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Balsareny vota per la independència
el dia de la Festa Major
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La U. E. Balsareny
celebra l’ascens a
Segona Regional,
després de vint anys
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EDITORIAL

Balsareny vota per la independència
S

SARMENT

El dia de Sant Marc, 25 d’abril, Balsareny va celebrar
la seva Consulta Popular
per la Independència de
Catalunya. En un diumenge
de Festa Major, amb desfilada de Gegants, ballada de
Bastoners i Ball de la Faixa i
cantada de la Coral Sant
Esteve, poc més d’un 20 per
cent de balsarenyencs van
exercir el seu dret de vot.
No era —per ara— un
referèndum oficial; no tenia
caràcter vinculant —com sí
que el tenia, per exemple,
el
referèndum
sobre
l’Estatut, i ja es veu de què
serveix aquest caràcter si
després un tribunal ens el
pot anul·lar o reescriure
segons les «exigències»
d’algun magistrat repatani—. La Consulta Popular
no tenia valor legal, tothom
ho sabia, però tenia un
gran valor moral, ciutadà,
democràtic, com a indicador de la sensibilitat dels
ciutadans i de la capacitat
de la societat civil per organitzar-se.
Amb 14 entitats donant
suport
a
l’associació
Balsareny Decideix, i amb
88 socis que hi van aportar
la seva quota, un reduït
nombre de voluntaris es va
encarregar d’organitzar la
campanya fins on els recursos, econòmics i humans,
ho van permetre. Es van
organitzar
tres
actes

públics: el d’obertura, el 5
de març, amb Laura Vilagrà,
Elisenda Paluzie i Emili
Valdero; el central, el 29 de
març, amb Ramon Carner,
Xavier Olivella i Jaume G.
Bonamusa, del Cercle
Català de Negocis; i el final,
el 22 d’abril, amb Albert
Mulero, Ramon Canela,
Marc
Selgas
i
Joan
Fonollosa, al saló de Plens
de l’Ajuntament, amb una
assistència raonablement
notable. A part d’això, els
grups municipals de CiU,
ERC i VAI van organitzar, el
9 d’abril, un acte unitari de
suport que va comptar
amb la presència de Joan
Tardà, Josep Rull i Jordi
Fàbrega.
En el conjunt de Catalunya,
des del 13 de setembre de
2009 a Arenys de Munt,
passant per les onades de
consultes del 13 de desembre, del 28 de febrer i del 25
d’abril de 2010, més de 450
pobles
i
ciutats
de
Catalunya s’han pronunciat
sobre la independència.
Tots organitzats des de la
base de la societat civil,
tots sense suport institucional ni pressupost amb
diner públic; tot des de la
força de l’autogestió, cada
poble o ciutat d’acord amb
les pròpies capacitats. En el
conjunt de Catalunya es
calcula que hi ha hagut
més de 30.000 voluntaris
per fer possible aquestes
jornades històriques, que
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qui sap si algun dia seran
recordades com una de les
fites destacades en el camí
de l’autodeterminació.
Després de totes aquestes
consultes, el total de vots
acumulat és de 487.319
(232.000 el 25A), amb una
participació global del 21%
sobre el padró (incloent
joves de 16 i 17 anys i
immigrants) i del 23,6%
sobre el cens oficial (els
electors majors de 18 anys
amb dret de vot en unes
eleccions). Queden encara
molts indrets pendents de
celebrar consultes, entre
els quals les àrees més
poblades: fins ara «només»
ha tingut la possibilitat de
votar un 37% del cens electoral del Principat; i el ‘SÍ’ a
la independència ja ha
aconseguit 454.083 vots.
Un resultat, val a dir, que
supera en vots absoluts al
que van aconseguir quatre
dels sis partits polítics parlamentaris en les eleccions
del 2006 (quan va poder
votar el 100% del cens, fins
a un 63% més de població
que a la Consulta): ERC:
416.355 vots, PP: 316.222,
IC: 282.693, Cs: 89.840.
Si analitzem les dades en
tant per cent sobre el cens,
el ‘SÍ’ aconsegueix quasi el
20% de vots sobre el cens,
dada que també supera el
resultat del 17’7% de vots
sobre el cens aconseguit
per CiU el 2006, així com el

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

Els escrits publicats al SARMENT no reflecteixen el pensament del CCB, sinó el del signant, entitat o persona. Només els signants
<CCB> reflecteixen l’opinió del cercle.
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15’5% aconseguit pel PSC.
Queda molt camí a recórrer.

5è. Cross del Traginer
S

C. EXCURSIONISTA BALSARENY
FOTO ALFRED SELGAS

Per cinquè any consecutiu, el
passat diumenge dia 9 de
maig de 2010, el Centre
Excursionista de Balsareny ha
organitzat el popular Cross
del Traginer. Aquest any hem
comptat amb una participació de més de cent corredors,
en concret 120.
Enguany, respecte als anys
anteriors, s’ha avançat un
mes la data per no patir el
problema de la calor. Tot i
que aquest any ha estat predominat pel fred i la pluja, el
dia de la cursa, ens va acompanyar una bona fresca i
pluja fins el moment d’iniciar
la cursa, amb un temps després molt agradable per
córrer.
Aquest cross es desenvolupa
pel tradicional circuit per
zones de corriols i pistes
forestals de gran bellesa del
municipi de Balsareny. Tot el
paisatge era d’un verd ofen-

siu i no hi havia cap racó que
no estigués sec. Aquest fet va
fer que la cursa fos molt ràpida per tots els corredors, i
que hagi estat un any de
batre rècords.

record, i diversos objectes
que van oferir els patrocinadors, com uns fuets i cremes
de fred i calor per al tractament de músculs i articulacions.

Enguany n’ha sigut el guanyador absolut el corredor
experimentat de curses de
muntanya Just Sociats, que
amb un temps de 33’59’’ ha
batut el rècord de la prova
masculina. En categoria
femenina, la guanyadora ha
estat la corredora Rosa
Navarro Garcia, que amb un
temps de 41’02’’ també ha
batut el rècord. En categoria
local, els guanyadors han
estat Guillem Fernández
Bruch amb 35’45’’ i Ma.
Àngels Catalan Miralles amb
53’58’’. Tots els guanyadors es
van emportar un pernil de
premi i els que van batre el
rècord 75 euros de més a
més.

També es van trobar un petit
refrigeri aperitiu que van
assaborir mentre un speaker
molt enrotllat començava a
fer entrega dels premis per
als guanyadors, i s’iniciava un
esperat i divertit sorteig de
productes alimentaris oferts
per comerços tant locals com
de fora del nostre poble, i
també de divers material
esportiu. Cal dir que un gran
nombre de corredors van tornar a casa amb molt bons
regals.

A tots els participants se’ls va
lliurar una samarreta de

Per acabar, des del CEB esperem que el proper any el
nombre de corredors es vegi
incrementat, en general però
sobretot de corredors locals.
En aquesta cursa hi té cabuda tothom, tant si és un
corredor professional com un

corredor amateur. El que és
important és que la gent que
vingui gaudeixi de la prova
en tots els sentits.
I com sempre, no ens podem
oblidar de donar un especial
agraïment a tota aquella
gent i institucions que fan
possible aquesta activitat,
des del nostre Ajuntament,
tots els comerços i empreses
que hi col·laboren de forma
desinteressada tot i la crisi, a
tota la gent dels diferents
controls i punts d’aigua, a la
gent de l’esmorzar i l’arribada, al nostre speaker i també
com no a tots els corredors,
que sense ells no seria possible aquesta cursa. Moltes
gràcies a tothom i esperem
que en la propera edició com
a mínim siguem els mateixos
i si pot ser que sigueu uns
quants més els que us animeu a venir a fer la prova.
Podeu veure tota la informació de la classificació al web:
www.cebalsareny.cat.

S
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EDITORIAL

Ara, la pilota és a la teulada
dels polítics. A les properes
eleccions al Parlament de
Catalunya, l’octubre vinent,
es començaran a perfilar
postures. Hi haurà partits
que, en el seu programa, es
postularan
obertament
favorables a l’autodeterminació, ja sigui mitjançant la
convocatòria, per part del
parlament, d’un referèndum oficial, ja sigui per la
via d’una proclamació
directa de la independència. No és gens fàcil que
això ho puguem veure
aviat, però al capdavall
depèn del vot majoritari
del país. Tot i això, el tacticisme inveterat de tots els
partits no ho farà fàcil: n’hi
ha que, com PSC, PP i Cs, de
forma oberta —i legítima— es postulen com a no
independentistes;
però
tampoc no és gens segur
que ICV i CiU considerin
prioritària avui aquesta
qüestió, per convenciment
o
per
electoralisme.
Possiblement ERC sí que en
farà bandera, i amb tota
seguretat
ho
farà
Reagrupament si aconsegueix representació parlamentària. No ajuda tampoc
a l’optimisme la perenne
atomització del món independentista, amb un munt
de plataformes diferents
que no sempre van coordinades ni és segur que comparteixin estratègies, per

bé que l’objectiu final
pugui ser el mateix.
En tot cas, la considerable
mobilització popular de les
Consultes ha aconseguit
que l’horitzó del catalanisme comenci a veure’s per
damunt i més enllà d’un
Estatut que avui la caverna
espanyolista, que finalment
s’ha tret la màscara, ataca
despietadament amb l’objectiu evident de retornar a
l’unitarisme
franquista,
camuflat sota un tènue
maquillatge de jacobinisme constitucional. El catalanisme, al seu torn, ha
començat a articular-se
sense por al voltant de l’independentisme. Els catalans hem parlat clar:
l’Estatut se’ns ha quedat
esquifit. I si la sentència del
TC n’acaba destrossant fins
i tot els aspectes més
bàsics acceptats per tothom des de 1979, les deixalles que en quedin ja no
ens faran servei. Ara aspirem a aconseguir, per la via
pacífica i democràtica de
l’expressió de la voluntat
popular, un Estat propi,
independent, integrat a la
Unió Europea.
Balsareny Decideix ens
demana que fem públic l’agraïment de l’associació a
totes les persones i entitats
del poble, socis i voluntaris
que han col·laborat a fer
possible la Consulta, i en
especial a l’Ajuntament de
Balsareny, i així ho fem
constar.

La pluja
Mes de març de 2010
S

JORDI SOLER

Dia 2
Dia 4
Dia 28
Dia 30
Dia 31
Total

1,4 litres
3,5 litres
31,7 litres
1,9 litres
15,2 litres
53,7 litres

Mes d’abril de 2010
Dia 3
Dia 4
Dia 12
Dia 15
Dia 19
Dia 25
Total

6,6 litres
4,5 litres
7,5 litres
1,8 litres
3,1 litres
5,8 litres
29,3 litres

PORTES

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

Mèdic
home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

Resultat de la consulta popular a Balsareny

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

25 d’abril de 2010
Electors
Vots vàlids
Vots nuls
Vots a favor
Vots en contra
Vots en blanc

Persones
3.051
620
0
590
15
15

Percentatge
100%
20,3%
0%
95,2%
2,4%
2,4%

Nova

isió

M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES
Òptic optometrista - N. Col. 7479

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY
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SARMENT
FOTO ALBERT NEIRO / CLIMENT RIBERA

Entre els actes de la Festa
Major d’enguany va destacar l’acte de presentació de
l’hereu i de la pubilla de
Balsareny, que per als anys
2010 a 2012 són: Alba Solé,
pubilla; Anabel Cano, dama
d’honor; i Adrià Martos,
hereu.

va ser més dinàmica i àgil, i
va estar amenitzada humorísticament per l’actuació
de tres pretesos espectadors sui generis, representats per Climent Ribera,
Gemma Gudayol i Josep
Maria Soler Camps.

Els nous hereu i pubilles
substitueixen en la representació local les pubilles
que han exercit el càrrec
entre 2008 i 2010: Marta
Jurado, pubilla; primera
dama Aida Pérez i segona
dama Sandra Bonillo.

S

P. BARCELONISTA BALSARENY
FOTO ARXIU

Simfonia del Barça al
Madrigal, amb un resultat d’1
a 4 contra el Vila-real. Els passats dies 1 i 2 de maig de
2010,
les
penyes
Barcelonistes de Balsareny,
Sant Fruitós i Navàs es van
desplaçar a Vila-real per
poder animar el seu equip, el
Barça. En concret van ser 55
persones, que van poder animar i gaudir del partidàs del
Barça.
El Madrigal és un camp hostil
on el Vila-real sumava sis
victòries. A més a més esperava mesurar l’estat d’ànim
del Barça després de quedar
eliminat de la Champions.

Els presentadors de l’acte
van ser Josep Maria Calzado
i Marta Solà, que van ser
hereu i pubilla entre 2006 i
2008. A diferència d’altres
anys, en què aquest acte es
solia fer llarg i repetitiu,
aquest any la presentació

Cal dir que uns 3.000 culés es
varen desplaçar per animar

l’equip del seu cor i els jugadors ho varen agrair dedicant
a l’acabament del partit un
aplaudiment a tots ells, tot i
que realment les localitats
del Madrigal on ens varen
col·locar a tots els seguidors
era més aviat un galliner... En
resum, una vergonya, tot i
pagar entrades cares. Però cal
dir que ens vàrem fer sentir
des del primer minut fins al
93.
Vam passar un dia molt bonic
amb el desplaçament massiu
de l’afició culé. Vàrem poder
viure la rebuda massiva de
l’equip del Barça, que va ser
apoteòsica: tota la plaça fora
de l’estadi era blaugrana i
plena de senyeres, banderes
del Barça, samarretes, bufandes, etc. Amb civisme i cants a
favor del Barça: els groguencs
no van piular.

