mit-
jans audiovisuals. Fóra bo 
que el Parlament convo-
qués ja una consulta vin-
culant sobre si el poble 
català vol o no vol la in-
dependència (merament 
fiscal per començar, o ja 
directament política) res-
pecte d’un Estat que ens 
maltracta pertot arreu.

No, no anem bé. S’acosta 
un altre juny i hauríem 
d’anar pensant a esmo-
lar ben bé les eines. Les 
eines democràtiques de 
l’expressió lliure i ferma 
de la voluntat popular, de 
la desobediència cívica, 
del vot conseqüent, del 
suport a forces transver-
sals com l’ANC, que te-
nen com a objectiu final 
la solució a un problema 
secular: la manca d’Estat 
propi.

Bona Festa Major. Men-
trestant, gaudim de la 
Festa Major. Una Festa 
Major marcada per la cri-
si econòmica i per l’atur, 
però que celebrarem com 
cal amb els Bastoners, 
el Ball de la Faixa i els 
Geganters amb el grup 
de Tambors i Grallers, i 
amb les entitats cultu-
rals i esportives del poble 
col·laborant-hi com sem-
pre amb ànim construc-
tiu. Bona festa!
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La reforestació de les zones cremades de Balsareny

A principis de la primavera 
2011, o sigui, fa un any, es va 
repoblar, amb més de 10.000 
exemplars de plantes, tota 
una extensa zona del terme 
municipal de Balsareny que 
malauradament es va cremar 
el 18 de juliol de 2005. En 
aquella ocasió es va cremar 
un sector que va des del ter-
me de Castellnou de Bages, 
prop de la Torre dels Moros, 
passant pel Mas Tosquer i a la 
vora de la Caseta del Gener, 
fins al nostre conegut Pla de 
Calaf, el Serrat del Maurici i 
una part de la Baga Fosca. 

Doncs bé, l’any passat es va 
reforestar una àrea propera 
al nucli urbà (es veu prou bé 
passant per l’autovia), que 
agafa tot l’entorn del turó 
del Serrat del Maurici i una 
part de la Baga Fosca. En ella 
ja s’hi havien plantat alguns 
arbres l’hivern de 2009. La 
reforestació va ser organi-
tzada per l’obra social de 
CatalunyaCaixa a Balsareny 
i, d’aquest fet, ja se’n va in-
formar a la revista Sarment 
l’abril de 2011.

ISIDRE PRAT OBRADORS
FOTOS ISIDRE PRAT

La majoria de planters eren 
de pins: 3.000 de pi blanc 
(Pinus halepensis), 1.300 de 
pi pinyer (Pinus pinea) i 3.600 
de pinassa (Pinus nigra); però 
també uns 2.100 d’alzina 
(Quercus ilex). A més s’hi van 
plantar alguns arbustos com 

l’arboç (Arbutus unedo) i el 
llentiscle o mata (Pistacia len-
tiscus). Entre tots es van ocu-
par unes 11 hectàrees.

Actualment, si donem 
una passejada per la zona, 
veurem com força exem-Cubell amb plantacions d’arboç i d’alzina.

Cubell amb plantacions de pi blanc i alzina

plars han crescut ja una mica, 
mentre d’altres no han pros-
perat. Si ens hi fixem, la zona 
reforestada es pot identifi-
car fàcilment perquè hi des-
taquen els protectors dels 
petits exemplars d’arbres i 
arbustos. Per un costat, una 
part dels plançons estan 
col·locats pel mètode tradi-
cional, és a dir, units a un pal 
tutor perquè es sostinguin 
bé i envoltats d’un tubet de 
plàstic de color verdós que 
destaca a la vista; per això en 
aquella zona hi podem veure 
milers d’aquests tubets de 
plàstic. Tanmateix una part 
més petita es van protegir, 
com a prova pilot, amb una 
mena de cubells grossos de 
plàstic amb una tapa blanca, 
que té una obertura per on 
s’introdueixen els plançons 
(poden haver-n’hi un o dos), 
i que compten amb un di-
pòsit que recull l’aigua de la 
pluja i aigua condensada de 
l’atmosfera; aquesta reserva 
líquida es va subministrant a 
la planta durant un llarg pe-
ríode de temps i li permetrà 
desenvolupar-se millor. És 
un sistema de regatge ano-
menat Waterboxx, creat per 
Pieter Hoff, que va venir a 
Balsareny. Segons va explicar 
ell mateix, aquest mètode 
evita haver de fer regs de su-
port als plançons durant els 
dos primers estius, en què la 
planta és encara molt jove i 
li costa més adaptar-se a la 
sequera. A les fotos es poden 
veure tant els tubets verds 
com els cubells blancs.
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Zona amb força cubells amb plançons, a la baga fosca.
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Detall d’un pinet blanc protegit amb el tub verd
 i amb suport d’un pal tutor.

Com dèiem abans, ara, al 
cap d’un any, molts exem-
plars han sobreviscut i han 
crescut una mica, per bé que 
d’altres s’han assecat: ja se 
sap que tots no viuran. El 
bosc d’aquesta zona es va 
regenerant per ell mateix, 
però molt lentament i so-
bretot ho fa amb herbes i ar-
bustos del país; també amb 
arbres, però pocs en alguns 
punts i, fins i tot, certs llocs 
molt pedregosos poden es-
devenir desèrtics. També cal 
tenir en compte que algunes 
espècies, com la pinassa, no 
es repoblen fàcilment de 
forma natural. Per tot això, 
la plantació és un bon su-
port. El fet de repoblar ajuda 

a mantenir la biodiversitat, 
assegura que en un futur hi 
hagi força arbres que pu-
guin anar creixent i, a còpia 
de molts anys, tornin a donar 
l’aspecte boscós que tenia la 
zona. Es calcula que per po-
der tenir un  bosc madur, el 
que en ecologia es diu un 
ecosistema estable, poden 
passar ben bé uns 50 anys, 
però probablement, amb la 
reforestació, aquest temps 
es pugui reduir quelcom, so-
bretot els primers anys, que 
són els més complicats per a 
restablir la densitat d’arbres.

Comparació de la zona crema-
da el 2005 amb la del 1994
Si ens passegem per tota la 
carena de la Baga Fosca fins 
arribar a la pista de Castellnou, 
podrem veure el contacte en-
tre la zona cremada el 2005 i 

la de 1994. Aquesta darrera, 
recordem-ho, va afectar tot el 
vessant que va, en terme de 
Balsareny, des de la Torre de 
Castellnou i el seu pic veí, el 
Tossal de les Pinasses (el punt 
més alt de Balsareny, amb 626 
metres), fins a la zona del Co-
lell (casa deshabitada i en ruï-
nes), l’església de Sant Vicenç 
d’Aladernet (encara conserva-
da després de la restauració 
que s’hi va fer ja fa una colla 
d’anys), Candàliga, Cal Castellà 
i el Solà d’Aladernet (aquestes 
dues darreres deshabitades  i 
en ruïnes). 

