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Balsareny estrena gegantons 
per la Festa Major
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Mossèn Joan Bajona i «la Mariona», 
una filadora anònima, són obra de Toni Mujal
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Declaració del Bages per la independència
CCBS Valentí Gubianas pintava un

mural commemoratiu, el
grup «Joc i Foc», format per
rapsodes de Navàs i de
Balsareny, va oferir un recital
de poemes patriòtics.

Després, el Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes
2010, l'escriptor Jaume
Cabré, autor de la frase «jo
no sóc bilingüe: sé idiomes»,
va parlar sobre l'estat de la
llengua catalana relacio-
nant-lo amb els anhels d'in-
dependència: «Com a país
independent pots perdre la
teva llengua, i si no, mireu
Irlanda; però per conservar-
la necessites ser indepen-
dent». Cabré va argüir que,
despresos de l'estat espan-
yol, «serem més feliços» i va
fer una crida a deixar de lle-
gir i escoltar els mitjans de
comunicació de Madrid, i a
preocupar-se més d'Europa,
ja que «a Europa ens miren
amb atenció».

Finalment, es va llegir la
Declaració del Bages per
la independència, que
reproduïm tot seguit:

«La nació catalana té una
història mil·lenària durant la
qual ha preservat les seves
característiques nacionals,
ha incorporat nouvinguts
de moltes procedències,
s’ha desenvolupat social-
ment i econòmicament i ha
aconseguit de ser una de les
més destacades nacions
europees sense estat. Des

de fa anys, pero, viu en una
situació de bloqueig institu-
cional, d’atacs continuats i
d’espoli econòmic que
entrebanca seriosament el
seu creixement i el seu futur,
i que en aquests moments
de crisi econòmica posa en
entredit les conquestes de
la societat del benestar.

Davant d’aquesta situació, la
independència és una alter-
nativa desitjable, possible i
més necessària que mai, que
cal plantejar seriosament.
Els signants d’aquesta
declaració fem una crida a
tots els ciutadans del Bages,
a tots els grups i col·lectius,
a les entitats i associacions
de tot tipus i també als
diversos partits polítics de la
comarca, per tal que en el
marc de les seves actua-
cions habituals incloguin
sempre un triple objectiu
cívic i nacional:

*difondre activament la idea
de la independència,
*treballar unitàriament,
cadascú des del seu àmbit,
per fer-la possible 
*i aconseguir que al Bages
es consolidi una majoria
social suficient que li doni
suport

Manresa, abril de 2011”

Si desitgeu adherir-vos a
aquesta declaració ho
podeu fer des d’aquest lloc
web: http://www.manresa-
decideix.cat/firmar 

El passat 29 d’abril es va
celebrar a Sant Benet de
Bages un sopar organitzat
per la plataforma Bages
Decideix. L’acte, que va aple-
gar 300 persones i va comp-
tar amb diversos actes
simbòlics carregats de
patriotisme, va aconseguir
el seu objectiu: demostrar
que són moltes i molt varia-
des les persones que com-
parteixen, al Bages, el desig
de la independència de
Catalunya.

Entre els assistents a la vet-
llada hi havia representants
polítics i del món associatiu
de diverses tendències, per-
què, com va recordar Josep
Camprubí, portaveu de
Manresa Decideix, «som
molts i molt diferents».
Camprubí va recordar que
187.000 persones al Bages
«han perdut la por», en
referència als votants dels
referèndums per la inde-
pendència, i va assenyalar
que «cal continuar treba-
llant».

Per la seva banda, el presi-
dent del Centre UNESCO de
Catalunya, Jordi Porta, va
dibuixar el marc institucio-
nal al qual s'ha d'enfrontar
el projecte independentista:
«caldrà que una majoria al
Parlament forci Espanya a
un canvi. Necessitem ser
majoria». Mentre a la sala
l'il·lustrador navassenc
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Memòria fotogràfica
M. JESÚS RODRÍGUEZ MELERO
FOTO ARXIU

A la biblioteca hem començat
a digitalitzar les fotografies
antigues que guardem a l’arxiu
fotogràfic de Balsareny. La
major part  provenen del
Cercle Cultural de Balsareny,
que va fer-nos-en la cessió fa
uns anys.