La vida

Algú manipula el nostre temps?

S

S

JOSEP ESTRUEL FILELLA

El temps és inevitable i encara que sembla que algunes
vegades es mou amb pesadesa mai no es detura, mai
no fa una pausa quan algú
vulnerable, per la raó que
sigui, necessita parar per trobar la sortida i volar. Aquest
temps ja no es recupera,
temps que es dilueix, temps
que es desgasta, temps ferit,
temps fragmentat que es
distancia, temps inquiet que
no ens deixa descobrir altres
matisos. I en la passivitat d’aquests dies continguts per
l’absència, gairebé més pròpia d’aquest temps que no
es viu, es desgrana l’esdevenir de moltes vides possibles,
unes que s’han deixat enrere
i altres a les quals ens aferrem com un nàufrag per
sobreviure o almenys per
intentar-ho, convertint els
petits moments, aquests instants que revitalitzen, en una
espècie de casa segura. I en
cada intenció una esperança,
en cada idea de projecte un
propòsit, en cada somriure el
reconeixement, en cada
mirada l’acceptació de cada
altre com és i per sobre de
tot, la necessitat d’acomodar
els sentiments, perquè no hi
ha millor aliat per viure que
sentir-se estimat.

http://vivenciesjosep.blogspot.com

EL JARDINET
Comunions,
banquets,
reunions...

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

coses petites i gens transcendentals. O de grans coses
que, quan arriben, deixen de
ser tan grans. Tindrà explicació, això?
L’altre dia vaig llegir o vaig
escoltar (no ho recordo) la
següent pregunta: «Algú
manipula el nostre temps?».
Crec que no ve al cas aquesta qüestió ara, ja que, com
dic, no parlo de la relativitat
del temps, sinó de fets palpables i contratemps reals. Però
no deixa de resultar curiós.
Què en penseu?

Xarxes socials
S

JOSEP ESTRUEL FILELLA

Per a una persona a qui li
costa enviar missatges de
text perquè s’ennuega amb
les tecles, per a una persona
que li costa fer servir bé el
ratolí d'un ordinador, per a
una persona que no sabia
com gravar un programa
amb el seu VHS, o com passar
la filmació a un casset... el
Facebook és realment una
joguina nova. Per a mi, el
Facebook és com aquells
trens elèctrics amb totes les
estacions que nens i nenes
somiàvem tenir alguna vegada en la nostra llunyana
infantesa. O sigui que ara jo
tinc una joguina nova. Cada
nit, el ritual d’asseure’m al
sofà, obrir l’ordinador i dir:
vaig a veure el meu

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38
BALSARENY

Jaume i Emília
Carrilet, 65 - BALSARENY

Per què serà que en ocasions, quan hem d’esperar
que ens arribi alguna cosa o
que succeeixi un determinat
esdeveniment l’espera es fa
tan llarga? Pot ser que es
tractin de grans coses importants, o petites, gens importants; potser estem parlant
només d’esperar que arribi
l'hora de sopar per prendre
un plat que ens agrada molt
i a última hora hi ha canvis
de plans, o alguna cosa que
penses comprar i per un

motiu o un altre passen els
dies i l’objecte desitjat no
arriba a les teves mans. No es
tracta d’un sentiment subjectiu, ja que realment el
temps sí que s’allarga i el
gran moment es retarda o
s’ajorna una vegada i una
altra. No ens estem referint
tampoc a un esdeveniment
decisiu del qual el Destí t’estigui protegint. Finalment, i
després d’una llarga cadena
de despropòsits, si que
acaba arribant o passant allò
que tant desitges. I com
veiem, pot tractar-se de

TAPAS VARIADAS
La Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
BALSARENY

Facebook, s’ha convertit en
un gran repòs espiritual en el
meu estressat i atabalat esperit .
Sóc feliç veient qui ha acceptat la meva «sol·licitud d’amistat», preguntant on puc
escriure-li a ell o ella.
Investigar què és això del
Muro,
què
és
això
d’Esdeveniments? Què és
públic? Què és privat? Com
puc tornar a les dues pàgines
anteriors en les quals estava?
Com ho faig per tenir fotos?
Ara sí que puc descobrir
amistats del meu barri de la
infantesa que ja donava per
perdudes (algunes de les
quals ni la Maria Rosa, amb
tants anys de companyia, no
ha escoltat en la seva vida).

FLORS DE BACH

Bar - Restaurant

JOSEP ESTRUEL FILELLA

Jo vaig caure en les urpes del
Facebook, i ara vaig comptant
quants amics tinc, vaig gaudint de veure les fotos d’avui i
comparar-les amb el record
que tenia d’aquella amiga
adolescent, que moltes vegades hagué de quedar-se en
aquest record que era idíl·lic i
poc realista. Cada nit, en
retrobar 12 amics o amigues,
o últimament més, la frase
«apa, com has canviat!» es
repeteix una vegada i una
altra. El que més m’alegra és
poder acceptar repetidament
una amistat d’algú amb qui ja
som amics des de fa 64 anys i
amb qui, que encara que
sembli estrany sempre hem
estat amics. El Facebook és
una joguina nova que va
entrar en la meva vida per a
quedar-s’hi per a sempre.

EUGÈNIA FIGUERAS I HARDER
Núm. COFENAT 796

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

TERÀPIES NATURALS

FLORS DE BACH

S

La Penya Barcelonista a
Vila-real dóna sort al Barça

TERÀPIES NATURALS

Divertida presentació
de la pubilla i l’hereu

S

S
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Il·lusionada i sacrificada
ruta itinerant
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

«La batidora», els cotxes de
xoc, «el carrussel», entre
moltes altres atraccions, van
ser presents i fidels a la cita
omplint així el dies de la
Festa Major de Balsareny
2010.
No és pas res de nou fer
palesa la il·lusió que desperta, sobretot al món dels més
petits, i per què no dir-ho,
també al món dels grans. No
hem d’oblidar, faltaria més,
l’esforç sacrificat que viuen
els propietaris i llogats de
les atraccions. Sí, aquesta
ruta itinerant (de poble en

poble, de ciutat en ciutat, de
festa en festa) podríem molt
bé anomenar-la «L’altra
plaça», tot recordant dijous
balsarenyencs en què la
plaça de la Mel, per unes
hores, pren un brogit
comercial faci el temps que
faci, fidel setmana rere setmana.
El parc d’atraccions, doncs,
va prendre vida, un any més
al polígon industrial i, per
uns dies, els eixordadors
però plaents artilugis multicolors instal·lats al carrer
Indústria van omplir somriures fent esclatar el repte del
risc i la joia.

La companyia deParranda
escenificà «Revetlla»
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Tot el que una societat pot
viure dins una nit anticipada
de qualsevol festa, és l’esbojarrat guió escenificat per la
companyia
deParranda,
durant dues hores d’entreteniment.
Un espectacle imaginatiu on
la paraula i els efectes luminotècnics continuen l’opció
cultural de TEMPO a
Balsareny.
«Revetlla» va arribar el
dilluns 26 d’abril, en els
darrers dies de la Festa
Major de Balsareny.
Una veu en off fa de narrativa situant grans i petits en
l’embolic focalitzat on llums
i diàleg mantenen al públic
ferm a la butaca. El simbolisme d’una coca de Sant Joan
amb opcions diferents de
farciment dóna el toc artesanal d’uns més que enigmàtics pastissers malabaristes.
Gairebé en tota festa són

protagonistes les fotografies i els retrats. Vénen a
omplir qualsevol esdeveniment que ens plasma el fet
que pel demà coneixerem la
història. També en tots els
espectacles, els comediants
busquen la complicitat d’algú del públic, i és aquí on
s’ha de felicitar la petita balsarenyenca Mar Sangüesa
Bustamante, per la seva
vivesa i la disponibilitat
artística amb què es va
moure damunt de l’escenari.
L’acció de l’obra transcorre
amb els tres protagonistes
damunt de l’escenari representant moments en l’apartat de plasmar les fotografies, on un d’ells acciona el
disparador de la càmera. En
arribar el moment en què es
prepara
el
disparador
automàtic, aquest no funciona, i és aleshores quan
demanen a un nen o una
nena que els vulgui ajudar a
accionar la càmera per tal
de fer la fotografia, i és quan
va aparèixer la Mar.

Capacitació transportistes
Matèries perilloses
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Acte de clausura de campanya de Balsareny Decideix
S

SARMENT
FOTO ALBERT NEIRO

El dijous 22 d’abril va tenir
lloc a la sala de Plens de
l’Ajuntament de Balsareny
l’acte de cloenda de la campanya
de
Balsareny
Decideix, que celebra una
consulta popular el diumenge 25 d’abril, dia de la Festa
Major.
Albert Mulero, membre de
Deumil.cat i coordinador de
Castellbell Decideix, va explicar l’origen de la plataforma
Deu Mil en xarxa per l’autodeterminació, que vol donar
a conèixer internacionalment la legítima aspiració
del poble català a la independència. La iniciativa
espontània, fonamentada en
criteris de xarxa i transversalitat, va tenir un gran ressò i
va portar una gran gentada a
Brussel·les el 7 de març de
2009, per fer-hi sentir les reivindicacions de Catalunya.
Després va promoure una
ILP (iniciativa legislativa
popular) al Parlament de
Catalunya demanant la convocatòria d’un referèndum
per la independència, que va
ser rebutjada per la Mesa del
Parlament, tot i que una
Resolució d’aquest òrgan ja
el 1989 establia que
«Catalunya no renuncia al
dret a l’autodeterminació».
Arran d’aquella negativa, el
13 de setembre de 2009,
Arenys de Munt va decidir
celebrar el referèndum per
iniciativa pròpia, amb un
gran ressò mediàtic i una
considerable alarma als
ambients espanyolistes del
govern i de l’oposició, a més
de les reaccions de partits
feixistes. Després d’aquesta
primera consulta, el 13 de
desembre van fer-ne 167
poblacions més; el 28 de
febrer, 80 més; i ara, el 25 d’abril, 211 pobles i ciutats com

Manresa, Girona, Lleida, Reus,
Balaguer... Amb un total de
més d’un milió d’electors
convocats a les urnes. Ha
destacat que, dels 35 municipis del Bages, el dia 25 n’hauran celebrat la consulta 29. El
proper objectiu dels Deu mil
és el 7 de maig a Ginebra, per
denunciar a l’ONU que l’Estat
espanyol no reconeix als
catalans el dret a l’autodeterminació, proclamat per
aquest organisme internacional el 1966 en el marc del
Pacte pels drets polítics i
civils i el Pacte pels drets
econòmics, socials i culturals;
pacte que fou assumit per
Espanya l’any 1977 dels catalans a decidir. Ha destacat la
capacitat de mobilització de
la societat civil catalana en
aquestes consultes populars
i ha demanat la unitat dels
partits polítics per canalitzar
la voluntat que sorgeixi de
les urnes.
Ramon Canela, espeleòleg,
fabricant i escriptor, autor
del llibret Catalunya, camí de
la independència, que ha
obsequiat a tots els assistents, ha fet un resum històric de quan Catalunya va perdre la independència el 1714
i de l’evolució del nacionalisme català fins als nostres
dies. Ha subratllat que avui
dia, en el marc d’una Unió
Europea democràtica, i atès
el context internacional, la
independència és possible
sense por de represàlies violentes. Ha exposat diversos
arguments sobre el per què
Catalunya necessita ser independent, entre els quals l’expoli fiscal i el fet que Espanya
mai no ha respectat els catalans, ens nega els drets i ens
rebutja. Sobre el com i el
quan, ha dit que l’òrgan
democràtic que té poder per
proclamar la independència
és el Parlament de Catalunya

i ha demanat també la implicació dels partits polítics en
aquest objectiu bàsic. En
paraules seves, «Catalunya és
un poble fort; sinó no existiria ja. Si tenim la voluntat de
ser independents, ho aconseguirem».
Marc Selgas, politòleg especialitzat en relacions internacionals, ha fet unes reflexions
sobre la democràcia i sobre
les mancances democràtiques de l’Estat espanyol,
mancances que ha comparat
amb un càncer que s’estén
per metàstasi. Ha destacat
nou aspectes en què aquestes mancances es fan tristament paleses:
1. El cap d’Estat va ser designat pel franquisme. La seva
figura va ser teòricament
refrendada en un referèndum en què els electors, poc
acostumats encara a la
democràcia, van votar sense
haver-se llegit a fons allò que
es votava, seguint les consignes dels partits en qui confiaven. A més, el pretès paper
de mediador que generalment s’atribueix a la monarquia no es desprèn d’enlloc
del text constitucional.
2. El sistema de partits
espanyol va clarament enfocat cap al bipartidisme, que
té molt poc valor democràtic; mentre que a Catalunya
hi ha més partits, i amb la
diversitat d’opcions i de pactes el sistema democràtic hi
guanya.
3. Poca cultura democràtica
entre la gent jove a Espanya.
Una enquesta del 2002 posava de manifest que al 40%
dels joves li era igual viure en
democràcia o en una dictadura.
4. La dicotomia esquerradreta. La Constitució espanyola va ser feta en un
moment en què partits com