Cubell amb un pi blanc força crescut.
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Si observem aquest paisatge 
podrem veure que, en alguns 
punts del tros cremat el 1994, 
després de quasi 18 anys, el 
bosc és tan espès que no s’hi 
pot ni entrar; hi ha un munt 
de petits pins, que en conjunt 
no passen dels 5 o 6 metres 
d’alçada, i, entremig d’ells, 
algunes alzines i roures, així 
com alguns arbustos, de for-
ma predominant l’arboç. En 
altres punts, el bosc fa més 

bon aspecte perquè els pins 
estan més escampats i tam-
bé més crescuts i deixen un 
sotabosc més ric en espècies 
no arbòries. 

En canvi, el sector cremat 
més recentment, el 2005, 
on es va fer la reforestació 
esmentada, a hores d’ara, al 
cap de 7 anys, té tot l’aspecte 
d’una gran capa verdosa, 
però els  arbres que hi ha són 

Zona de petits pins blancs crescuts des de 2005 espontàniament i, al mig, uns roures que comencen a brotar.

molt petitets encara, tant els 
de planter com els que hi 
han crescut espontàniament.  
En aquesta zona, fàcilment 
accessible, ja que és molt 
propera al poble, per on va 
passar el recorregut de la ca-
minada popular d’enguany, 
de moment hi domina, de 
forma natural, la capa o 
estrat arbustiu en  lloc de 
l’arbori. L’arbust dominant és 
el garric (Quercus coccifera), 

que hi forma grans garrigars, 
acompanyat de força llentis-
cle (Pistacia lentiscus),  arboç i 
romaní (Rosmarinus officina-
lis), que en aquest cas forma 
grans extensions de vegeta-
ció anomenades brolles. Cal 
dir que l’arboç és una espè-
cie que es va estendre molt a 
ran de la cremada de 1994 i, 
més tard, de la de 2005; apro-
fita de seguida el fet que no 
hi ha arbres per dominar el 
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Mes de març de 2012           
FRANCESC CAMPRUBÍ I JORDI SOLER

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)                    9,8
Mitjana (min.+màx.)             10,6
Mitjana de mínimes -0,6
Mitjana de màximes             21,9
Mínima          -5,2; dia 7
Màxima      27,9; dia 30
Mínima més alta       5,2; dia 22
Màxima més baixa     16,7; dia 5

Vent (km/h) 
Ventada més alta        66,2 dia 4
Velocitat mitjana                      0,8
Recorregut del vent    333,8 km

Pressió (hPa) 
Màxima                  1.015,0 dia 21
Mínima                         996,1 dia 2

La pluja (litres)
Dia 20           1,1 litres
Dia 21         49,7 litres
Dia 22            6,2 litres
Total        57,0 litres 

terreny i escampar-se; és el 
que s’anomena una espècie 
oportunista. També hi són 
molt abundants dues herbes 
arbustives, el timó o farigola 
(Thymus vulgaris) i la bot-
ja d’escombres (Dorycnium 
pentaphyllum).

Tant en la zona cremada el 
1994 com en la de 2005, allà 
on el bosc és més esclarissat 
i entremig dels arbustos do-
minants, hi trobem exemplars 
d’alguns arbres, com l’arç 
blanc (Crataegus monogyna) 
i espècies de roures (Quercus 
sp.), i de qui-sap-la varietat 
d’arbustos, com el corner 
(Amelanchier ovalis), el torte-
llatge (Viburnum lantana), el 
sanguinyol (Cornus sangui-
nea), el roldor (Coriaria myr-
tifolia) (molt abundant a les 
vores de camins), l’argelaga 
(Genista scorpius), el ginebre 
(Juniperus communis) i un de 
molt semblant a ell, el càdec 
(Juniperus oxycedrus) (es dis-
tingeix del ginebre per tenir 
dues ratlles blanques al re-
vers de la fulla, en lloc d’una 
que hi té el ginebre), algun 
tipus de roser (Rosa sp.) i 
d’esbarzer (Rubus sp.), el xu-
clamel (Lonicera xylosteum) 
l’aladern (Rhamnus alaternus) 
i l’aladern de fulla estreta (Phi-
llyrea angustifolia).  Hem de 

dir, i recordar per a alguns, que 
l’aladern dóna nom a un topò-
nim de Balsareny, l’esglesiola 
pre-romànica de Sant Vicenç 
d’Aladernet, que precisament 
es troba a la zona cremada 
el 1994, vora la Riera de Co-
nangle, prop de Candàliga. 
També cal esmentar el cas de 
l’estepa borrera (Cistus salvii-
folius), un arbust també opor-
tunista que, a conseqüència 
de l’incendi de 1994, es va 
estendre de seguida en una 
zona propera a Cal Marianó 
(casa deshabitada, força con-
servada però sense teulada), 
aprofitant la falta d’arbres; 
però més endavant va ser 
dominada per arbustos com 
el garric i el romaní; i ara no-
més hi queden unes poques 
mostres; de fet, és un arbust 
que viu millor en zones més 
baixes que la nostra, de més 
influència mediterrània (com 
altres espècies d’estepa). 

Per últim, a les dues zones 
cremades també hi podem 
trobar, formant l’estrat herba-
ci, molts tipus d’herbes, com 
les lletereses (Euphorbia sp.), 
les dents de lleó (Taraxacum 
officinale), les malves (Malva 
sylvestris), la foixarda (Globu-
laria alypum), la sanguinària o 
herba de les 7 sagnies (Lithos-
permum fruticosum).
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Es convoca l’assemblea ge-
neral ordinària del Cercle 
Cultural de Balsareny, que 
tindrà lloc el dissabte 26 de 
maig de 2012,  a les 6 de la 
tarda, a la Biblioteca Pere 
Casaldàliga de Balsareny, 
amb el següents punts de 
l’ordre del dia:

1-Lectura i aprovació, si es-
cau, de l’acta anterior.

2-Modificació, si escau, dels 
articles 4 (últim paràgraf ), 
11.2 , 14.1 i 14.5 dels Esta-

tuts de l’associació, substi-
tuint el terme «butlletí» pel 
terme «revista».