A partir d’aquest mes iniciem
una nova secció al Sarment.
Anirem publicant fotografies
per si voleu col·laborar amb
nosaltres aportant informació

(data, persones que hi surten,
autor de la fotografia…).

D’altra banda, si teniu fotogra-
fies antigues que vulgueu cedir
a la Biblioteca, podeu portar-
les. Nosaltres les escanejarem i
us les tornarem de seguida.

Totes les que hem escanejat es
poden consultar per internet a
la següent adreça electrònica:
http://flickr.com/photos/bbal-
sareny 

Moltes gràcies per la vostra
col·laboració.
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corrupció de persones que
haurien de ser íntegres,
partidisme de les institu-
cions que haurien de ser
neutres, canvis de jaquetes,
escàndols, escissions, pun-
yalades per l’esquena...,
sembla que alguns «esti-
guin tips de crema»: que no
valorin prou la importància
del dret de decidir (encara
que algú amb poder es
reservi el dret de decidir
què es pot decidir i què no).
S’ha generat desafecció.

Certament, la crisi econò-
mica fa que molta gent tin-
gui altres prioritats; i la
mateixa mala gestió políti-
ca i cívica de moltes perso-
nes que representen partits
ha anat cultivant una des-
confiança en el sistema de
partits; i són els mateixos
partits, i els seus líders, els
que en tenen la culpa. És
veritat: però el passotisme,
el menfotisme, l’abstencio-
nisme no és pas la millor
solució.

Si ningú, ni en unes legisla-
tives estatals, ni nacionals
ni europees no pot garan-
tir-nos un futur millor (i el
que ho prometi sabem que
ens pren el pèl), molt
menys encara en unes
municipals. Aquí ningú no
espera que aquest alcalde o
l’altre pugui ajudar a supe-
rar el malestar econòmic,
social i per tant polític d’un
país que està fent figa. Ara
bé, la democràcia ens dóna
aquesta petita, però preua-
da, parcel·la de poder indi-
vidual que els altres siste-
mes no tenen: cada perso-

na té un vot, i compten tots
igual, i és en aquest exercici
de la nostra llibertat que
tenim la nostra responsabi-
litat. I en les municipals
encara més, perquè conei-
xem els gestors i els tenim a
mà, i els ho podem dir a la
cara, si ho fan bé o si no,
dintre del més o menys
reduït marge de maniobra
que tinguin.

Si no votes, no et queixis
després. Si votes, com a
molt pots queixar-te que
no han guanyat els teus,
però tens dret moral a exi-
gir als que han guanyat que

et representin igualment i
que et tingui en compte,
perquè dels comicis en surt
del govern de tot el poble.
Anem doncs a votar, inau-
gurant democràticament la
guarderia nova abans que
ho facin els pàrvuls, i votem
en consciència, i fem des-
prés el seguiment ciutadà
de la gestió dels que
democràticament guanyin,
exigint-los que compleixin
les promeses electorals si
és que n’han fet alguna, i
que en tot cas gestionin el
poble amb seny i responsa-
bilitat, amb transparència i
amb dignitat.
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Eleccions a
Balsareny

El dia 22 Balsareny votarà, i
ho farà en un col·legi elec-
toral nou: la futura Llar
d’Infants a Sant Marc. No
sabem per què s’ha decidit
apartar del centre urbà
aquest espai emblemàtic
de la democràcia que són
els col·legis electorals. A
Balsareny, des de fa molts
anys, ho teníem ben resolt
amb l’antic col·legi de les
Monges, en un lloc ben
cèntric i que, en dies de
comicis, omplia de movi-
ment la plaça i els carrers
adjacents. Però en tot cas,
el canvi d’ubicació no ha de
ser excusa per no anar a
votar, ans al contrari. Cal
anar-hi amb més decisió
que mai.

Cal fer-ho perquè la
democràcia és un valor a
preservar, que els que no
tenen edat per haver viscut
aquells anys d’obscurantis-
me no poden entendre.
Salvador Espriu, per expli-
car com era la llarga nit del
franquisme, recordava que
«després de 1939 va venir
1940, i després 1941, i des-
prés 1942, i després 1943, i
després...» Era una manera
de destacar que va ser una
època, per als que la vàrem
viure en part —o, com ell
mateix, sencera—, intermi-
nablement opressora, ofe-
gadora.