ERC estaven encara il·legalitzats, i el PSOE es va aplanar
davant les exigències d’AP
(l’antecedent directe del PP
actual)
per
fer
una
Constitució descaradament
de dretes.
5. La Constitució es considera com la fita definitiva, intocable, de la democràcia,
quan en realitat no n’és sinó
el punt de partida, des del
qual s’hauria de continuar
avançant i aprofundint.
6. No hi ha separació de
poders. Si Montesquieu aixequés el cap es moriria! El
Poder Executiu decideix allò
que el Poder Legislatiu legisla, i no parlem del Poder
Judicial: elegits a dit i substituïts o mantinguts fora de
termini segons convingui.
7. Existència legal de partits
feixistes com Falange; a
diferència de com ho han
resolt països com Alemanya,
França o Itàlia.
8. Memòria història. Felipe
González va dir «és important recuperar la memòria
històrica; però no a Espanya,
perquè podria ferir sensibilitats». Inimaginable en qualsevol altra democràcia.
Les consultes populars han
de servir per començar a
prevenir aquest tumor que
s’està estenent per l’Estat. Si
anéssim units ho podríem
aconseguir. Ha posat l’exemple d’un equip de futbol en què els jugadors són
menys que els de l’equip
contrari i mentre els van
fent gols encara es discuteixen entre ells. Ha fet una
crida a la unitat i a fer un pas
endavant.
Joan Fonollosa, enginyer
industrial i professor de la
UAB i la UPC, ha fet pedagogia sobre la teoria i pràctica
de
la
independència.
L’autodeterminació és el

S
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Quin concert!
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO MIGUEL HERRERA

El passat 22 d’abril de 2010,
tot just després d’un mes del
concert de les tres audicions
de l’alumnat de l’Escola de
Música al març, va tenir lloc
un altre concert de l’Escola
de Música Municipal de
Balsareny.
Cal felicitar tots els pares i
mares per confiar i donar
suport a aquest cultural projecte que dirigeix la Joana
Almansa amb un equip format per Pau Bombardó (cap
d’estudis), Núria Rotllan
(violí), Berta Moreno (piano i
llenguatge musical), Sergi
Quirante (clarinet i saxo),
Marc Borau (guitarra) i Joan
Miranda (piano).
L’ordre del programa instrumental i vocal va ser el
següent:
· Cor iniciació: «La presó de
Lleida», popular catalana; i
«Les tres bessones», de
drets dels pobles a decidir
el seu futur i a organitzar-se
políticament.
Però
la
Constitució
espanyola
només reconeix un poble,
l’espanyol. Per tant, caldrà
que en algun moment ens
saltem la llei. El dret internacional funciona sobre un
principi pragmàtic (qui
mana?), però també sobre
un principi democràtic: allò
que es vota lliurement preval per damunt de les lleis
escrites.
Un col·lectiu és una nació
quan hi ha una majoria qualificada que així ho proclama. Ara bé, qui estableix
quina ha de ser aquesta
majoria? Tenim un precedent, les condicions que la
UE va fixar per al referèndum de Montenegro: un
mínim del 50% de participació i un mínim del 55% de
vots a favor.

Les consultes populars no
són referèndums, però tenen
un factor important: el ritual
de les urnes. Per això les consultes, tot i no tenir efectes
jurídics, tenen un gran valor
polític. Enlloc del món s’havia vist mai un moviment de
base tan estès i entusiasta:
Catalunya, que va ser el primer país del món a tenir un
sistema democràtic al segle
XI, està donant avui una lliçó
de democràcia al món, per la
seva capacitat de mobilització, l’interès de la gent per la
independència, la por de
l’Estat espanyol a preguntarho, la feblesa de la democràcia espanyola i la solidesa de
la democràcia catalana.
El procés cap a la independència ha de ser
democràtic i pacífic, amb un
debat lliure i obert. No hem
de tenir por: no poden fernos gaire més del que ja han

fet. Ni els boicots serviran, ni
faran venir els tancs. Cal,
però, aconseguir una tutela o
mediació internacional. La
pertinença a la UE està legalment garantida. El full de
ruta que proposa Fonollosa
passa per aquestes fases:
1. Consolidació de la majoria
social fent molta pedagogia.
Cal explicar molt bé què hi
guanyarem els catalans quan
serem independents, i què hi
perdem mentre no ho som.
2. Internacionalització del
procés; per això va bé la campanya dels Deu mil. Acció
diplomàtica intensa: EUA, UE,
altres països. Plantejament
clau: tenim dret i el volem
exercir; som una nació i
volem un Estat propi.
3. Elecció d’un Parlament de
Catalunya amb majoria independentista. Caldrà veure
quines formacions ho assumiran obertament al seu

Gràcies a tots els músics per
aquest vespre en què es va
merèixer no pondre’s el sol.

Àgueda Borrero - Margarida Noguera
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programa i votar en conseqüència.
4. Proclamació unilateral, per
part del Parlament, de la
independència de Catalunya
dintre de la Unió Europea
(aquest és el punt en què cal
saltar-se la «legalitat» espanyola, apel·lant a una nova
legalitat nascuda de la independència).
5. Negociació amb l’Estat
espanyol, tutelada internacionalment.
6. Referèndum de ratificació
de la independència (tècnicament no seria necessari,
però serviria per «salvar la
imatge» dels negociadors
espanyols).
7. Implantació efectiva de la
independència sota la tutela
internacional.
L’acte va acabar amb la seixantena d’assistents brindant amb cava català i menjant pastes.

Josep Lladó.
· Clara Rivero, Aina Garcia i
Martí Llimargas: “The dancing bear”, de Thomson.
· Laia Carulla, Laia Rodríguez,
Aina Rodríguez i Martí
Llimargas:“The ballet dance”,
de Thomson.
· Judit Capdevila i Clàudia
Díaz: «La marxa dels sants»,
espiritual negre.
· Laura VerbOn: «Fragment
cantata», de J. S. Bach.
· Núria Díaz i Toni Barón:
«Nothing else matters», de
Metallica.
· Anna Soler i Sílvia Serra:
«Viva la vida», de Coldplay.
· Coral infantil de l’Escola:
«Apa noi», tradicional; i
«Mister Chips».
· Cors de l’Escola: «Homes i
dones del cap dret», de
Quimi Portet; i «Qualsevol nit
pot sortir el sol», de Jaume
Sisa.

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

Al servei de la construcció
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M. Mar Pulido Cañellas
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L’Associació Els Ametllers del Casal Gent Gran
informa: Consells per la gent gran
S

ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS

Tot i que sovint són els consumidors més previnguts, la gent gran
són també el col·lectiu més vulnerable a certs fraus i enganys.
Molts d’aquests problemes es
donen quan compren fora d’establiments comercials, en contractar serveis de telefonia, en realitzar un viatge o en el moment
d’emprendre una reforma a casa
seva .
Moltes vegades no saben escapar-se d’una publicitat molt
agressiva ni rebutjar una informació poc clara. CONSUMADRID
repassa els fraus més habituals
dels que són víctimes les persones grans i ens ofereix les claus
per evitar-los.
Vegem alguns exemples
Aneu d’excursió i us ofereixen la
possibilitat de comprar algun
producte especial:
No us deixeu condicionar per les
promocions agressives o per una
situació incòmoda (estar molt
temps en una sala escoltant una
xerrada, per exemple). Penseu-ho
bé abans de signar la compra.
Si adquiriu finalment el producte,
és obligatori que us donin un
document de revocació, que us
permet fer marxa enrere en la
compra en un termini de 7 dies
des de la recepció del producte al
vostre domicili. Si decidiu exercir
aquest dret, han de retirar el producte sense cap cost per a vosaltres. Si no us faciliten aquest
document, podeu reclamar a la
Direcció General de Consum.
Les característiques del producte
que rebeu a casa han de coincidir
amb el que us va explicar el
comercial a la xerrada. Si no és
així, podeu reclamar, perquè es
tractaria de publicitat enganyosa.

Contractar un viatge
Sigui el tipus de viatge que sigui,
teniu els mateixos drets que qualsevol viatger. No penseu que, pel
fet de ser més barat o subvencionat, us heu de conformar amb
alguna cosa que no s’ajusta al que
us han ofert. Si el que us han ofert
per escrit (per exemple, en el
fullet) no coincideix amb el que es
troba en la destinació, teniu dret a
reclamar.

litzar aquesta devolució.

Sí, per exemple, us han ofert una
habitació amb vistes al mar i no en
té, heu d’exigir a l’hotel que us la
donin. Si no en tinguessin, us han
d’oferir o bé una habitació de
categoria superior o bé la devolució de part del pagament.

Vaig a contractar un servei de
telefonia

Si contracteu habitualment el vostre viatge a través del vostre centre de majors i no heu quedat
satisfet amb el servei ofert per
l’agència de viatges, teniu dret a
acordar amb el centre un canvi
d’agència.

Informeu-vos bé de les condicions, tarifes, impostos, etc., abans
de contractar un servei.

Sí, desprès del viatge, esteu disconforme amb alguna cosa,
podeu posar una reclamació a la
Direcció General de Consum, en
alguna oficina d’informació al
consumidor o a la Direcció
General de Turisme.
Em deixo portar per la publicitat
Sigueu molt previnguts amb els
anuncis:de vegades no és tot com
s’explica. Productes que semblen
especialment destinats a persones de la tercera edat pel fet de ser
més saludables, més barats, etc.,
en realitat són articles per al
públic en general: ni són millors
per a la vostra salut ni us resulten
més barats.
Els productes que compreu a través de la televisió poden ser retornats si no s’ajusten al que volíeu.
És molt important que us fixeu bé
en el període que teniu per a rea-

Aneu amb compte amb els productes alimentaris que s’anuncien
a la televisió. Poden semblar molt
convenients per als vostres àpats,
però potser contenen algun
ingredient que no us afavoreix,
com la sal.
És fonamental que, a l’hora de
comprar un aliment, llegiu bé els
ingredients que porta.

No us deixeu portar per l’amabilitat del comercial que us truca a la
porta. Assegureu-vos bé del que
esteu contractant abans de fer-ho.

Penseu detingudament si realment necessiteu allò que us estan
oferint,o si ja en teniu prou amb el
servei que ja teniu .
Si us proposen canviar de companyia mitjançant una conversa
telefònica, assegureu-vos bé del
que us estan demanant encara
que hagueu de preguntar-ho
diverses vegades. De vegades un
“sí” a una pregunta poc clara és
pres per l’empresa com l’acceptació d’aquest canvi de companyia.
Demaneu sempre còpia del contracte del servei que hagueu
subscrit. Durant els primers set
dies després de la contractació es
pot rescindir el contracte sense
cap cost.
Ens anuncien una revisió del
gas
Assegureu-vos sempre que el tècnic que ve al vostre domicili està
en possessió del carnet oficial. No
deixeu entrar mai a ningú per fer
una revisió de la vostra instal·lació
si la vostra empresa subministra-

dora no us ha avisat que us enviaria un tècnic o bé no sou vosaltres
qui heu demanat aquesta revisió.
He pensat reformar casa meva
És recomanable demanar sempre
factura de la reforma, encara que
això impliqui que us cobren l’IVA.
La factura és l’única garantia que
tindreu si heu de reclamar després per la feina que us han realitzat.
Vaig a contractar una assegurança
Llegiu detingudament la lletra
petita i, si no enteneu bé el que
posa, assessoreu-vos en alguna
oficina d’informació al consumidor. Així evitareu sorpreses, pensant que teniu contractada una
cosa que en realitat no consta.
Tinc una assegurança de defunció
Cada vegada més sovint passa
que, després d’estar pagant
durant diversos anys una pòlissa
arriba un dia que l’empresa us
avisa que us han d’apujar l’import
(a vegades el doble o més) i que,si
no ho accepteu, podeu perdre tot
el que heu estat aportant. Llegiu
bé el contracte que teniu signat i
sapigueu que, si la companyia vol
canviar unilateralment les condicions d’aquest contracte, teniu
dret a reclamar davant els tribunals de justícia rescindint el contracte i demanant una indemnització.
Pel que fa als subministraments
de la llar
És convenient també revisar els
contractes de tant en tant. Per
exemple, pot passar que estigueu
pagant més servei del que necessiteu. Un cas habitual és que quan
els fills s’independitzen les necessitats de subministrament elèctric
per a vosaltres siguin menors.
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La U. E. Balsareny torna a L’hora del conte
Segona Regional
S
M. JESÚS RODRÍGUEZ MELERO

S

JORDI SELGAS
FOTO CLIMENT RIBERA

Enguany ha sigut un gran
any per al futbol a Balsareny.
El primer equip de la Unió
Esportiva Balsareny ha quedat campió de la 3a
Categoria Regional, amb el
conseqüent ascens a la 2a
Categoria. Una fita que feia
20 anys que no assolia.
No va ser fins a la darrera jornada de lliga que amb la
victòria a Sant Llorenç
Savall, el Balsareny es va solidificar en la primera plaça,
sense donar opcions a l’etern rival, el Navàs (segon
classificat).
L’equip ha fet una temporada progressiva, fins que a
mitja lliga va aconseguir
posar-se líder, i la veritat és
que després de situar-se al
capdavant no ha fallat, tot i
la pressió dels seus perseguidors, que no l’han deixat
respirar en cap moment.