3-Renovació de Junta.

4-Lectura i aprovació, si es-
cau, de l’estat de comptes 
a 31 de desembre de 2011. 
Quotes i tarifes per al 2012.

5-Informe de la redacció 
del Sarment.

6-Precs i preguntes.

Cercle Cultural de Balsareny          
Convocatòria d’assemblea general ordinària
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Dins l’àmbit de les entrevistes 
sobre el món puntaire, entrevis-
tem aquest balsarenyenc que, 
després d’assolir la seva meres-
cuda jubilació, pot dedicar-se 
més plenament a les seves afi-
cions: la mecànica, l’electrònica 
i la informàtica.

«Vaig entrar en contacte 
amb el món de les puntaires 
a través de les meves cunya-
des, l’Àgueda i l’Araceli, grans 
aficionades a fer puntes de 
coixí. Observant el merave-
llós treball que duen a terme 
aquestes dones, vaig pensar 
que podia decorar els boixets 
(bastonets de puntes de coixí) 
per tal d’aconseguir un con-
junt més harmoniós i donar 
un toc més alegre i personal a 
aquesta tasca.»

Francisco Fernández Díaz 
(Kiko), va néixer a Balsareny, al 
carrer del Nord número 32, el 
10 de març de 1957. Va cursar 
els estudis primaris a l’escola 
balsarenyenca Roc García. La 
seva última feina fou la de vi-
gilant d’explotació a la mina 
Iberpotash de Vilafruns (Bal-
sareny). A Fernández li agrada 
llegir i l’últim llibre que ha llegit 
és Las Golondrinas de Tartes-
sos, d’Ana María Vázquez Hoys, 
un estudi sobre l’origen de 
l’escriptura al sud de la penín-
sula ibèrica.

És un gran viatger. Coneix molt 
bé les poblacions de Huelva 
i Sevilla i també ha visitat les 
Illes Balears, les Illes canàries, 
Roma, París i Praga.  Ens diu que 
el proper viatge que farà serà a 
la ciutat de Londres. Li agrada 
el ball, especialment la salsa i la 
«bachata». Aquesta última mo-
dalitat de ball la practica cada 
cap de setmana. També és un 
gran aficionat a la mecànica, 

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTOS ARXIU

l’electrònica i la informàtica.
- Quina tècnica feu servir per 
construir els bastonets? Ma-
nual o mecànica?

- Per a la seva elaboració faig 
servir les dues tècniques, la 
manual i la mecànica. La de-
coració d’alguns boixets re-
quereix una feina manual més 
detallada, mentre que d’altres 
decoracions les porto a ter-
me mecànicament amb l’ajut 
d’un torn i una màquina CNC 
(Control Numèric Computerit-
zat). Aquesta màquina CNC ha 
sigut dissenyada i construïda 
per mi mateix i, amb ella puc 
portar a terme tant la decora-
ció dels boixets com qualse-
vol tipus de figura en 3D. Per 
a fer un boixet, en primer lloc, 
el construeixo al torn, des-
prés dissenyo a l’ordinador la 
decoració que portarà i, amb 
la màquina CNC, aplico la de-
coració, després el poleixo al 
torn i, finalment, l’acabat el 

Francisco Fernández Díaz: dissenyador d’una màquina CNC

faig pintant-lo a mà.
- Quines són les mesures que 
han de tenir cada boixet? Tots 
són iguals?

- Cada boixet té les seves ca-
racterístiques dins d’unes 
mides estandaritzades. Hi 
ha quatre tipus de mides de 
boixet: els més petits mesu-
ren 8 cm de llargada, deprés 
hi ha els de 10 i 12 cm, i els 
més grans mesuren 14 cm. En 
quant al diàmetre, va en fun-
ció de la decoració de cada 
boixet. Els boixets que he de-
corat per a les puntaires del 
nostre poble han estat de 12 
i 14 cm de llargada i amb dife-
rents tipus de decoració. 

- Quines hores hi dediqueu?

- La decoració des boixets és 
un dels hobbies que m’ajuden 
a distreure’m durant el dia, ara 
que estic jubilat. No tinc un 
horari establert, tot depèn de 

les ganes i la inspiració. Puc 
fer-ne durant unes hores, com 
també no fer-ne cap durant 
dies.

- Quina és la quantitat que en 
podeu fer durant una hora?

- Això depèn molt del tipus 
de decoració, ja que aquesta 
té un procés complex. Segons 
el tipus se’n poden fer més o 
menys.

- El vostre art va adreçat a parti-
culars o bé per a algun col·lectiu 
de professionals?

- Bé, com que és un hobby, no 
té un objectiu professional. 
Fins avui, només he decorat 
boixets per a aquelles pun-
taires que m’ho han demanat 
i per a la meva col·lecció per-
sonal.

- Per últim, de quina matèria 
prima han de ser els boixets?

- El boixet tradicional es fa 
amb fusta de boix; però ara 
també se’n fan amb altres 
fustes nobles, com el banús, 
l’«iroko», la bubinga, etc. Però 
jo de moment encara utilitzo 
el boix.
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Som a casa del nostre con-
ciutadà Ricard Bacardit i Tan-
tinyà, on tindrem una breu 
xerradeta que girarà sobre la 
seva artesania i sobre una vida 
dedicada a la feina. Trobem 
en Ricard Bacardit dins el seu 
taller ubicat a la terrasseta de 
l’immoble familiar. «Tal com 
pots veure, aquí hi passo la 
meitat de les hores diürnes 
de cada dia. Aquesta és la 
meva caseta de fusta que 
em van regalar els meus fills 
Joan i Mercè, i la Mireia i en 
Sergi també hi tenen la seva 
part.»

Ricard Bacardit i Tantinyà neix 
a Balsareny el 13 de novembre 
de 1930. Va estudiar amb el 
mestre Buixó (Escola Nacional) 
i també va anar a les escoles 
dels capellans, on aquells anys 
hi havia mossèn Francisco. Li 
agrada llegir i sempre que pot 
llegeix sobre temes d’història. 
Ara mateix, llegeix La sèquia 
dels manresans, del sallentí 
Llorenç Villuendas. Amb la seva 
dona, la Mercè Benet i Sorroca, 
els encanta viatjar. Han visitat 
Suïssa, Andalusia, Cantàbria, 
Aragó, Castella La Manxa i 
Mallorca, entre d’altres llocs. 
També els agrada el cinema, el 
teatre i el ball.

- Tu véns del món del tèxtil. 
Com t’introdueixes en el món 
de la fusteria?