Avui, després de trenta
anys d’una democràcia
amb moltes esquerdes de

Acta del Consell Municipal 
de Cultura de Balsareny.
Veredicte del Concurs 
literari de Sant Marc

SARMENTS

L’acte té lloc el dia 13 d’abril
de 2011 a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Balsareny,
amb els següents membres
del Consell Municipal de
Cultura: Sra. Maria Josep
Cors; Sr. Armand Casòliva;
Sra. Lluïsa Coma; Sra. Conxita
Calvet; Sra. Anna Obradors;
Sr. Ramon Carreté; Sra. Maria
Jesús Rodríguez; i Sr. Jordi
Medina. Excusen la seva
assistència: Sr. Marc Vilardell,
Sr. Esteve Díaz i Sra. Mercè
Farràs. Una vegada llegits els
textos presentats, el veredic-
te és el següent:

Guanyador/a categoria
menor de 6 anys:
Marieta: JENAY HERNÁNDEZ
Bella Dorment: ISABEL PASCA

Guanyador/a categoria de
cicle inicial:
Titi: JOEL OTERO

Temperatura (ºC)

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

15,2
16,0
7,5
24,5
1,2; dia 19
32,2; dia 9
12,4; dia 4
17,5; dia 22

Vent (km/h) 

Ventada més alta
Velocitat promig
Recorregut del vent 

Pressió (hPa) 

Màxima
Mínima

37,8 dia 22
7,3
2.966,2 km

1.016,2 dia 7
988,8 dia 30

La pluja (litres)

Dia 16
Dia 21
Dia 23
Dia 25
Dia 26
Dia 28
Dia 29
Total

Feia, fa, temps

Fa temps d’aquelles estacions passades
en aquella casa de la plaça, a on apuntant
quaderns amb nom associats 
a una literatura casolana.

Feia, fa, temps, tu ben segur no ho notaves
com full a full, i jo amb el llapis a la mà
la teva portada guixava i amb els companys,
a mi m’ho semblava, tremolaves.

Fa temps; el temps és calendari d’hores passades
on recordo nits de calor i aquells hiverns 
amb estufes apagades. Sovint preguntem:
on és la bombona? No l’han portada?

Feia, fa, temps, que en clars prejudicis uns versos
callaven on nits i més nits, i uns dies núvols
i clars, una reflexió constant, vers una publicació estimada,
et feia moure unes ales.

Fa temps, i un temps per asserenar-me,
sovint em pregunto: quin dret hi tinc a estimar-te?
Doncs sí! El dret humà que honradament
em fatiga l’ànima.

Guanyador/a categoria de
cicle mitjà:
Patarrufa: LAIA RODRÍGUEZ

Guanyador/a categoria
cicle superior:
Poesia: Barret de palla:
ÀNGEL RIBALTA
Prosa: Fruita madura: PATRI-
CIA MUÑOZ

Guanyador/a categoria
d’ESO:
No hi ha participants

Guanyador/a categoria d’a-
dults de 17 a 59 anys:
Fenòmens: DAMIÀ HENA-
RES

Guanyador/a categoria d’a-
dults a partir de 60 anys:
Poesia: MATILDE MONTOYA
Prosa: Haikú: JOSEP
ESTRUEL

Balsareny, 13 d’abril de
2011

Temps
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Maig, més hores de sol en uns
dies més alts. També la natura
ha esclatat i tot un paisatge
encisador fa tremolar les nos-
tres parpelles. Temps d’unes
olors oxigenades que ens con-
viden avui a recordar honrades
il·lusions que en unes nits fos-

ques d’hivern reviuen i de nou
es fan presents. Ho recordava
en el passat número de
Sarment,número 401 d’abril de
2011, a l’apartat dels «Cinc
Minuts».400 números on pàgi-
nes de lletra impresa, mes a
mes, m’han fet aprendre i esti-
mar tot allò que pugui omplir
fets ocorreguts dins del nostre
poble, Balsareny.