Tot i jugar amb sorra, pluja,
fang i en algunes ocasions
—per sort— herba, la proesa ha estat possible gràcies
a una plantilla compromesa, de 25 jugadors, entrenada per Artur Serra, amb l’ajuda de Jordi Sabio, Albert
Bertran i Jordi Cuadrado, i a
una afició de les millors i
més nombroses de la
comarca.
El dissabte 22 de maig de
2010 l’equip ho va celebrar
de valent, primer al camp
dels Ametllers, i posteriorment
al
balcó
de
l’Ajuntament, on van arribar tot fent una rua pel
poble amb tots els jugadors a sobre un remolc
d’un tractor.
Com diu l’himne del club:
Força, força, Balsareny!
Endavant, la Unió Esportiva!
Tota l’afecció us empeny.
Felicitats, campions!

El dimecres dia 28 d'abril de
2010, a les 6 de la tarda, ens
va venir a visitar una rondallaire que porta un espectacle de petit format sota el
títol: «Afina Serafina».
L'Anna (nom real de la pallassa) ha creat un grup que es
diu «Cirquet Confetti» i fa
més de vint anys que porta
noves tendències de circ a
cercaviles, tallers, espectacles
de carrer i espectacles de sala
de tot Catalunya.
Va començar l'espectacle
amb molta cura de no espantar els més petits, parlant
amb ells amb un llenguatge
corporal que els feia parar
molta atenció als seus moviments talpers i desafortunats
(perdia els papers de la partitura, li queia el barret quan
s'ajupia a recollir-los... Bé, una
mica desastre! Confesso que
durant els primers 5 minuts
vaig pensar que la seva

actuació no enganxaria la
canalla una hora seguida
amb aquest ritme tant lent.
La sorpresa va ser de tots
quan va començar a tocar
tota mena de miniinstruments amb les mans —i amb
els peus!—, a canviar-se de
roba, a treure tota mena d'artilugis (com el seu cutxi-cutxi,
que era un acordionet que
duia dins un cotxet de nines)
a fer jocs malabars, a dirigir
una nina que ballava amb un
hula-hoop al ritme d'una
música impossible, a ballar i a
cantar cançons tradicionals
amb els nens absolutament
entusiasmats amb la representació.
El clímax va arribar al final,
quan la pallassa va vestir de
ninot una funda de violoncel,
que va fer un ball definitivament embogit!
Carai, Anna! Sí que tenies
coses amagades! Gràcies per
venir i fins a la propera!
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Jordi Villagrasa i Xavi Vall, dos bastoners de vuit
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Pere Casaldàliga:
«Ens ho poden treure tot, menys la fidel esperança»

FOTO JORDI SARRI
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Jordi Villagrasa i Xavi Vall representen una de les danses balsarenyenques més històriques, els
Bastoners.
Enrere ha quedat una altra Festa
Major i amb ella una ballada més
d’un dels quadres folklòrics tradicionals balsarenyencs per
excel·lència, el Ball de Bastons.
Jordi Villagrasa Pulido va néixer a
Balsareny el 3 de desembre de
1973. Tal i com ens diu: «Recordo
avui aquells meus 10 anys,al 1984,
quan vaig agafar per primera
vegada un parell de bastons. Avui
ja fa més de 25 anys».
Pel que fa als seus hobbies,li agrada viatjar però no ho ha pogut fer
gaire.Això sí,coneix molts pobles i
ciutats de la península Ibèrica.
També, en certa ocasió va poder
conèixer l’Amèrica Central.
Respecte dels esports «gairebé
m’agraden totes les seves variants,
però més tot allò que es mou al
voltant del món de la benzina, soc
un entusiasta practicant de l’enduro».
- Quin significat folklòric té el tradicional Ball de Bastons?
- El nostre Ball de Bastons sembla
que podria tenir una referència als
antics combats amb espases que,
en els entrenaments, es portaven
a terme amb bastons. De fet, la
força de la nostra dansa tramet un
joc de defensa.
- Podríeu dir-nos sobre quins anys es
va començar a ballar per primera
vegada aquesta dansa a Balsareny?
- Doncs podria dir-vos que, des de
la foscor dels temps, el nostre
poble ha estat sempre present el
Ball de Bastons, però no us puc dir
quin va ser l’any en què les primeres generacions van començar a
ballar.
- Darrerament hem observat que el

quadre de bastoners el conformen
homes i dones. Sempre ha estat
així?

als
companys
Celdoni
Santamaria, Jaume Vall i Eduard
Santamaria.

- Doncs no, que jo sàpiga, mai no
hi havia hagut dones ballant.
Aquesta nova incorporació va ser
a conseqüència d’haver-se introduït l’aprenentatge del ball a
l’Escola Guillem de Balsareny, cap
a l’any 1995, quan les noies formaren el seu conjunt, amb la
il·lusió de ser vuit dones.He de dir
però,que gràcies a elles els bastoners hem pogut salvar algunes de
les nostres sortides.

Xavi Vall Ribalta va néixer a
Balsareny el 24 de setembre de
1969. Arribada l’edat escolar va
seguir els estudis d’EGB a l’Escola
Guillem de Balsareny. En el seu
currículum hi ha dos anys d’estudis de formació professional de
mecànica, que va cursar a l’Escola
Diocesana de Navàs. En Xavi, tal
com ell ens diu: «No sóc un gran
afeccionat a la lectura, però m’interessen molt tots els temes relacionats amb el món del cavall». És
un gran viatger i coneix cultures
de països com Canadà, Noruega,
la Xina, etc. És amant també dels
esports. Practica la bicicleta, de
muntanya i carretera, i per descomptat l’equitació, caminar i
córrer.

- En el Ball de Bastons, tal com indica el seu nom,cada home o dona fa
servir dos bastons de fusta. Quina
és la fusta més bona per als cops?
- La fusta de grill d’alzina és la més
forta i la que dóna un dring més
sonor,que acompanya el so melòdic del ball. A vegades, però, a
causa de la força amb què es pica,
es trenca.
En Jordi, com a cap de colla, vol
donar les gràcies a les diferents
persones que han fet possible
que els Bastoners segueixin sent
tan vius i estimats per Balsareny i
arreu dels pobles catalans a través dels anys; un record especial

- En primer lloc, digueu-nos com us
vau introduir en el món bastoner?
- Doncs va ser el meu pare, Jaume
Vall, que va ser bastoner. Vull
recordar que gràcies a ell i una
colla de companys, en certa ocasió, va recuperar-se una jove
generació de nens bastoners.
- Quants anys fa de tot allò?

- Doncs una pila! Crec recordar
que ho vaig ser cap a l’any 1981.
- Què se sent durant tants anys bo i
escoltant el dring dels camals farcits
de cascavells?
- Doncs mireu,se m’omple la boca
en dir-ho, és tot un orgull poder
lluir i escoltar el so dels cascavells.
Forma part de les nostres tradicions com a poble que som, i és
una gran satisfacció poder transmetre a noves generacions part
de la nostra cultura.
- Ens podríeu dir d’on ve la relació de
ser en total vuit homes?
- Bé,suposo que el Ball de Bastons
era una dansa plantejada per a
ésser ballada per vuit persones.
Antigament només la ballaven
vuit homes. Afortunadament, avui
dia, hem tingut la sort d’incorporar-hi dones.
- De quants balls es compon el programa musical dansaire del Ball de
Bastons?
- Fa uns anys que tan sols se’n
ballen cinc: la Marxa, el Picotí, la
Picaceia, el Rotllet i la Draga. La
sisena partitura, l’Airosa, s’ha deixat de ballar.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Als seus 81 anys, el bisbe emèrit de la diòcesi de Sao Felix do
Araguaia és un dels més destacats representants de la
Teologia de l’Alliberament i
s’ha convertit en un referent
per a l’esquerra llatinoamericana. Fa quatre dècades va
arribar a Brasil per quedar-s’hi.
El seu treball en defensa dels
drets dels pobles indígenes i
dels grups socials més oprimits, així com el seu suport a
moviments brasilers de camperols sense terra i a la revolució sandinista a Nicaragua
durant els anys vuitanta, fan
que Pere Casaldàliga sigui
part fonamental de la memòria viva de la lluita per la dignitat i per l’alliberament dels
pobles a l’Amèrica Llatina.
El mes d’agost passat, Pere
Casaldàliga rebia un grup
d’activistes socials de l’Estat
espanyol a la seva humil casa
de Sao Felix, a l’estat brasiler
del Mato Grosso, per reflexionar sobre diversos temes. «La
mundialització ens ha donat
l’oportunitat de reconèixer
que som una sola humanitat.
Tots som iguals, hem de serho, en dignitats i oportunitats». Així s’iniciava una conversa en la qual es van tractar
temes com la situació política
del Brasil, les perspectives
actuals de la Teologia de
l’Alliberament, el model de
consum o els reptes de l’esquerra llatinoamericana.
Des de la perspectiva que dóna
el fet de viure durant tants anys
amb el compromís cap a les
persones més desfavorides del
planeta, quin significat té per a
tu avui la solidaritat?
- La pregunta que es fa des del
Primer Món és: què podem fer
nosaltres? Doncs renunciar

per fi, que ja és molt demanar,
al privilegi de ser Primer Món.
Estem intentant subratllar
que la solidaritat ha de deixar
de ser paternalista, d’enviar
roba, medicaments i certs
recursos. Ha de ser una solidaritat que va i que ve, molt més
concreta i molt més exigent.
Donem i rebem, perquè
també la pròpia solidaritat, a
més a més d’alimentar persones i guarir malalties, faciliti i
estimuli la vivència de la cultura. Perquè nosaltres ajudem
a persones que tenen una cultura, que no són simplement
un estómac i unes venes, sinó
que són pobles. Per això hem
de procurar que la solidaritat
sigui constant, conscient,
autocrítica, local i global: d’anada i tornada.
Quan et vas veure amb Fidel
Castro fa vint anys, ell va afirmar que la Teologia de
l’Alliberament ajuda a la transformació d’Amèrica Llatina
molt més que milions de llibres
sobre el marxisme. En què es
basa actualment la Teologia de
l’Alliberament?
- Avui dia hi ha diferents teologies de l’alliberament. El
que s’ha fet és incorporar més
explícitament temes i sectors
de la societat, de la vida, que
abans no eren tan considerats. Han anat sorgint les
qüestions associades als indígenes,les dones,l’ecologia,els
nens del carrer… Ara es tracta
d’una teologia enriquida per
les reivindicacions d’aquests
grups emergents i per això, la
Teologia de l’Alliberament ja
és molt plural en els seus
objectius. Quan demanem
alliberament per al poble
negre, demanem que pugui
sentir-se orgullós de ser negre
i que no li sigui privada la
càtedra, la funció pública, el
govern i que no hi hagi la

segregació que encara hi ha.
Quan jo vaig venir a l’Amèrica
Llatina, fa 41 anys, els negres,
en la seva immensa majoria,
no es reconeixien com a tals.
Fins i tot, s’estiraven dels
cabells perquè no semblés
cabell de negre. Ara estan
recuperant el seu orgull, la
seva identitat. És semblant al
que ha passat amb la població indígena. Quan vaig arribar a Brasil, es deia que hi
havia 150.000 indis, mentre
que avui n’hi ha un milió. En
aquesta regió, per exemple,
els indígenes Tairapé van
reconquerir el seu territori, els
Karajà han reconquerit també
una part de les seves terres, i
els Xavanté també.I tot això té
esperit de la Teologia de
l’Alliberament.Una de les crítiques que rep la Teologia de
l’Alliberament per part dels
conservadors és que es tracta
d’una teologia molt materialista, que es preocupa molt
pels interessos materials i
necessitats físiques i oblida
l’esperit, l’oració. Davant
d’això, jo reivindicaria quatre
coses que serien indispensables en l’Església de Crist: primer: l’opció pels pobres;
segon: conjurar fe i vida; tercer: la Bíblia en mans del
poble; i quart: la solidaritat
autènticament fraterna.
Què ha permès que arrelés a
l’Amèrica Llatina?
- A l’Amèrica Llatina, la

Teologia de l’Alliberament es
va desenvolupar en un
moment molt oportú: acabava d’esdevenir-se el Concili
Vaticà II. L’any 1968, quan jo
vaig arribar aquí, corrien vents
de canvi, tenien lloc les dictadures militars. El context va
ser propici per arrelar i desenvolupar la Teologia de
l’Alliberament. A més a més, a
Amèrica Llatina, hi ha una
certa unitat de continent. És
l’únic continent que pot anomenar-se la Pàtria Gran, la
Nostra Amèrica, com deien els
alliberadors. Això va facilitar
que sorgís una teologia amb
característiques llatinoamericanes.
Com valores el paper dels moviments d’antiglobalització, les
trobades del Fòrum Social
Mundial i les organitzacions
que defensen que “un altre món
és possible”?
- Aquesta consciència mundialitzada ens ajuda a comprendre que hem de transformar el món. No val tenir cura
només de la pròpia casa i el
propi país.
*Entrevista realitzada per Pedro
Ramiro
(investigador
de
l’Observatori de Multinacionals a
Amèrica- OMAL- Pau amb dignitat),
Maria González Reyes i Luis González
Reyes (membres d’Ecologistes en
Acció).
Entrevista publicada en el número
39 de la revista Pobles, setembre de
2009.