- En aquells anys, la revolució 
industrial en el món del tèxtil 
feia que a les fàbriques hi ha-
gués incorporades seccions, 
com la colla de paletes, els 
manyans i la fusteria. És en 
aquesta última secció, on em 
vaig iniciar com a aprenent 
de fuster. Més tard, vaig arri-
bar a tenir l’ofici.

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

Ricard Bacardit i Tantinyà: 
inventor artesà d’un faristol per a les puntaires

- Tu treballaves a Soldevila 
(Sant Esteve de Balsareny). 
Sempre vas fer de fuster?

- Ara totes aquestes fàbriques 
han quedat com a peces de 
museu, però en aquells anys 
el tèxtil a tot l’eix del Llobre-
gat era un sector innovador. 
Primer per la fibra del cotó 
i més tard per altres fibres 
artificials. Jo hi vaig viure en 
una altra etapa. Un bon dia, 
van portar una màquina de la 
marca Winder, era una ovilla-
dora, i les directrius d’aquells 
anys van instruir-me per fer 
d’encarregat. Recordo que 
tenia unes vint-i-cinc treba-
lladores al meu càrrec.

- Anem a parlar d’aquest in-
vent, aquesta mena de faristol 
que tan bé va en el món de les 

puntaires. Com se’t va encen-
dre la bombeta?

- La Mercè, la meva dona, és 
una gran puntaire i jo sóc 
un gran admirador d’aquest 
col·lectiu. Un dia em vaig ado-
nar que les puntaires havien 
d’aguantar entre les cames 
el coixí tot inclinant-lo un 
40%, aproximadament, i això 
podia ocasionar, entre altres 

coses, mal d’esquena. Aquest 
faristol consta d’una platafor-
ma inclinable i regulable, on 
pots col·locar el coixí. A més 
a més, té una alçada còmoda 
per portar a terme l’activitat 
dels boixets.

- El faristol et deu haver anat 
molt bé de cara a les trobades 
de puntaires, oi?

- Bé, més que res, el faristol 
és per poder-lo fer servir a 
casa, ja que a les trobades de 
puntaires ja disposen, nor-
malment, d’una taula on es 
repenja el coixí.

- Quan vas fer el primer faristol 
i quants en portes de fets?

- Més o menys va ser sobre 
l’any 1991. No sabria dir-te 
quants n’he fet, però si que 
et puc dir que el producte ha 
anat a diferents llocs: Mallor-
ca, Sant Sebastià, Andorra...

- De quina fusta està fet el faris-
tol? I de boixets, també en fas?

- Majoritàriament la fusta és 
de Flandes. Els boixets tam-
bé. Dels dos productes n’he 
regalat molts. Aquesta feina 
forma part del meu món. Re-
cordo que a la senyora Cati, 
al Casal de la Gent Gran, una 
gran professora, n’hi vaig re-
galar un. També m’agrada dir 
que a la meva filla Mercè li he 
fet diferents mobles.

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

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

FORN
Pa i Pastisseria

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

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

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

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

TAVERNA EL BOTER
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CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE

Ponent, 3 - Tel. 93 839 62 12 - BALSARENY

La Cubana

«La Cubana» és una acredi-
tada companyia de teatre 
fundada l’any 1980 i dirigi-
da des de llavors  per Jordi 
Milán. Més aviat del gènere 
comèdia, acaba d’estrenar 
Campanades de boda al Tí-
voli de Barcelona, i fa anys 
que ens distreu i ens fa riure 
saludablement. D’ella han 
sortit actors que ja van per 
lliure, com Santi Millán i José 
Corbacho, per dir-ne només 
dos dels més coneguts.

Però és clar que avui no vull 
pas parlar d’aquesta cubana, 
sinó d’una altra, amb ressò a 
Balsareny, on Cuba i la seva 
guerra d’independència, 
obtinguda l’any 1898, eren 
encara ben presents aquells 
anys quaranta i cinquanta 
del segle passat. I ho eren 
gràcies a l’existència al po-
ble de dos excombatents 
d’aquella efemèride que va 
suposar la fi del colonialis-
me espanyol. Eren el vell Gi-
let i el vell Masplà. Abans de 
continuar, he d’aclarir que 
això de «vell» és sempre 

JORDI PLANES relatiu, depèn des d’on es 
mira. Aquests de qui parlo 
avui són els avis dels vells 
que avui som nosaltres, els 
de la meva generació. Així, 
doncs, el vell Gilet va anar a 
la guerra de Cuba i presumia, 
ho recordo bé, d’haver con-
duït pel ronsal el cavall que 
muntava en aquella guerra 
un jove periodista britànic 
que faria forrolla: Winston 
Churchill. El vell Masplà re-
cordava en els seus darrers 
moments les mulates cuba-
nes de la seva joventut, en-
cara avui admirables.

Però la sensació, a Balsa-
reny, va ser l’arribada d’una 
cubana autèntica, a penes 
cinquanta anys després de 
la  independència colonial. 
No sé com va anar, però crec 
que la van portar els de cal 
Pola, una família avui des-
apareguda del mapa local, 
com tantes altres de vella 
arrel arrossegades per crisis 
successives fora del poble. 
Aquella cubana, una perso-
na jove i desinhibida, venia 
d’una Cuba moderna, i la 
seva presència al poble va 

ser motiu de confrontació 
entre una moral estreta i 
una manera de fer que no-
més es veia al cine. Aquella 
dona, que devia fer bavejar 
més d’un,  vestia pantalons, 
cosa mai no vista al poble i 
considerada com a immo-
ral. Fumava, cosa igualment 
escandalosa. Lluïa vestits 
vaporosos i escots genero-
sos, que avui ja no ho serien 
tant. 

I muntava a cavall! Escàndol 
total i, sense confessar-ho, 
enveja podrida. La Cubana, 
que així se la va conèixer, 
contrastava tant amb la 
nostra societat de llavors 
que, potser, cal explicar com 
anaven les coses a nivell ofi-
cial, on la moral catòlica te-
nia un paper exclusiu.