Meteorologia del mes d’abril de 2011
FRANCESC CAMPRUBÍS
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Balsareny estrena gegantons: Mossèn Joan 
i «la Mariona», una filadora anònima, obra de Toni Mujal

SARMENT
FOTO JORDI SARRI

S

Mossèn Joan Bajona, en
veure oficialment estrenat el
nou gegantó que li repro-
dueix l’efígie, va exclamar:
«Ara sí que veig que quan no
hi sigui, la meva figura conti-
nuarà present». Amb aques-
ta frase expressava l’agraï-
ment envers els Geganters i
el poble de Balsareny. Les
més de 500 persones que el
dia de la Festa Major
omplien el pavelló munici-
pal, on es van haver de tras-
lladar a corre-cuita per culpa
de la pluja els actes previs-
tos a aquella hora a la plaça
de l'Ajuntament, van aplau-
dir unànimement les parau-
les del mossèn.
Els Geganters de Balsareny
van descobrir al final de l'ac-

te les dues noves figures,
que fins llavors havien estat
tapades per mantenir l'efec-
te sorpresa. Són dos gegan-
tons de 2,70 metres d'alça-
da, obra de l'artista cardoní
Toni Mujal. Joan Bajona, que
va ser ordenat el 1955, ha
passat a Balsareny la major
part de la seva trajectòria
com a rector. Director de la
Coral Sant Esteve durant
prop de cinquanta anys, pre-
sident, i després president
d’honor, dels Pastorets,
director de la Coral Els
Ametllers, músic, fotògraf i
artista autor de celebrats
mosqics que adornen dife-
rents llocs del poble, el «seu»
gegantó el representa amb
la seva boina, amb un toscà
als llavis; i a les mans, una
partitura de la música del

ball dels Gegantons (que,
com la dels Gegants grans,
ha compost ell mateix) i una
paleta.
La geganta que l'acompan-
ya, a qui han posat per nom
Mariona, en canvi, no és la
rèplica de cap persona con-
creta, sinó que representa
de forma genèrica el perso-
natge d'una filadora, en
homenatge a tantes i tantes
dones que van exercir
aquest ofici a Balsareny
durant molts anys El Joan i
la Mariona s'afegeixen als
que fins ara han estat els
dos gegants oficials: el Marc
(un traginer) i la Maria (una
pagesa), símbol de la supe-
ració de l’antagonisme
entre dues faccions que
molts anys abans havien
estat enfrontades a

Balsareny.
El bateig del Joan i la
Mariona va posar el colofó a
una trobada gegantera que
va aplegar una desena de
colles en el marc de la Festa
Major, i que es va veure alte-
rada per la pluja. Al pavelló,
ple a vessar, els Gegantons
van estrenar la seva dansa
pròpia; Marc i Maria van
dansar la seva, amb la Cobla
Amoga, i finalment es van
ballar les danses tradicio-
nals de Balsareny: el Ball de
la Faixa i el Ball de Bastons.
Felicitem els Geganters de
Balsareny per la seva inicia-
tiva i mossèn Joan per haver
estat tan merescudament
homenatjat d’aquesta
manera tan simpàtica i
entranyable: convertint-lo
en una figura popular.

Manual del gos de rescat
per rastre, d’Enric Bruch

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

El balsarenyenc Enric Bruch
Rabat ha publicat recentment
el seu primer llibre, Manual
del gos de rescat per rastre. És
un volum molt ben presentat,
en paper de qualitat i amb
moltes fotografies en color,
que descriu amb tot detall el
mètode d’ensinistrament per
a un innovador sistema de
recerca que el propi autor ha
creat.
En paraules del seu autor,
«Aquest llibre no pretén altra
cosa que intentar explicar
que sense el gos tot seria
diferent. Està dedicat en
especial al gos i a totes aque-
lles persones que creuen en
ell. Ell és capaç de detectar,
sentir i intuir moltes sensa-
cions que les persones no
podem, i per això és molt

important i imprescindible
per al rescat».

Bruch és el titular de la
Residència Canina Els Tres
Pins a Balsareny, una escola
d’ensinistrament amb una
trajectòria de 30 anys dedi-
cats a l’ensinistrament de
gossos; una de les escoles de
Catalunya que és centre de
formació per gossos d’altres
estaments o organismes.
Bruch, des del seu blog
«Ensinistrament i etologia
canina», dedica un esment
especial als gossos Erc i  Buli:
«van ser dos gossos que van
aportar molt per crear aquest
sistema de recerca que he
anomenat ERCBULI».

El llibre es pot adquirir a la
Llibreria Els Colors de
Balsareny.

Comiat a 
Joan Rabeya

R.C.