S

S

ENTREVISTA 09

08 ENTREVISTA

Jordi Villagrasa i Xavi Vall, dos bastoners de vuit
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Pere Casaldàliga:
«Ens ho poden treure tot, menys la fidel esperança»

FOTO JORDI SARRI

S

Jordi Villagrasa i Xavi Vall representen una de les danses balsarenyenques més històriques, els
Bastoners.
Enrere ha quedat una altra Festa
Major i amb ella una ballada més
d’un dels quadres folklòrics tradicionals balsarenyencs per
excel·lència, el Ball de Bastons.
Jordi Villagrasa Pulido va néixer a
Balsareny el 3 de desembre de
1973. Tal i com ens diu: «Recordo
avui aquells meus 10 anys,al 1984,
quan vaig agafar per primera
vegada un parell de bastons. Avui
ja fa més de 25 anys».
Pel que fa als seus hobbies,li agrada viatjar però no ho ha pogut fer
gaire.Això sí,coneix molts pobles i
ciutats de la península Ibèrica.
També, en certa ocasió va poder
conèixer l’Amèrica Central.
Respecte dels esports «gairebé
m’agraden totes les seves variants,
però més tot allò que es mou al
voltant del món de la benzina, soc
un entusiasta practicant de l’enduro».
- Quin significat folklòric té el tradicional Ball de Bastons?
- El nostre Ball de Bastons sembla
que podria tenir una referència als
antics combats amb espases que,
en els entrenaments, es portaven
a terme amb bastons. De fet, la
força de la nostra dansa tramet un
joc de defensa.
- Podríeu dir-nos sobre quins anys es
va començar a ballar per primera
vegada aquesta dansa a Balsareny?
- Doncs podria dir-vos que, des de
la foscor dels temps, el nostre
poble ha estat sempre present el
Ball de Bastons, però no us puc dir
quin va ser l’any en què les primeres generacions van començar a
ballar.
- Darrerament hem observat que el

quadre de bastoners el conformen
homes i dones. Sempre ha estat
així?

als
companys
Celdoni
Santamaria, Jaume Vall i Eduard
Santamaria.

- Doncs no, que jo sàpiga, mai no
hi havia hagut dones ballant.
Aquesta nova incorporació va ser
a conseqüència d’haver-se introduït l’aprenentatge del ball a
l’Escola Guillem de Balsareny, cap
a l’any 1995, quan les noies formaren el seu conjunt, amb la
il·lusió de ser vuit dones.He de dir
però,que gràcies a elles els bastoners hem pogut salvar algunes de
les nostres sortides.

Xavi Vall Ribalta va néixer a
Balsareny el 24 de setembre de
1969. Arribada l’edat escolar va
seguir els estudis d’EGB a l’Escola
Guillem de Balsareny. En el seu
currículum hi ha dos anys d’estudis de formació professional de
mecànica, que va cursar a l’Escola
Diocesana de Navàs. En Xavi, tal
com ell ens diu: «No sóc un gran
afeccionat a la lectura, però m’interessen molt tots els temes relacionats amb el món del cavall». És
un gran viatger i coneix cultures
de països com Canadà, Noruega,
la Xina, etc. És amant també dels
esports. Practica la bicicleta, de
muntanya i carretera, i per descomptat l’equitació, caminar i
córrer.

- En el Ball de Bastons, tal com indica el seu nom,cada home o dona fa
servir dos bastons de fusta. Quina
és la fusta més bona per als cops?
- La fusta de grill d’alzina és la més
forta i la que dóna un dring més
sonor,que acompanya el so melòdic del ball. A vegades, però, a
causa de la força amb què es pica,
es trenca.
En Jordi, com a cap de colla, vol
donar les gràcies a les diferents
persones que han fet possible
que els Bastoners segueixin sent
tan vius i estimats per Balsareny i
arreu dels pobles catalans a través dels anys; un record especial

- En primer lloc, digueu-nos com us
vau introduir en el món bastoner?
- Doncs va ser el meu pare, Jaume
Vall, que va ser bastoner. Vull
recordar que gràcies a ell i una
colla de companys, en certa ocasió, va recuperar-se una jove
generació de nens bastoners.
- Quants anys fa de tot allò?

- Doncs una pila! Crec recordar
que ho vaig ser cap a l’any 1981.
- Què se sent durant tants anys bo i
escoltant el dring dels camals farcits
de cascavells?
- Doncs mireu,se m’omple la boca
en dir-ho, és tot un orgull poder
lluir i escoltar el so dels cascavells.
Forma part de les nostres tradicions com a poble que som, i és
una gran satisfacció poder transmetre a noves generacions part
de la nostra cultura.
- Ens podríeu dir d’on ve la relació de
ser en total vuit homes?
- Bé,suposo que el Ball de Bastons
era una dansa plantejada per a
ésser ballada per vuit persones.
Antigament només la ballaven
vuit homes. Afortunadament, avui
dia, hem tingut la sort d’incorporar-hi dones.
- De quants balls es compon el programa musical dansaire del Ball de
Bastons?
- Fa uns anys que tan sols se’n
ballen cinc: la Marxa, el Picotí, la
Picaceia, el Rotllet i la Draga. La
sisena partitura, l’Airosa, s’ha deixat de ballar.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Als seus 81 anys, el bisbe emèrit de la diòcesi de Sao Felix do
Araguaia és un dels més destacats representants de la
Teologia de l’Alliberament i
s’ha convertit en un referent
per a l’esquerra llatinoamericana. Fa quatre dècades va
arribar a Brasil per quedar-s’hi.
El seu treball en defensa dels
drets dels pobles indígenes i
dels grups socials més oprimits, així com el seu suport a
moviments brasilers de camperols sense terra i a la revolució sandinista a Nicaragua
durant els anys vuitanta, fan
que Pere Casaldàliga sigui
part fonamental de la memòria viva de la lluita per la dignitat i per l’alliberament dels
pobles a l’Amèrica Llatina.
El mes d’agost passat, Pere
Casaldàliga rebia un grup
d’activistes socials de l’Estat
espanyol a la seva humil casa
de Sao Felix, a l’estat brasiler
del Mato Grosso, per reflexionar sobre diversos temes. «La
mundialització ens ha donat
l’oportunitat de reconèixer
que som una sola humanitat.
Tots som iguals, hem de serho, en dignitats i oportunitats». Així s’iniciava una conversa en la qual es van tractar
temes com la situació política
del Brasil, les perspectives
actuals de la Teologia de
l’Alliberament, el model de
consum o els reptes de l’esquerra llatinoamericana.
Des de la perspectiva que dóna
el fet de viure durant tants anys
amb el compromís cap a les
persones més desfavorides del
planeta, quin significat té per a
tu avui la solidaritat?
- La pregunta que es fa des del
Primer Món és: què podem fer
nosaltres? Doncs renunciar

per fi, que ja és molt demanar,
al privilegi de ser Primer Món.
Estem intentant subratllar
que la solidaritat ha de deixar
de ser paternalista, d’enviar
roba, medicaments i certs
recursos. Ha de ser una solidaritat que va i que ve, molt més
concreta i molt més exigent.
Donem i rebem, perquè
també la pròpia solidaritat, a
més a més d’alimentar persones i guarir malalties, faciliti i
estimuli la vivència de la cultura. Perquè nosaltres ajudem
a persones que tenen una cultura, que no són simplement
un estómac i unes venes, sinó
que són pobles. Per això hem
de procurar que la solidaritat
sigui constant, conscient,
autocrítica, local i global: d’anada i tornada.
Quan et vas veure amb Fidel
Castro fa vint anys, ell va afirmar que la Teologia de
l’Alliberament ajuda a la transformació d’Amèrica Llatina
molt més que milions de llibres
sobre el marxisme. En què es
basa actualment la Teologia de
l’Alliberament?
- Avui dia hi ha diferents teologies de l’alliberament. El
que s’ha fet és incorporar més
explícitament temes i sectors
de la societat, de la vida, que
abans no eren tan considerats. Han anat sorgint les
qüestions associades als indígenes,les dones,l’ecologia,els
nens del carrer… Ara es tracta
d’una teologia enriquida per
les reivindicacions d’aquests
grups emergents i per això, la
Teologia de l’Alliberament ja
és molt plural en els seus
objectius. Quan demanem
alliberament per al poble
negre, demanem que pugui
sentir-se orgullós de ser negre
i que no li sigui privada la
càtedra, la funció pública, el
govern i que no hi hagi la

segregació que encara hi ha.
Quan jo vaig venir a l’Amèrica
Llatina, fa 41 anys, els negres,
en la seva immensa majoria,
no es reconeixien com a tals.
Fins i tot, s’estiraven dels
cabells perquè no semblés
cabell de negre. Ara estan
recuperant el seu orgull, la
seva identitat. És semblant al
que ha passat amb la població indígena. Quan vaig arribar a Brasil, es deia que hi
havia 150.000 indis, mentre
que avui n’hi ha un milió. En
aquesta regió, per exemple,
els indígenes Tairapé van
reconquerir el seu territori, els
Karajà han reconquerit també
una part de les seves terres, i
els Xavanté també.I tot això té
esperit de la Teologia de
l’Alliberament.Una de les crítiques que rep la Teologia de
l’Alliberament per part dels
conservadors és que es tracta
d’una teologia molt materialista, que es preocupa molt
pels interessos materials i
necessitats físiques i oblida
l’esperit, l’oració. Davant
d’això, jo reivindicaria quatre
coses que serien indispensables en l’Església de Crist: primer: l’opció pels pobres;
segon: conjurar fe i vida; tercer: la Bíblia en mans del
poble; i quart: la solidaritat
autènticament fraterna.
Què ha permès que arrelés a
l’Amèrica Llatina?
- A l’Amèrica Llatina, la

Teologia de l’Alliberament es
va desenvolupar en un
moment molt oportú: acabava d’esdevenir-se el Concili
Vaticà II. L’any 1968, quan jo
vaig arribar aquí, corrien vents
de canvi, tenien lloc les dictadures militars. El context va
ser propici per arrelar i desenvolupar la Teologia de
l’Alliberament. A més a més, a
Amèrica Llatina, hi ha una
certa unitat de continent. És
l’únic continent que pot anomenar-se la Pàtria Gran, la
Nostra Amèrica, com deien els
alliberadors. Això va facilitar
que sorgís una teologia amb
característiques llatinoamericanes.
Com valores el paper dels moviments d’antiglobalització, les
trobades del Fòrum Social
Mundial i les organitzacions
que defensen que “un altre món
és possible”?
- Aquesta consciència mundialitzada ens ajuda a comprendre que hem de transformar el món. No val tenir cura
només de la pròpia casa i el
propi país.
*Entrevista realitzada per Pedro
Ramiro
(investigador
de
l’Observatori de Multinacionals a
Amèrica- OMAL- Pau amb dignitat),
Maria González Reyes i Luis González
Reyes (membres d’Ecologistes en
Acció).
Entrevista publicada en el número
39 de la revista Pobles, setembre de
2009.
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L’Associació Els Ametllers del Casal Gent Gran
informa: Consells per la gent gran
S

ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS

Tot i que sovint són els consumidors més previnguts, la gent gran
són també el col·lectiu més vulnerable a certs fraus i enganys.
Molts d’aquests problemes es
donen quan compren fora d’establiments comercials, en contractar serveis de telefonia, en realitzar un viatge o en el moment
d’emprendre una reforma a casa
seva .
Moltes vegades no saben escapar-se d’una publicitat molt
agressiva ni rebutjar una informació poc clara. CONSUMADRID
repassa els fraus més habituals
dels que són víctimes les persones grans i ens ofereix les claus
per evitar-los.
Vegem alguns exemples
Aneu d’excursió i us ofereixen la
possibilitat de comprar algun
producte especial:
No us deixeu condicionar per les
promocions agressives o per una
situació incòmoda (estar molt
temps en una sala escoltant una
xerrada, per exemple). Penseu-ho
bé abans de signar la compra.
Si adquiriu finalment el producte,
és obligatori que us donin un
document de revocació, que us
permet fer marxa enrere en la
compra en un termini de 7 dies
des de la recepció del producte al
vostre domicili. Si decidiu exercir
aquest dret, han de retirar el producte sense cap cost per a vosaltres. Si no us faciliten aquest
document, podeu reclamar a la
Direcció General de Consum.
Les característiques del producte
que rebeu a casa han de coincidir
amb el que us va explicar el
comercial a la xerrada. Si no és
així, podeu reclamar, perquè es
tractaria de publicitat enganyosa.

Contractar un viatge
Sigui el tipus de viatge que sigui,
teniu els mateixos drets que qualsevol viatger. No penseu que, pel
fet de ser més barat o subvencionat, us heu de conformar amb
alguna cosa que no s’ajusta al que
us han ofert. Si el que us han ofert
per escrit (per exemple, en el
fullet) no coincideix amb el que es
troba en la destinació, teniu dret a
reclamar.

litzar aquesta devolució.

Sí, per exemple, us han ofert una
habitació amb vistes al mar i no en
té, heu d’exigir a l’hotel que us la
donin. Si no en tinguessin, us han
d’oferir o bé una habitació de
categoria superior o bé la devolució de part del pagament.

Vaig a contractar un servei de
telefonia

Si contracteu habitualment el vostre viatge a través del vostre centre de majors i no heu quedat
satisfet amb el servei ofert per
l’agència de viatges, teniu dret a
acordar amb el centre un canvi
d’agència.

Informeu-vos bé de les condicions, tarifes, impostos, etc., abans
de contractar un servei.