Efectivament, la societat lo-
cal, com pertot a l’Espanya 
de Franco, girava al voltant 
d’una moral que l’Església 
catòlica, recolzada pel po-
der polític o civil (allò que 
després s’ha conegut com a 
nacionalcatolicisme), dicta-
va amb minuciosa precisió, 
com veurem de seguida. 
Però com a exemple preli-
minar, deixeu-me recordar 
una inscripció moltes vega-
des repintada que hi havia 
a la paret del Centre Parro-
quial. Deia així: ¡Viva Cristo 
Rey! En la España nacional 
no se blasfema.  Més, la blas-
fèmia era castigada amb 

multa. Avui ha desaparegut, 
és clar.
I anem a les normes mo-
rals que cada primavera el 
rector de torn havia de pre-
dicar des de la trona i que 
eren conegudes, ho recordo 
bé, com a «Normes de mo-
dèstia cristiana». Dedicades 
exclusivament a les dones, 
naturalment. Així, es prohi-
bien els escots pròpiament 
dits; es mesurava la llargada 
de les mànigues –més avall 
del colze– i de les faldilles 
–més avall dels genolls–; 
calia dur mitges, almenys 
per anar a missa (l’aparició 
de les mitges de niló, sense 
costura al darrere, va pro-
vocar més d’un malentès); 
per anar a combregar no 
es podien pintar els llavis, 
se’ls refusava la comunió; 
l’ús de pantalons no estava 
ni previst. I, com recorda-
ran la majoria de dones del 
poble, calia anar a l’església 
amb el cap cobert per una 
mantellina (quan, per atzar, 
havien d’entrar al temple 
d’improvís i no portaven la 
peça, es cobrien el cap amb 
el mocador de butxaca, d’un 
ridícul espantós).

Ja us podeu imaginar, doncs, 
la irrupció de la Cubana dins 
d’aquesta societat restreta i 
externament puritana, tan 
controlada. L’escàndol va 
ser memorable. I per això, 
el nen que jo era aleshores 
encara ho recorda.
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Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENYCra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa
M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

EL JARDINET
B a r  -  R e s t a u r a n t

Comunions,
b a n q u e t s ,
reunions...

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY

ACTUALITAT04

Homenatge a mossèn Joan

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

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

SARMENT
FOTOS J. PERALTA I A. SELGAS

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

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

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

FRANKFURT LLOBREGAT

Angel Guimerà, 64 - Tel. 93 820 02 22 - 639 93 76 61 - BALSARENY

Platos combinados - Carne a la brasa

Juan Enrique Chavez - M. Angeles Piedra

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
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La Meritxell Mas ens ha fet arri-
bar aquest document que han 
trobat entre papers del seu avi 
de cal Magnet. És un programa 
de la Festa Major de fa cent 
anys, del 1912. La portada, im-
presa, diu :

«Solemnes Festes que’l poble de 
Balsareny celebrará en honra 
del seu gloriós patró St. March, 
durant els díes 24, 25 y 26 d’Abril 
de 1912».

La contraportada porta una 
autorització manuscrita de 
l’alcalde:«Autorizo la celebra-
ción de los festejos cívicos deta-
llados en el presente programa 
y los bailes públicos de tarde y 
noche con orquesta de los días 
25 y 26 del actual en la sala del 
Ateneo. Balsareny, 22 de Abril de 
1912. El Alcalde, Antonio Rim-
bau». Hi ha el segell del «Ayun-
tamiento Constitucional - Bal-
sareny».L’Ateneu era una sala 
de ball que hi havia a l’actual 
carrer de Jacint Verdaguer, nú-
mero 23.

L’interior del programa conté 
impresos els actes de la Fes-

R. CARRETÉ
FOTOS ARXIU

Com es pot veure, la festa es 
reduïa, a part dels Bastoners, a 
actes religiosos i diverses cer-
caviles a càrrec de l’orquestra, 
que també amenitzava els 
quatre balls. Els de tarda es de-
vien afegir a última hora, quan 

ta, que resumim: el dia 24, a 
migdia, repic de campanes; 
a les 8 del vespre, Completes 
amb orquestra, Rosari i cant 
dels goigs del patró. Després, 
l’orquestra fa un «passant pels 
carrers» (cercavila). El dia 25, a 
les 6 del matí, bonjorn; a les 
6,30, missa matinal, amb or-
questra que tocarà «boniques 
y agradables simfonies»; a les 
8, missa de lletanies i distribu-
ció del Pa de Sant Marc; a les 
9,30, un altre passant, seguit 
d’un ofici solemne amb un 
sermó sobre sant Marc per 
un predicador forà, el pare 
Tarvel, i un «llevant de taula» 
(acapte amb música); a les 
4 de la tarda, vespres canta-
des, rosari i processó amb els 
goigs del sant; i a les 9, pas-
sant i serenata a la plaça. I el 
dia 26, al matí, passant i ofici 
en sufragi dels difunts, amb 
sermó del mateix predicador; 
en acabat, l’orquestra farà un 
nou passant pels carrers; a les 
3 de la tarda, rosari cantat. El 
programa afegeix que «els 
Bastoners, com els demés anys, 
lluhirán també la festa», i que 
els dies 25 i 26 hi haurà balls 
[manuscrit: «tarda y»] a la nit 
[manuscrit: «al Ateneu»].

La Festa Major de fa cent anys

el programa ja era imprès, per 
això és afegit a mà; i el local, 
també especificat a mà, se’l 
devien descuidar en primera 
instància. En efecte, el 1912 ja 
hi havia el Casino i el Centre 
parroquial, però encara devia 
funcionar l’antic Ateneu, que 
havia estat seu del Centre Ins-
tructiu i Recreatiu, havia estat 
clausurat el 1904 arran d’uns 
incidents. Per això, el 1905 es 
va construir el Casino, nova seu 
del CIR, al seu actual emplaça-
ment del carrer Vell. Més enda-
vant, el 1916 es va constituir 
l’associació «els Neutrals», que 
tenia la seu en una altra casa 
del carrer Vell, però que va fer 
servir com a local de ball l’antic 
Ateneu, rebatejat llavors com 
«el Recreu», fins al 1932. Aquest 
document demostra que entre 
1905 i 1916 el local de l’Ateneu 
continuava fent servei públic, 
malgrat no pertànyer a cap as-
sociació. Agraïm a la Meritxell 
que ens hagi enviat aquest 
programa.
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El divendres 30 de març de 
2012, el Centre Excursionis-
ta de Balsareny va emetre la 
pel·lícula «127 hores». Unes 
catorze persones van gaudir 
del film a la sala petita del 
Sindicat. Van ser dues hores 
de llargmetratge patidor, que 
la conta la història, verídica, 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Un relat angoixant basat 
en un fet real: 
127 hores

d’un escalador professional 
i atrevit que queda atrapat 
en una esquerda en caure-li 
una roca sobre el braç dret. La 
pel·lícula, amb una fotografia 
i realització admirable, trans-
porta l’espectador al punt 
de vista d’un personatge que 
lluita per alliberar-se de la 
trampa que l’atzar i el destí li 
han fet viure. 