Sí, desprès del viatge, esteu disconforme amb alguna cosa,
podeu posar una reclamació a la
Direcció General de Consum, en
alguna oficina d’informació al
consumidor o a la Direcció
General de Turisme.
Em deixo portar per la publicitat
Sigueu molt previnguts amb els
anuncis:de vegades no és tot com
s’explica. Productes que semblen
especialment destinats a persones de la tercera edat pel fet de ser
més saludables, més barats, etc.,
en realitat són articles per al
públic en general: ni són millors
per a la vostra salut ni us resulten
més barats.
Els productes que compreu a través de la televisió poden ser retornats si no s’ajusten al que volíeu.
És molt important que us fixeu bé
en el període que teniu per a rea-

Aneu amb compte amb els productes alimentaris que s’anuncien
a la televisió. Poden semblar molt
convenients per als vostres àpats,
però potser contenen algun
ingredient que no us afavoreix,
com la sal.
És fonamental que, a l’hora de
comprar un aliment, llegiu bé els
ingredients que porta.

No us deixeu portar per l’amabilitat del comercial que us truca a la
porta. Assegureu-vos bé del que
esteu contractant abans de fer-ho.

Penseu detingudament si realment necessiteu allò que us estan
oferint,o si ja en teniu prou amb el
servei que ja teniu .
Si us proposen canviar de companyia mitjançant una conversa
telefònica, assegureu-vos bé del
que us estan demanant encara
que hagueu de preguntar-ho
diverses vegades. De vegades un
“sí” a una pregunta poc clara és
pres per l’empresa com l’acceptació d’aquest canvi de companyia.
Demaneu sempre còpia del contracte del servei que hagueu
subscrit. Durant els primers set
dies després de la contractació es
pot rescindir el contracte sense
cap cost.
Ens anuncien una revisió del
gas
Assegureu-vos sempre que el tècnic que ve al vostre domicili està
en possessió del carnet oficial. No
deixeu entrar mai a ningú per fer
una revisió de la vostra instal·lació
si la vostra empresa subministra-

dora no us ha avisat que us enviaria un tècnic o bé no sou vosaltres
qui heu demanat aquesta revisió.
He pensat reformar casa meva
És recomanable demanar sempre
factura de la reforma, encara que
això impliqui que us cobren l’IVA.
La factura és l’única garantia que
tindreu si heu de reclamar després per la feina que us han realitzat.
Vaig a contractar una assegurança
Llegiu detingudament la lletra
petita i, si no enteneu bé el que
posa, assessoreu-vos en alguna
oficina d’informació al consumidor. Així evitareu sorpreses, pensant que teniu contractada una
cosa que en realitat no consta.
Tinc una assegurança de defunció
Cada vegada més sovint passa
que, després d’estar pagant
durant diversos anys una pòlissa
arriba un dia que l’empresa us
avisa que us han d’apujar l’import
(a vegades el doble o més) i que,si
no ho accepteu, podeu perdre tot
el que heu estat aportant. Llegiu
bé el contracte que teniu signat i
sapigueu que, si la companyia vol
canviar unilateralment les condicions d’aquest contracte, teniu
dret a reclamar davant els tribunals de justícia rescindint el contracte i demanant una indemnització.
Pel que fa als subministraments
de la llar
És convenient també revisar els
contractes de tant en tant. Per
exemple, pot passar que estigueu
pagant més servei del que necessiteu. Un cas habitual és que quan
els fills s’independitzen les necessitats de subministrament elèctric
per a vosaltres siguin menors.
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La U. E. Balsareny torna a L’hora del conte
Segona Regional
S
M. JESÚS RODRÍGUEZ MELERO

S

JORDI SELGAS
FOTO CLIMENT RIBERA

Enguany ha sigut un gran
any per al futbol a Balsareny.
El primer equip de la Unió
Esportiva Balsareny ha quedat campió de la 3a
Categoria Regional, amb el
conseqüent ascens a la 2a
Categoria. Una fita que feia
20 anys que no assolia.
No va ser fins a la darrera jornada de lliga que amb la
victòria a Sant Llorenç
Savall, el Balsareny es va solidificar en la primera plaça,
sense donar opcions a l’etern rival, el Navàs (segon
classificat).
L’equip ha fet una temporada progressiva, fins que a
mitja lliga va aconseguir
posar-se líder, i la veritat és
que després de situar-se al
capdavant no ha fallat, tot i
la pressió dels seus perseguidors, que no l’han deixat
respirar en cap moment.

Tot i jugar amb sorra, pluja,
fang i en algunes ocasions
—per sort— herba, la proesa ha estat possible gràcies
a una plantilla compromesa, de 25 jugadors, entrenada per Artur Serra, amb l’ajuda de Jordi Sabio, Albert
Bertran i Jordi Cuadrado, i a
una afició de les millors i
més nombroses de la
comarca.
El dissabte 22 de maig de
2010 l’equip ho va celebrar
de valent, primer al camp
dels Ametllers, i posteriorment
al
balcó
de
l’Ajuntament, on van arribar tot fent una rua pel
poble amb tots els jugadors a sobre un remolc
d’un tractor.
Com diu l’himne del club:
Força, força, Balsareny!
Endavant, la Unió Esportiva!
Tota l’afecció us empeny.
Felicitats, campions!

El dimecres dia 28 d'abril de
2010, a les 6 de la tarda, ens
va venir a visitar una rondallaire que porta un espectacle de petit format sota el
títol: «Afina Serafina».
L'Anna (nom real de la pallassa) ha creat un grup que es
diu «Cirquet Confetti» i fa
més de vint anys que porta
noves tendències de circ a
cercaviles, tallers, espectacles
de carrer i espectacles de sala
de tot Catalunya.
Va començar l'espectacle
amb molta cura de no espantar els més petits, parlant
amb ells amb un llenguatge
corporal que els feia parar
molta atenció als seus moviments talpers i desafortunats
(perdia els papers de la partitura, li queia el barret quan
s'ajupia a recollir-los... Bé, una
mica desastre! Confesso que
durant els primers 5 minuts
vaig pensar que la seva

actuació no enganxaria la
canalla una hora seguida
amb aquest ritme tant lent.
La sorpresa va ser de tots
quan va començar a tocar
tota mena de miniinstruments amb les mans —i amb
els peus!—, a canviar-se de
roba, a treure tota mena d'artilugis (com el seu cutxi-cutxi,
que era un acordionet que
duia dins un cotxet de nines)
a fer jocs malabars, a dirigir
una nina que ballava amb un
hula-hoop al ritme d'una
música impossible, a ballar i a
cantar cançons tradicionals
amb els nens absolutament
entusiasmats amb la representació.
El clímax va arribar al final,
quan la pallassa va vestir de
ninot una funda de violoncel,
que va fer un ball definitivament embogit!
Carai, Anna! Sí que tenies
coses amagades! Gràcies per
venir i fins a la propera!

S

S

BALSARENY AVUI 11

06 ACTUALITAT

Quin concert!
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO MIGUEL HERRERA

El passat 22 d’abril de 2010,
tot just després d’un mes del
concert de les tres audicions
de l’alumnat de l’Escola de
Música al març, va tenir lloc
un altre concert de l’Escola
de Música Municipal de
Balsareny.
Cal felicitar tots els pares i
mares per confiar i donar
suport a aquest cultural projecte que dirigeix la Joana
Almansa amb un equip format per Pau Bombardó (cap
d’estudis), Núria Rotllan
(violí), Berta Moreno (piano i
llenguatge musical), Sergi
Quirante (clarinet i saxo),
Marc Borau (guitarra) i Joan
Miranda (piano).
L’ordre del programa instrumental i vocal va ser el
següent:
· Cor iniciació: «La presó de
Lleida», popular catalana; i
«Les tres bessones», de
drets dels pobles a decidir
el seu futur i a organitzar-se
políticament.
Però
la
Constitució
espanyola
només reconeix un poble,
l’espanyol. Per tant, caldrà
que en algun moment ens
saltem la llei. El dret internacional funciona sobre un
principi pragmàtic (qui
mana?), però també sobre
un principi democràtic: allò
que es vota lliurement preval per damunt de les lleis
escrites.
Un col·lectiu és una nació
quan hi ha una majoria qualificada que així ho proclama. Ara bé, qui estableix
quina ha de ser aquesta
majoria? Tenim un precedent, les condicions que la
UE va fixar per al referèndum de Montenegro: un
mínim del 50% de participació i un mínim del 55% de
vots a favor.

Les consultes populars no
són referèndums, però tenen
un factor important: el ritual
de les urnes. Per això les consultes, tot i no tenir efectes
jurídics, tenen un gran valor
polític. Enlloc del món s’havia vist mai un moviment de
base tan estès i entusiasta:
Catalunya, que va ser el primer país del món a tenir un
sistema democràtic al segle
XI, està donant avui una lliçó
de democràcia al món, per la
seva capacitat de mobilització, l’interès de la gent per la
independència, la por de
l’Estat espanyol a preguntarho, la feblesa de la democràcia espanyola i la solidesa de
la democràcia catalana.
El procés cap a la independència ha de ser
democràtic i pacífic, amb un
debat lliure i obert. No hem
de tenir por: no poden fernos gaire més del que ja han

fet. Ni els boicots serviran, ni
faran venir els tancs. Cal,
però, aconseguir una tutela o
mediació internacional. La
pertinença a la UE està legalment garantida. El full de
ruta que proposa Fonollosa
passa per aquestes fases:
1. Consolidació de la majoria
social fent molta pedagogia.
Cal explicar molt bé què hi
guanyarem els catalans quan
serem independents, i què hi
perdem mentre no ho som.
2. Internacionalització del
procés; per això va bé la campanya dels Deu mil. Acció
diplomàtica intensa: EUA, UE,
altres països. Plantejament
clau: tenim dret i el volem
exercir; som una nació i
volem un Estat propi.
3. Elecció d’un Parlament de
Catalunya amb majoria independentista. Caldrà veure
quines formacions ho assumiran obertament al seu

Gràcies a tots els músics per
aquest vespre en què es va
merèixer no pondre’s el sol.

Àgueda Borrero - Margarida Noguera
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programa i votar en conseqüència.
4. Proclamació unilateral, per
part del Parlament, de la
independència de Catalunya
dintre de la Unió Europea
(aquest és el punt en què cal
saltar-se la «legalitat» espanyola, apel·lant a una nova
legalitat nascuda de la independència).
5. Negociació amb l’Estat
espanyol, tutelada internacionalment.
6. Referèndum de ratificació
de la independència (tècnicament no seria necessari,
però serviria per «salvar la
imatge» dels negociadors
espanyols).
7. Implantació efectiva de la
independència sota la tutela
internacional.
L’acte va acabar amb la seixantena d’assistents brindant amb cava català i menjant pastes.

Josep Lladó.
· Clara Rivero, Aina Garcia i
Martí Llimargas: “The dancing bear”, de Thomson.
· Laia Carulla, Laia Rodríguez,
Aina Rodríguez i Martí
Llimargas:“The ballet dance”,
de Thomson.
· Judit Capdevila i Clàudia
Díaz: «La marxa dels sants»,
espiritual negre.
· Laura VerbOn: «Fragment
cantata», de J. S. Bach.
· Núria Díaz i Toni Barón:
«Nothing else matters», de
Metallica.
· Anna Soler i Sílvia Serra:
«Viva la vida», de Coldplay.
· Coral infantil de l’Escola:
«Apa noi», tradicional; i
«Mister Chips».
· Cors de l’Escola: «Homes i
dones del cap dret», de
Quimi Portet; i «Qualsevol nit
pot sortir el sol», de Jaume
Sisa.

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
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Il·lusionada i sacrificada
ruta itinerant
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

«La batidora», els cotxes de
xoc, «el carrussel», entre
moltes altres atraccions, van
ser presents i fidels a la cita
omplint així el dies de la
Festa Major de Balsareny
2010.
No és pas res de nou fer
palesa la il·lusió que desperta, sobretot al món dels més
petits, i per què no dir-ho,
també al món dels grans. No
hem d’oblidar, faltaria més,
l’esforç sacrificat que viuen
els propietaris i llogats de
les atraccions. Sí, aquesta
ruta itinerant (de poble en

poble, de ciutat en ciutat, de
festa en festa) podríem molt
bé anomenar-la «L’altra
plaça», tot recordant dijous
balsarenyencs en què la
plaça de la Mel, per unes
hores, pren un brogit
comercial faci el temps que
faci, fidel setmana rere setmana.
El parc d’atraccions, doncs,
va prendre vida, un any més
al polígon industrial i, per
uns dies, els eixordadors
però plaents artilugis multicolors instal·lats al carrer
Indústria van omplir somriures fent esclatar el repte del
risc i la joia.

La companyia deParranda
escenificà «Revetlla»
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Tot el que una societat pot
viure dins una nit anticipada
de qualsevol festa, és l’esbojarrat guió escenificat per la
companyia
deParranda,
durant dues hores d’entreteniment.
Un espectacle imaginatiu on
la paraula i els efectes luminotècnics continuen l’opció
cultural de TEMPO a
Balsareny.
«Revetlla» va arribar el
dilluns 26 d’abril, en els
darrers dies de la Festa
Major de Balsareny.
Una veu en off fa de narrativa situant grans i petits en
l’embolic focalitzat on llums
i diàleg mantenen al públic
ferm a la butaca. El simbolisme d’una coca de Sant Joan
amb opcions diferents de
farciment dóna el toc artesanal d’uns més que enigmàtics pastissers malabaristes.
Gairebé en tota festa són

protagonistes les fotografies i els retrats. Vénen a
omplir qualsevol esdeveniment que ens plasma el fet
que pel demà coneixerem la
història. També en tots els
espectacles, els comediants
busquen la complicitat d’algú del públic, i és aquí on
s’ha de felicitar la petita balsarenyenca Mar Sangüesa
Bustamante, per la seva
vivesa i la disponibilitat
artística amb què es va
moure damunt de l’escenari.
L’acció de l’obra transcorre
amb els tres protagonistes
damunt de l’escenari representant moments en l’apartat de plasmar les fotografies, on un d’ells acciona el
disparador de la càmera. En
arribar el moment en què es
prepara
el
disparador
automàtic, aquest no funciona, i és aleshores quan
demanen a un nen o una
nena que els vulgui ajudar a
accionar la càmera per tal
de fer la fotografia, i és quan
va aparèixer la Mar.
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Acte de clausura de campanya de Balsareny Decideix
S

SARMENT
FOTO ALBERT NEIRO

El dijous 22 d’abril va tenir
lloc a la sala de Plens de
l’Ajuntament de Balsareny
l’acte de cloenda de la campanya
de
Balsareny
Decideix, que celebra una
consulta popular el diumenge 25 d’abril, dia de la Festa
Major.
Albert Mulero, membre de
Deumil.cat i coordinador de
Castellbell Decideix, va explicar l’origen de la plataforma
Deu Mil en xarxa per l’autodeterminació, que vol donar
a conèixer internacionalment la legítima aspiració
del poble català a la independència. La iniciativa
espontània, fonamentada en
criteris de xarxa i transversalitat, va tenir un gran ressò i
va portar una gran gentada a
Brussel·les el 7 de març de
2009, per fer-hi sentir les reivindicacions de Catalunya.
Després va promoure una
ILP (iniciativa legislativa
popular) al Parlament de
Catalunya demanant la convocatòria d’un referèndum
per la independència, que va
ser rebutjada per la Mesa del
Parlament, tot i que una
Resolució d’aquest òrgan ja
el 1989 establia que
«Catalunya no renuncia al
dret a l’autodeterminació».
Arran d’aquella negativa, el
13 de setembre de 2009,
Arenys de Munt va decidir
celebrar el referèndum per
iniciativa pròpia, amb un
gran ressò mediàtic i una
considerable alarma als
ambients espanyolistes del
govern i de l’oposició, a més
de les reaccions de partits
feixistes. Després d’aquesta
primera consulta, el 13 de
desembre van fer-ne 167
poblacions més; el 28 de
febrer, 80 més; i ara, el 25 d’abril, 211 pobles i ciutats com

Manresa, Girona, Lleida, Reus,
Balaguer... Amb un total de
més d’un milió d’electors
convocats a les urnes. Ha
destacat que, dels 35 municipis del Bages, el dia 25 n’hauran celebrat la consulta 29. El
proper objectiu dels Deu mil
és el 7 de maig a Ginebra, per
denunciar a l’ONU que l’Estat
espanyol no reconeix als
catalans el dret a l’autodeterminació, proclamat per
aquest organisme internacional el 1966 en el marc del
Pacte pels drets polítics i
civils i el Pacte pels drets
econòmics, socials i culturals;
pacte que fou assumit per
Espanya l’any 1977 dels catalans a decidir. Ha destacat la
capacitat de mobilització de
la societat civil catalana en
aquestes consultes populars
i ha demanat la unitat dels
partits polítics per canalitzar
la voluntat que sorgeixi de
les urnes.
Ramon Canela, espeleòleg,
fabricant i escriptor, autor
del llibret Catalunya, camí de
la independència, que ha
obsequiat a tots els assistents, ha fet un resum històric de quan Catalunya va perdre la independència el 1714
i de l’evolució del nacionalisme català fins als nostres
dies. Ha subratllat que avui
dia, en el marc d’una Unió
Europea democràtica, i atès
el context internacional, la
independència és possible
sense por de represàlies violentes. Ha exposat diversos
arguments sobre el per què
Catalunya necessita ser independent, entre els quals l’expoli fiscal i el fet que Espanya
mai no ha respectat els catalans, ens nega els drets i ens
rebutja. Sobre el com i el
quan, ha dit que l’òrgan
democràtic que té poder per
proclamar la independència
és el Parlament de Catalunya

i ha demanat també la implicació dels partits polítics en
aquest objectiu bàsic. En
paraules seves, «Catalunya és
un poble fort; sinó no existiria ja. Si tenim la voluntat de
ser independents, ho aconseguirem».
Marc Selgas, politòleg especialitzat en relacions internacionals, ha fet unes reflexions
sobre la democràcia i sobre
les mancances democràtiques de l’Estat espanyol,
mancances que ha comparat
amb un càncer que s’estén
per metàstasi. Ha destacat
nou aspectes en què aquestes mancances es fan tristament paleses:
1. El cap d’Estat va ser designat pel franquisme. La seva
figura va ser teòricament
refrendada en un referèndum en què els electors, poc
acostumats encara a la
democràcia, van votar sense
haver-se llegit a fons allò que
es votava, seguint les consignes dels partits en qui confiaven. A més, el pretès paper
de mediador que generalment s’atribueix a la monarquia no es desprèn d’enlloc
del text constitucional.
2. El sistema de partits
espanyol va clarament enfocat cap al bipartidisme, que
té molt poc valor democràtic; mentre que a Catalunya
hi ha més partits, i amb la
diversitat d’opcions i de pactes el sistema democràtic hi
guanya.
3. Poca cultura democràtica
entre la gent jove a Espanya.
Una enquesta del 2002 posava de manifest que al 40%
dels joves li era igual viure en
democràcia o en una dictadura.
4. La dicotomia esquerradreta. La Constitució espanyola va ser feta en un
moment en què partits com

ERC estaven encara il·legalitzats, i el PSOE es va aplanar
davant les exigències d’AP
(l’antecedent directe del PP
actual)
per
fer
una
Constitució descaradament
de dretes.
5. La Constitució es considera com la fita definitiva, intocable, de la democràcia,
quan en realitat no n’és sinó
el punt de partida, des del
qual s’hauria de continuar
avançant i aprofundint.
6. No hi ha separació de
poders. Si Montesquieu aixequés el cap es moriria! El
Poder Executiu decideix allò
que el Poder Legislatiu legisla, i no parlem del Poder
Judicial: elegits a dit i substituïts o mantinguts fora de
termini segons convingui.
7. Existència legal de partits
feixistes com Falange; a
diferència de com ho han
resolt països com Alemanya,
França o Itàlia.
8. Memòria història. Felipe
González va dir «és important recuperar la memòria
històrica; però no a Espanya,
perquè podria ferir sensibilitats». Inimaginable en qualsevol altra democràcia.
Les consultes populars han
de servir per començar a
prevenir aquest tumor que
s’està estenent per l’Estat. Si
anéssim units ho podríem
aconseguir. Ha posat l’exemple d’un equip de futbol en què els jugadors són
menys que els de l’equip
contrari i mentre els van
fent gols encara es discuteixen entre ells. Ha fet una
crida a la unitat i a fer un pas
endavant.
Joan Fonollosa, enginyer
industrial i professor de la
UAB i la UPC, ha fet pedagogia sobre la teoria i pràctica
de
la
independència.
L’autodeterminació és el

S

S

COL·LABORACIONS 13

04 ACTUALITAT

SARMENT
FOTO ALBERT NEIRO / CLIMENT RIBERA

Entre els actes de la Festa
Major d’enguany va destacar l’acte de presentació de
l’hereu i de la pubilla de
Balsareny, que per als anys
2010 a 2012 són: Alba Solé,
pubilla; Anabel Cano, dama
d’honor; i Adrià Martos,
hereu.

va ser més dinàmica i àgil, i
va estar amenitzada humorísticament per l’actuació
de tres pretesos espectadors sui generis, representats per Climent Ribera,
Gemma Gudayol i Josep
Maria Soler Camps.

Els nous hereu i pubilles
substitueixen en la representació local les pubilles
que han exercit el càrrec
entre 2008 i 2010: Marta
Jurado, pubilla; primera
dama Aida Pérez i segona
dama Sandra Bonillo.

S

P. BARCELONISTA BALSARENY
FOTO ARXIU

Simfonia del Barça al
Madrigal, amb un resultat d’1
a 4 contra el Vila-real. Els passats dies 1 i 2 de maig de
2010,
les
penyes
Barcelonistes de Balsareny,
Sant Fruitós i Navàs es van
desplaçar a Vila-real per
poder animar el seu equip, el
Barça. En concret van ser 55
persones, que van poder animar i gaudir del partidàs del
Barça.
El Madrigal és un camp hostil
on el Vila-real sumava sis
victòries. A més a més esperava mesurar l’estat d’ànim
del Barça després de quedar
eliminat de la Champions.

Els presentadors de l’acte
van ser Josep Maria Calzado
i Marta Solà, que van ser
hereu i pubilla entre 2006 i
2008. A diferència d’altres
anys, en què aquest acte es
solia fer llarg i repetitiu,
aquest any la presentació

Cal dir que uns 3.000 culés es
varen desplaçar per animar

l’equip del seu cor i els jugadors ho varen agrair dedicant
a l’acabament del partit un
aplaudiment a tots ells, tot i
que realment les localitats
del Madrigal on ens varen
col·locar a tots els seguidors
era més aviat un galliner... En
resum, una vergonya, tot i
pagar entrades cares. Però cal
dir que ens vàrem fer sentir
des del primer minut fins al
93.
Vam passar un dia molt bonic
amb el desplaçament massiu
de l’afició culé. Vàrem poder
viure la rebuda massiva de
l’equip del Barça, que va ser
apoteòsica: tota la plaça fora
de l’estadi era blaugrana i
plena de senyeres, banderes
del Barça, samarretes, bufandes, etc. Amb civisme i cants a
favor del Barça: els groguencs
no van piular.

La vida

Algú manipula el nostre temps?

S

S

JOSEP ESTRUEL FILELLA

El temps és inevitable i encara que sembla que algunes
vegades es mou amb pesadesa mai no es detura, mai
no fa una pausa quan algú
vulnerable, per la raó que
sigui, necessita parar per trobar la sortida i volar. Aquest
temps ja no es recupera,
temps que es dilueix, temps
que es desgasta, temps ferit,
temps fragmentat que es
distancia, temps inquiet que
no ens deixa descobrir altres
matisos. I en la passivitat d’aquests dies continguts per
l’absència, gairebé més pròpia d’aquest temps que no
es viu, es desgrana l’esdevenir de moltes vides possibles,
unes que s’han deixat enrere
i altres a les quals ens aferrem com un nàufrag per
sobreviure o almenys per
intentar-ho, convertint els
petits moments, aquests instants que revitalitzen, en una
espècie de casa segura. I en
cada intenció una esperança,
en cada idea de projecte un
propòsit, en cada somriure el
reconeixement, en cada
mirada l’acceptació de cada
altre com és i per sobre de
tot, la necessitat d’acomodar
els sentiments, perquè no hi
ha millor aliat per viure que
sentir-se estimat.

http://vivenciesjosep.blogspot.com

EL JARDINET
Comunions,
banquets,
reunions...

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

coses petites i gens transcendentals. O de grans coses
que, quan arriben, deixen de
ser tan grans. Tindrà explicació, això?
L’altre dia vaig llegir o vaig
escoltar (no ho recordo) la
següent pregunta: «Algú
manipula el nostre temps?».
Crec que no ve al cas aquesta qüestió ara, ja que, com
dic, no parlo de la relativitat
del temps, sinó de fets palpables i contratemps reals. Però
no deixa de resultar curiós.
Què en penseu?

Xarxes socials
S

JOSEP ESTRUEL FILELLA

Per a una persona a qui li
costa enviar missatges de
text perquè s’ennuega amb
les tecles, per a una persona
que li costa fer servir bé el
ratolí d'un ordinador, per a
una persona que no sabia
com gravar un programa
amb el seu VHS, o com passar
la filmació a un casset... el
Facebook és realment una
joguina nova. Per a mi, el
Facebook és com aquells
trens elèctrics amb totes les
estacions que nens i nenes
somiàvem tenir alguna vegada en la nostra llunyana
infantesa. O sigui que ara jo
tinc una joguina nova. Cada
nit, el ritual d’asseure’m al
sofà, obrir l’ordinador i dir:
vaig a veure el meu

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38
BALSARENY

Jaume i Emília
Carrilet, 65 - BALSARENY

Per què serà que en ocasions, quan hem d’esperar
que ens arribi alguna cosa o
que succeeixi un determinat
esdeveniment l’espera es fa
tan llarga? Pot ser que es
tractin de grans coses importants, o petites, gens importants; potser estem parlant
només d’esperar que arribi
l'hora de sopar per prendre
un plat que ens agrada molt
i a última hora hi ha canvis
de plans, o alguna cosa que
penses comprar i per un

motiu o un altre passen els
dies i l’objecte desitjat no
arriba a les teves mans. No es
tracta d’un sentiment subjectiu, ja que realment el
temps sí que s’allarga i el
gran moment es retarda o
s’ajorna una vegada i una
altra. No ens estem referint
tampoc a un esdeveniment
decisiu del qual el Destí t’estigui protegint. Finalment, i
després d’una llarga cadena
de despropòsits, si que
acaba arribant o passant allò
que tant desitges. I com
veiem, pot tractar-se de

TAPAS VARIADAS
La Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
BALSARENY

Facebook, s’ha convertit en
un gran repòs espiritual en el
meu estressat i atabalat esperit .
Sóc feliç veient qui ha acceptat la meva «sol·licitud d’amistat», preguntant on puc
escriure-li a ell o ella.
Investigar què és això del
Muro,
què
és
això
d’Esdeveniments? Què és
públic? Què és privat? Com
puc tornar a les dues pàgines
anteriors en les quals estava?
Com ho faig per tenir fotos?
Ara sí que puc descobrir
amistats del meu barri de la
infantesa que ja donava per
perdudes (algunes de les
quals ni la Maria Rosa, amb
tants anys de companyia, no
ha escoltat en la seva vida).