La Sala el Sindicat, en un espai 
curt d’uns quinze dies, ha vist 
dues actuacions que podem 
considerar de gran nivell. 
Marcel Gros havia estat convi-
dat en altres ocasions en el ci-
cle TEMPO. Amb l’últim espec-
tacle, «Minuts», es va guanyar 
de nou forts aplaudiments del 
públic assistent. L’espectacle 
de l’artista manresà ens guiava 
cap a la consciència de les agu-

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Els minuts de Marcel Gros i els 
quarts de so de Maria Coma

lles del rellotge (tic, tac, tic, tac...) 
amb un toc educatiu envers el 
respecte per l’entorn en el qual 
vivim. 

Maria Coma, amb la seva veu, va 
mantenir l’espectador silenciós 
i expectant durant l’hora i mit-
ja en què va anar desfullant la 
seva «Magnòlia».Amb l’escenari 
a mitja ombra, hi podíem trobar 
el tercet que l’acompanyava, 
format per una guitarra, una 
bateria i un violoncel. 

Enderrocament de Cal Piano, a la plaça de Catalunya

A la confluència del carrer de 
la Coromina amb el carrer de 
la Sèquia, la carretera de Moià 
i el carrer de la Indústria hi 
podíem trobar fins fa ben poc 
la casa de Cal Piano, un immo-
ble situat en un dels angles 

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

de la plaça. 

Cal Piano, conegut amb 
aquest nom per les genera-
cions més grans balsarenyen-
ques, era un habitatge forjat 
amb obra de fàbrica i amb 
una estructura triangular a 
tres aigües. Joan Artigas, el 

Joan de Cal Piano, en va ser 
l’arquitecte, empresari i pale-
ta constructor que va aixecar 
aquest edifici que ara ha estat 
enderrocat. 

Aquest edifici era un dels úl-
tims que es va construir amb 
materials «de casa» totxanes, 

maons i totxos de Cal Serra de 
Navàs, i mosaics i rajoles de 
Mosaics Morros de Balsareny. 
L’edifici conservava l’estil de 
volta catalana de simetria em-
petxinada. Amb l’enderroc de 
Cal Piano, doncs, desapareix 
un dels estils d’arquitectura 
emblemàtica balsarenyenca.
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El dissabte 24 de març de 
2012, Balsareny va sortir al 
carrer per tal de donar su-
port i acolliment als ciclistes 
participants de la 92a Volta 
Ciclista a Catalunya. Les enti-
tats Geganters de Balsareny, 
recolzats per Els que + Sonen 
(nova entitat balsarenyenca) 
amb les gralles i tambors, 
van escortar els esportistes 
que procedien de Manresa, 
Callús i Súria. L’Ajuntament 
de Balsareny va desplegar 
tot un seguit de mesures de 
seguretat en els llocs que for-

Els Geganters de Balsareny, 
gralles i tambors acullen la 
92a Volta a Catalunya

maven part de l’itinerari de la 
volta. 

Els ciclistes van arribar a Bal-
sareny passant pel carrer Tra-
vessera, carrer Balmes i carre-
tera de Moià i van seguir en 
direcció al poble d’Avinyó. 
Concretament davant de la 
piscina municipal, la gent de 
Balsareny va oferir un calorós 
aplaudiment al grup ciclista, 
aclamant sobretot en Jor-
di Simon, ciclista de Navàs i 
membre de la Unió Ciclista 
Alt Llobregat, que va acon-
seguir arribar a la meta entre 
els primers 35 corredors.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

El Parlament va aprovar la Llei 
de mesures fiscals i financeres, 
si bé ho ha fet per primera ve-
gada de forma separada als 
pressupostos degut a la peti-
ció de dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries que van 
formular alguns partits.
Entre les mesures incloses hi 
ha el cobrament d’un euro per 
recepta mèdica, com a manera 
d’augmentar els ingressos pú-
blics en aquests temps de crisi.
Però el copagament farma-
cèutic no afectarà tothom. En 
queden exempts els col·lectius 
més desfavorits, com les per-
sones que cobren pensions 
no contributives i pensions 
del fons d’assistència social, els 
beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció, de la Lismi (llei 
d’integració social dels minus-
vàlids) i els malalts crònics amb 
ingressos baixos.

ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS

Les pensions no contributives 
no pagaran per les receptes

En total, el Departament de 
Salut calcula que 130.000 cata-
lans quedaran exempts de pa-
gar l’euro per recepta. Tampoc 
es pagaran els medicaments 
d’un preu inferior a 1,67 euros, 
com analgèsics o fàrmacs 
genèrics, per evitar que la taxa 
sigui superior al preu del medi-
cament. I a partir de la recep-
ta número 62, tampoc caldrà 
abonar l’euro. Aquesta última 
mesura pretén evitar el greu-
ge comparatiu que suposaria 
per als malalts crònics, ja que 
són els que consumeixen més 
medicaments. Es calcula que 
a Catalunya 840.000 persones 
consumeixen anualment 62 o 
més receptes l’any. La mitjana 
de receptes per habitant va 
ser el 2011 de 20,3 i la despe-
sa mitjana és de 221 euros per 
pacient.

[De: LaGentGran.cat  - Departament de Benes-

tar Social i Família. Generalitat de Catalunya]

Actualment, la Generalitat destina uns 1.700 
milions d’euros a la despesa farmacèutica

L’associació Els Ametllers va ce-
lebrar la seva assemblea general 
el passat dia 27 de març de 2012, 
a les 4,30 de la tarda, al Casal de 
la Gent Gran de Balsareny.

Es van tractar els següents punts 
de l’ordre del dia:

1r. Aprovació de l’acta anterior, si 
escau. Va ser llegida i aprovada.
 
2n. Aprovació de l’estat de 
comptes del 2911, si escau. Es 
van aprovar els comptes de l’any 
2011. Les entrades ascendien 

Associació Els Ametllers
Assemblea General

a 21.644,09 euros, i les sortides 
pujaven 20.603,57 euros. El su-
peràvit de l’exercici va ser, doncs, 
de 1.040,52 euros.

3r. Informe de la Presidència i 
responsables de les activitats 
de l’any 2011. Es va informar de 
les activitats en els àmbits de 
Cursos d’informàtica, Coral, Xou, 
Puntaires, Ball i la col·laboració 
amb la Gimnàstica.

4t. Precs i preguntes. Es van co-
mentar i aclarir diversos temes.

L’assemblea va acabar a les 5,30 
de la tarda. 

ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS
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Fa uns dies (Sarment núme-
ro, 410), en aquesta secció 
s’informava que Balsareny, 
malgrat no tenir unes grans 
àrees enjardinades, sí que dis-
posa de petits espais dedicats 
al lleure i al descans. 

Avui, però, volem referir-nos 
a una nova infraestructura, 
acabada fa molt pocs dies. 
Es tracta d’un aparcament 
públic de dos nivells situat a 
sota del carrer del Trull. Aque-
lls que trenquen la setantena 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

De camp a aparcament públic

recorden el «Trull Vinyataire» i 
més darrerament el camp de 
cereals. Aquests terrenys, que 
formaven part del patrimoni 
del Centre Instructiu i Recrea-
tiu «El Casino», ara són de pro-
pietat municipal i donaran el 
servei d’aparcament de forma 
gratuïta. 
Recentment es va haver de 
dur a terme una petita repa-
ració a l’aparcament a causa 
d’un fort ruixat que va esfon-
drar part del sòl. Ara ja han 
estat reestablertes les condi-
cions de seguretat que el lloc 
requereix.

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

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

FORN
Pa i Pastisseria

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

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

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

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

TAVERNA EL BOTER
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Amics meus: Sapigueu que 
segueixo amb il·lusió, afec-
te i interès cada noticia que 
m’arriba de Balsareny i de vo-
saltres en especial.

Des del primer intent de digi-
talitzar el Sarment, cada cert 
temps busco en las pàgines 
d‘internet la vostra presència. 
Ara que surt mensualment, 
encara més. M’agrada re-
conèixer les vostres paraules, 
les vostres intencions i em fa-
brico somnis de la vostra vida 
i del poble.

Sempre llegeixo, abans que 
res, els crèdits i m’omple de 
joia veure els vostres noms: 
Ramon, Joan, Isidre, Alfred, 
Jordi, Pere Juncadella, Conxi-
ta, Esteve, mossèn Joan... I 
a més, encara una joia més 
gran, veure i intuir els noms 
dels vostres fills en la mateixa 
tasca.

Fa trenta anys que vaig deixar 

ALFONS ROBLES

Carta de l’Alfons Robles

el poble i encara somio amb 
els seus carrers, les seves fes-
tes, el Rebost, els Reis, Carnes-
toltes, Sant Marc, els Festivals 
d’Estiu… Somio a vegades 
que en aixecar-me del llit, sor-
tiré al carrer i baixaré cap al 
Col·legi Guillem de Balsareny.

Sempre penso, cada dia, que 
aviat podré anar-hi, però 
sempre surt qualsevol cosa 
que ho impedeix. Ara, amb les 
meves circumstàncies, encara 
ho veig pitjor i més lluny. Però 
no dubteu que Balsareny i vo-
saltres esteu molt dintre del 
meu cor.

Petonets per a tothom, sobre-
tot per a les dones. I especial-
ment una salutació molt forta 
per al Pere Juncadella, per tot 
allò que em va aportar de co-
neixement de Catalunya i del 
Sarment i les nostres «pallis-
ses» de cine i política. Peto-
nets molts forts per a tota la 
colla.
Rebeu una abraçada molt for-
ta i amb molt afecte.

Nota de la redacció

Segurament que a Balsareny 
molta gent recorda l’Alfons 
Robles. La redacció del Sar-
ment i la junta del CCB ben 
cert que sí. Oriünd de Topa-
res (Almeria), va venir a fer 
de mestre a Balsareny el se-
tembre de 1979 i s’hi va estar 
fins a l’estiu del 1982. Durant 
el poc temps que va estar al 
poble, es va integrar de se-
guida, i molt activament, en 
la nostra vida cultural i so-
cial, que aquells anys de la 
Transició era plena de vita-
litat i d’inquietuds, de joves 
com nosaltres i com ell, amb 
ganes de fer coses.

Com es veu en el seu escrit, 
l’Alfons va col·laborar a fons 
amb les activitats del CCB 
(Festivals d’Estiu, Carnestol-
tes, Sarment, La Lluerna…) 
i amb altres mostres de 
cultura popular local, com 
el Rebost del Traginer o la 
Cavalcada dels Reis; a més 
de contribuir, des del claus-
tre de professors, al disseny 
pioner del model d’escola 
pública catalana del Col·legi 
Guillem. 
Actualment viu al poble de 
Válor (la Alpujarra, Grana-
da), on recentment ha perdut 
la seva esposa, la Rosario, 
per la qual cosa li fem palès 
el nostre condol. 

Es reuneixen a la Sala Sindicat 
els senyors:

DOMÈNEC L. ALIÓ, de Berga, 
Excel·lència FCF. Membre de 
l’AFC;
MANEL GARCIA EGEA, de Bar-
celona. Membre de l’AFC;
PERE ROMERO ALONSO, de 
Barcelona. Membre de l’AFC;

els quals es constitueixen en 
el Jurat del 42è Concurs Na-
cional de Fotografia Festa dels 
Traginers.

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

Per unanimitat han emès el 
següent veredicte:

PREMI NACIONAL DE CREA-
CIÓ DIGITAL:

Primer Premi: 
TXEMA LACUNZA NASTERRA, 
de Sabadell
Segon Premi:
JAUME CALSINA UBACH, 
de Castellar del Vallès
Tercer Premi: 
ANDREU SOLER i MONELLS, 
de Sabadell

PREMI NACIONAL DE CO-
LOR:

Primer Premi: 
JAUME CALSINA UBACH, 
de Castellar del Vallès
Segon Premi: 
ANDREU SOLER i MONELLS, 
de Sabadell 
Tercer Premi: 
TXEMA LACUNZA NASTERRA, 
de Sabadell

PREMI LOCAL DE COLOR:

Primer Premi: 
ESTEVE IGLESIAS MANERO  

SARMENT Segon Premi: 
BENVINGUT XANDRI CARDONA 
Tercer Premi: 
ALFRED SELGAS SANTAMARIA

PREMI NACIONAL DE BLANC 
I NEGRE:

Col·lecció d’honor: 
TXEMA LACUNZA NASTERRA. 
de Sabadell
Primer Premi: 
ORIOL PAJARES GONZALEZ, 
de Gironella
Segon Premi: 
DANIEL GRAELL, 
de Sabadell
Tercer Premi: 
DANIEL FONT VILA, 
de Ripoll
Quart Premi: 
AGUSTÍN PADILLA, 
de Badia del Vallès
Cinquè Premi: 
JAUME CALSINA UBACH, 
de Castellar del Vallès

PREMI LOCAL DE BLANC I 
NEGRE:

Primer Premi: 
BARTOLOME GONZÁLEZ PÉREZ
Segon Premi: 
JUAN CABALLERO JUNCAL
Tercer Premi: 
BENVINGUT XANDRI CARDONA

PREMI NACIONAL RETRAT 
DE TRAGINER:

Primer Premi: 
TXEMA LACUNZA NASTERRA, 
de Sabadell
Segon Premi: 
JAUME CALSINA UBACH, 
de Castellar del Vallès
Tercer Premi: 
SÍLVIA MOLINA FLORES, 
de Badia del Vallès

I per tal que en quedi constàn-
cia, signen l’acta a Balsareny, 
l’1 d’abril de 2012.