FLORS DE BACH

Bar - Restaurant

JOSEP ESTRUEL FILELLA

Jo vaig caure en les urpes del
Facebook, i ara vaig comptant
quants amics tinc, vaig gaudint de veure les fotos d’avui i
comparar-les amb el record
que tenia d’aquella amiga
adolescent, que moltes vegades hagué de quedar-se en
aquest record que era idíl·lic i
poc realista. Cada nit, en
retrobar 12 amics o amigues,
o últimament més, la frase
«apa, com has canviat!» es
repeteix una vegada i una
altra. El que més m’alegra és
poder acceptar repetidament
una amistat d’algú amb qui ja
som amics des de fa 64 anys i
amb qui, que encara que
sembli estrany sempre hem
estat amics. El Facebook és
una joguina nova que va
entrar en la meva vida per a
quedar-s’hi per a sempre.

EUGÈNIA FIGUERAS I HARDER
Núm. COFENAT 796

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

TERÀPIES NATURALS

FLORS DE BACH

S

La Penya Barcelonista a
Vila-real dóna sort al Barça

TERÀPIES NATURALS

Divertida presentació
de la pubilla i l’hereu

S
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15’5% aconseguit pel PSC.
Queda molt camí a recórrer.

5è. Cross del Traginer
S

C. EXCURSIONISTA BALSARENY
FOTO ALFRED SELGAS

Per cinquè any consecutiu, el
passat diumenge dia 9 de
maig de 2010, el Centre
Excursionista de Balsareny ha
organitzat el popular Cross
del Traginer. Aquest any hem
comptat amb una participació de més de cent corredors,
en concret 120.
Enguany, respecte als anys
anteriors, s’ha avançat un
mes la data per no patir el
problema de la calor. Tot i
que aquest any ha estat predominat pel fred i la pluja, el
dia de la cursa, ens va acompanyar una bona fresca i
pluja fins el moment d’iniciar
la cursa, amb un temps després molt agradable per
córrer.
Aquest cross es desenvolupa
pel tradicional circuit per
zones de corriols i pistes
forestals de gran bellesa del
municipi de Balsareny. Tot el
paisatge era d’un verd ofen-

siu i no hi havia cap racó que
no estigués sec. Aquest fet va
fer que la cursa fos molt ràpida per tots els corredors, i
que hagi estat un any de
batre rècords.

record, i diversos objectes
que van oferir els patrocinadors, com uns fuets i cremes
de fred i calor per al tractament de músculs i articulacions.

Enguany n’ha sigut el guanyador absolut el corredor
experimentat de curses de
muntanya Just Sociats, que
amb un temps de 33’59’’ ha
batut el rècord de la prova
masculina. En categoria
femenina, la guanyadora ha
estat la corredora Rosa
Navarro Garcia, que amb un
temps de 41’02’’ també ha
batut el rècord. En categoria
local, els guanyadors han
estat Guillem Fernández
Bruch amb 35’45’’ i Ma.
Àngels Catalan Miralles amb
53’58’’. Tots els guanyadors es
van emportar un pernil de
premi i els que van batre el
rècord 75 euros de més a
més.

També es van trobar un petit
refrigeri aperitiu que van
assaborir mentre un speaker
molt enrotllat començava a
fer entrega dels premis per
als guanyadors, i s’iniciava un
esperat i divertit sorteig de
productes alimentaris oferts
per comerços tant locals com
de fora del nostre poble, i
també de divers material
esportiu. Cal dir que un gran
nombre de corredors van tornar a casa amb molt bons
regals.

A tots els participants se’ls va
lliurar una samarreta de

Per acabar, des del CEB esperem que el proper any el
nombre de corredors es vegi
incrementat, en general però
sobretot de corredors locals.
En aquesta cursa hi té cabuda tothom, tant si és un
corredor professional com un

corredor amateur. El que és
important és que la gent que
vingui gaudeixi de la prova
en tots els sentits.
I com sempre, no ens podem
oblidar de donar un especial
agraïment a tota aquella
gent i institucions que fan
possible aquesta activitat,
des del nostre Ajuntament,
tots els comerços i empreses
que hi col·laboren de forma
desinteressada tot i la crisi, a
tota la gent dels diferents
controls i punts d’aigua, a la
gent de l’esmorzar i l’arribada, al nostre speaker i també
com no a tots els corredors,
que sense ells no seria possible aquesta cursa. Moltes
gràcies a tothom i esperem
que en la propera edició com
a mínim siguem els mateixos
i si pot ser que sigueu uns
quants més els que us animeu a venir a fer la prova.
Podeu veure tota la informació de la classificació al web:
www.cebalsareny.cat.

S
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EDITORIAL

Ara, la pilota és a la teulada
dels polítics. A les properes
eleccions al Parlament de
Catalunya, l’octubre vinent,
es començaran a perfilar
postures. Hi haurà partits
que, en el seu programa, es
postularan
obertament
favorables a l’autodeterminació, ja sigui mitjançant la
convocatòria, per part del
parlament, d’un referèndum oficial, ja sigui per la
via d’una proclamació
directa de la independència. No és gens fàcil que
això ho puguem veure
aviat, però al capdavall
depèn del vot majoritari
del país. Tot i això, el tacticisme inveterat de tots els
partits no ho farà fàcil: n’hi
ha que, com PSC, PP i Cs, de
forma oberta —i legítima— es postulen com a no
independentistes;
però
tampoc no és gens segur
que ICV i CiU considerin
prioritària avui aquesta
qüestió, per convenciment
o
per
electoralisme.
Possiblement ERC sí que en
farà bandera, i amb tota
seguretat
ho
farà
Reagrupament si aconsegueix representació parlamentària. No ajuda tampoc
a l’optimisme la perenne
atomització del món independentista, amb un munt
de plataformes diferents
que no sempre van coordinades ni és segur que comparteixin estratègies, per

bé que l’objectiu final
pugui ser el mateix.
En tot cas, la considerable
mobilització popular de les
Consultes ha aconseguit
que l’horitzó del catalanisme comenci a veure’s per
damunt i més enllà d’un
Estatut que avui la caverna
espanyolista, que finalment
s’ha tret la màscara, ataca
despietadament amb l’objectiu evident de retornar a
l’unitarisme
franquista,
camuflat sota un tènue
maquillatge de jacobinisme constitucional. El catalanisme, al seu torn, ha
començat a articular-se
sense por al voltant de l’independentisme. Els catalans hem parlat clar:
l’Estatut se’ns ha quedat
esquifit. I si la sentència del
TC n’acaba destrossant fins
i tot els aspectes més
bàsics acceptats per tothom des de 1979, les deixalles que en quedin ja no
ens faran servei. Ara aspirem a aconseguir, per la via
pacífica i democràtica de
l’expressió de la voluntat
popular, un Estat propi,
independent, integrat a la
Unió Europea.
Balsareny Decideix ens
demana que fem públic l’agraïment de l’associació a
totes les persones i entitats
del poble, socis i voluntaris
que han col·laborat a fer
possible la Consulta, i en
especial a l’Ajuntament de
Balsareny, i així ho fem
constar.

La pluja
Mes de març de 2010
S

JORDI SOLER

Dia 2
Dia 4
Dia 28
Dia 30
Dia 31
Total

1,4 litres
3,5 litres
31,7 litres
1,9 litres
15,2 litres
53,7 litres

Mes d’abril de 2010
Dia 3
Dia 4
Dia 12
Dia 15
Dia 19
Dia 25
Total

6,6 litres
4,5 litres
7,5 litres
1,8 litres
3,1 litres
5,8 litres
29,3 litres

PORTES

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

Mèdic
home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

Resultat de la consulta popular a Balsareny

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

25 d’abril de 2010
Electors
Vots vàlids
Vots nuls
Vots a favor
Vots en contra
Vots en blanc

Persones
3.051
620
0
590
15
15

Percentatge
100%
20,3%
0%
95,2%
2,4%
2,4%

Nova

isió

M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES
Òptic optometrista - N. Col. 7479

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY
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Butlletí del Cercle Cultural de Balsareny
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EDITORIAL

Balsareny vota per la independència
S

SARMENT

El dia de Sant Marc, 25 d’abril, Balsareny va celebrar
la seva Consulta Popular
per la Independència de
Catalunya. En un diumenge
de Festa Major, amb desfilada de Gegants, ballada de
Bastoners i Ball de la Faixa i
cantada de la Coral Sant
Esteve, poc més d’un 20 per
cent de balsarenyencs van
exercir el seu dret de vot.
No era —per ara— un
referèndum oficial; no tenia
caràcter vinculant —com sí
que el tenia, per exemple,
el
referèndum
sobre
l’Estatut, i ja es veu de què
serveix aquest caràcter si
després un tribunal ens el
pot anul·lar o reescriure
segons les «exigències»
d’algun magistrat repatani—. La Consulta Popular
no tenia valor legal, tothom
ho sabia, però tenia un
gran valor moral, ciutadà,
democràtic, com a indicador de la sensibilitat dels
ciutadans i de la capacitat
de la societat civil per organitzar-se.
Amb 14 entitats donant
suport
a
l’associació
Balsareny Decideix, i amb
88 socis que hi van aportar
la seva quota, un reduït
nombre de voluntaris es va
encarregar d’organitzar la
campanya fins on els recursos, econòmics i humans,
ho van permetre. Es van
organitzar
tres
actes

públics: el d’obertura, el 5
de març, amb Laura Vilagrà,
Elisenda Paluzie i Emili
Valdero; el central, el 29 de
març, amb Ramon Carner,
Xavier Olivella i Jaume G.
Bonamusa, del Cercle
Català de Negocis; i el final,
el 22 d’abril, amb Albert
Mulero, Ramon Canela,
Marc
Selgas
i
Joan
Fonollosa, al saló de Plens
de l’Ajuntament, amb una
assistència raonablement
notable. A part d’això, els
grups municipals de CiU,
ERC i VAI van organitzar, el
9 d’abril, un acte unitari de
suport que va comptar
amb la presència de Joan
Tardà, Josep Rull i Jordi
Fàbrega.
En el conjunt de Catalunya,
des del 13 de setembre de
2009 a Arenys de Munt,
passant per les onades de
consultes del 13 de desembre, del 28 de febrer i del 25
d’abril de 2010, més de 450
pobles
i
ciutats
de
Catalunya s’han pronunciat
sobre la independència.
Tots organitzats des de la
base de la societat civil,
tots sense suport institucional ni pressupost amb
diner públic; tot des de la
força de l’autogestió, cada
poble o ciutat d’acord amb
les pròpies capacitats. En el
conjunt de Catalunya es
calcula que hi ha hagut
més de 30.000 voluntaris
per fer possible aquestes
jornades històriques, que
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qui sap si algun dia seran
recordades com una de les
fites destacades en el camí
de l’autodeterminació.
Després de totes aquestes
consultes, el total de vots
acumulat és de 487.319
(232.000 el 25A), amb una
participació global del 21%
sobre el padró (incloent
joves de 16 i 17 anys i
immigrants) i del 23,6%
sobre el cens oficial (els
electors majors de 18 anys
amb dret de vot en unes
eleccions). Queden encara
molts indrets pendents de
celebrar consultes, entre
els quals les àrees més
poblades: fins ara «només»
ha tingut la possibilitat de
votar un 37% del cens electoral del Principat; i el ‘SÍ’ a
la independència ja ha
aconseguit 454.083 vots.
Un resultat, val a dir, que
supera en vots absoluts al
que van aconseguir quatre
dels sis partits polítics parlamentaris en les eleccions
del 2006 (quan va poder
votar el 100% del cens, fins
a un 63% més de població
que a la Consulta): ERC:
416.355 vots, PP: 316.222,
IC: 282.693, Cs: 89.840.
Si analitzem les dades en
tant per cent sobre el cens,
el ‘SÍ’ aconsegueix quasi el
20% de vots sobre el cens,
dada que també supera el
resultat del 17’7% de vots
sobre el cens aconseguit
per CiU el 2006, així com el
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Secretari: Lluís Boixadera
Tresorer: Antoni Manzano
Vocals: Esteve Díaz, Pere Juncadella
i Alfred Selgas

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

ALIMENTACIÓ
PLANTES I FLORS
COMPLEMENTS AGRÍCOLES

RAMADERIA
AGRICULTURA
ANIMALS DE COMPANYIA

maig 2009
ANY XXXIV

núm.

391

www.sarment.cat
B U T L L E T Í D E L C E R C L E C U LT U R A L D E B A L S A R E N Y

Bruc, s/n · Tel. 93 839 63 96 · Ponent, 7 - Tel. 93 839 60 59 · Baixada Torrent, 8 · BALSARENY

·
·
·
·
·

Balsareny vota per la independència
el dia de la Festa Major

ADOBS
PLANTES
FLORS
AQUARIS
TOT PER A LA
RAMADERIA

A
I
G
O
L
L’ECO
Publicació periòdica, tramesa pels seus
editors. Tarifa postal 200 g, 0’13 cts.
Decret 2243/77 (BOE núm. 208. Art. 1r).

BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY

Dipòsit Legal: B-27.977-1980

Plaça Roc Garcia, s/n - 08660 BALSARENY (Bages)

La U. E. Balsareny
celebra l’ascens a
Segona Regional,
després de vint anys