Domènec L. Alió, Manel Garcia 
i Pere Romero

Veredicte del 42è Concurs de 
Fotografia Festa dels Traginers 



Rics i pobres

Cuentan de un sabio que un día,
tan pobre y mísero estaba,
que sólo se sustentaba
de unas yerbas que cogía.
“¿Habrá otro –entre sí decía–
más pobre y triste que yo?”
Y cuando el rostro volvió,
halló la respuesta, viendo
que iba otro sabio cogiendo
las hojas que él arrojó.

Pedro Calderón de la Barca, 
La vida es sueño, segle XVII

Així descrivia Calderón de la 
Barca la pena del que tenint al-
guna cosa es lamenta i ignora 
que hi ha altres que no tenen 
res. El poema en qüestió és 
aplicable indefinidament, té 
l’agradable prescripció facul-
tativa de ser el consol de pocs 
en el mal de molts, o de servir 
com a oració espiritual per a 
aquells que, tenint-ho tot, es 
compadeixen dels que no te-
nen tant.

La qüestió és que les riqueses 
estan mal distribuïdes, això ho 
sabem tots, encara que hi hagi 
qui pretengui instituir que uns 
mereixen més que altres, que 
sempre hi haurà els que he-
reten i els desheretats, que la 
vida, en la seva diversitat, tam-
bé és diversa en la repartició 
de béns, que si tothom tingués 
molt, qui seria el tonto que tre-
ballaria? Qui seria el servidor i 
qui l’amo? D’altra banda, si tots 
fóssim pobres, qui crearia em-
preses i llocs de treball?

Siguem simples i simplifi-
quem. Les riqueses són per al 
ric i les misèries per al pobre, 
és un precepte establert en les 
antigues escriptures, que ja di-
ferenciaven un estat de l’altre 
i condemnaven el ric a viure 
subjecte a la matèria i al pobre 
li injectaven resignació amb la 
promesa d’una vida eterna al 
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És clar que davant el dubte 
d’aquesta promesa, els rics pre-
fereixen allò palpable més que 
no la incertesa, i no renuncien 
a cap de les seves pertinences 
per un premi de consolació.

Es poden establir nivells i cate-
gories, ampliant la diversitat:

a) Hi ha el ric, molt ric, fastigo-
sament ric, propietari de mul-
tinacionals, rei de monopolis, 
creador d’ocupació per mitja-
nament pobres i distribuïdor 
de béns que generen indústria 
i transformen matèria i pro-
dueixen altres béns, sustenten 
països i dirigeixen estats. O 
també, el lladre de guant blanc 
que se les enginya per domi-
nar i sostreure les misèries dels 
altres i convertir-les en or pur, 
no pas per art de màgia, sinó 
amb males arts.

Però el ric és mortal, igual que 
el pobre, irremeiablement 
mortal, incapaç de perllongar 
la seva vida ni que fos emprant 
la seva immensa fortuna; i té la 
mateixa por a la mort que el 
pobre, però més, perquè perd 
molt més que aquest, a part de 
la vida.

b) Hi ha el pobre, miserable-
ment pobre, despullat dels 
seus drets humans i de la seva 
dignitat. Persona no grata que 
vagareja pels carrers a la recer-
ca d’un treball o d’una ànima 
caritativa. Anomenat vulgar-
ment indigent o tercermun-
dista, empleat anònim que 
sustenta moltes ONG, benefi-
ciant miserablement amb les 
restes de la pietat aliena que 
li arriben desgastades i molt 
dilatades. Un pobre és un ésser 
amb mala sort, diuen, perquè la 
seva sort depèn de la sort dels 
altres, que al seu torn depenen 
de la immensa sort d’alguns. 

c) Però entre un i altre extrem 
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hi ha categories; i els afortunats 
del mig, els que produeixen 
perquè tot segueixi un ordre 
metòdic i continuat, els uns 
més, els altres més o menys, 
van tirant, amb l’objectiu de 
ser uns honrats treballadors 
que es guanyen el pa amb la 
suor del seu front.

I bé, aquí estem tots capejant 
la vida, cotitzant amb les nos-
tres obligacions, sustentant el 
cos com podem, somiant amb 
ascendir, ascendir, ascendir... 
per poder ser els rics en un fu-
tur. Perquè, no en tinguem cap 
dubte, tots volem ser rics, com 
aquells rics que tant critiquem; 
tots sentim enveja podrida 
envers aquells que tenen el 
poder de subministrar i sos-
treure. En una enquesta realit-
zada a Anglaterra, de cada 100 
enquestats, tot just un cinc per 
cent preferien romandre com 
estaven; la resta aspirava a ser 
ric. 

Es veu que els desheretats as-
soliran el Regne del Cel, han 
d’establir allà les seves partícu-
les i hi seran per sempre feliços, 
sense necessitat de menjar nis-
sos. El conformisme pregonat 
per algunes religions apaivaga 
l’esperit, però el cos continua 
tenint fam.

Tot seguirà com està, perquè hi 
ha un acord imprès en els gens 
de la humanitat, un acord que 
estableix les diferències com a 
part de la lògica de la supervi-
vència. Els mateixos gens que 
estableixen la igualtat mortal 
per a tothom.

COL·LABORACIONS

Rocktime de 
Ràdio Balsareny 
107.1 FM

El proper dia 8 de maig, a les 
19:30h el programa Rocktime 
entrevistarà via telèfon als nois 
de STRAGO, una formació de 
Màlaga que fa un metall molt 
personal i que forma part de la 
nova fornada.

I el proper 22 de maig, a les 
19:30h es parlarà amb Kike G. 
Camaño, ànima dels andalusos 
ASHA. Aquest és el 14è treball 
de la banda, d’un artista que ha 
rebut infinitat de premis, i un 
treball ple de màgia. No us ho 
perdeu!

RADIO BALSARENY

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

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

FORN
Pa i Pastisseria

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

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

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

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

TAVERNA EL BOTER
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