Aquest mes ens ha deixat
el Joan Rabeya Torras. Un
autèntic «pagès de
Balsareny», dues condi-
cions de les quals s’enor-
gullia i que figuraven al
seu recordatori com a
definició ajustada del que
fou i li agradava ser. Com a
bon pagès, mirava sovint
el cel i després la terra, i
mossèn Joan, en la seva
emotiva homilia, va recor-
dar també la seva implica-
ció en les activitats de la
Coral Sant Esteve, sempre
el primer d’arribar als
assaigs, sempre pacient i
cordial, sempre de bon
humor. La Coral el va aco-
miadar amb uns cants
emocionats. El recorda-
rem així, cantant.

Adéu a 
Sandro Torras

R.C.

Ha estat un col·laborador
habitual del Sarment, on va
publicar uns articles molts
interessants sobre la història
de la vinya i el vi, a part de
diverses notes sobre història
local. L’Alexandre Torras
Boixadera, de ca l’Estrada, tot i
viure des de feia molts anys a
Ontinyent, venia molt sovint al
poble per endegar els seus
estudis genealògics sobre
diverses famílies balsarenyen-
ques. Els arxius de
l’Ajuntament, la Parròquia, la
Biblioteca i de nombroses
cases particulars, així com els
arxius Comarcal de Manresa i
Diocesà de Solsona eren objec-
te del seu interès erudit i afec-
tiu per les coses del poble. Ens
deixa un buit que omplirem
amb un record entranyable.

S S
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La 
cremallera

JOSEP ESTRUEL FILELLAS

Quan decideix una crema-
llera no tancar bé? És a dir:
un la mira, oberta, des de
dalt, i tots els seus compo-
nents semblen perfectes.
L’estirem, i es va tancant
fins que, de sobte i en un
punt indefinit (un punt,
almenys, no definit ante-
riorment) s'obre en V i ja no
tanca més. I no obstant
això, si un fa això suaument
potser tingui sort i la cre-
mallera es salti aquest punt
i es tanqui completament.
La velocitat, o la seva
absència, o la suavitat més
aviat, fan possible que obviï
el punt indefinit que fa que
tot se’n vagi en orris.

Quan decideix una crema-
llera no tancar bé?
Segurament hi ha d’haver
una explicació, encara que
segurament deu tenir tan
poca importància que
ningú no s'ha molestat a
trobar-la. Però la vida és
plena de cremalleres, i unes
tanquen bé sempre, i altres
només ho fan quan les esti-
rem amb suavitat. La vida i
les cremalleres al final són
la mateixa cosa. Un viatge
amb principi i final on un
pot tenir un ensurt i no aca-
bar la seva tasca, sigui
aquesta quina sigui.

Dídac Galera, coautor 
d’un llibre imprès per Ampans

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Des dels 500 exemplars del
tiratge del passat any 2010, el
llibre Un conte de la ciutat de
Manresa,del qual és coautor el
Balsarenyenc Dídac Galera i
Morales, fa uns dies que h tor-
nat a una promoció actualitza-
da.

L’acte es va portar a terme en
el marc de la sala d’actes del
Casino manresà,on els autors i
diferents professionals i usua-
ris del centre de dia de la fun-
dació Althaia reafirmaren la
seva vocació vers una cultura
literària i humana.

«El llibre, tal com podeu com-
provar, és una reflexió sobre el

de les Bases. Les portes s’o-
brien i es tancaven contínua-
ment i donaven vida... Com
reia, la Maria Emília, des de l’al-
tre cantó de la reixa;anava ben
carregada amb les fotocòpies
de llibre de socials que acaba-
va de fer pel treball de recerca
i que estava elaborant amb
dues companyes de la seva
classe».

Els cinc capítols, i a més un
sisè, reflecteixen uns dies de
convivència mútua on es com-
binen l’estimació mútua i l’a-
mistat noble amb uns senti-
ments juvenils que planen
plens de tendresa.

El llibre es tanca amb una con-
traportada molt original.

comportament i el raonament
de cinc adolescents que arri-
ben a trencar unes barreres
racials a fi d’assolir una millor
convivència entre persones
d’aquest nostre món. Un món
divers, sigui d’unes cultures
diferents, com també pel que
pugui representar el color de
la pell«, diu Diego Morales.

Del llibre, transcrivim alguns
dels paràgrafs del primer capí-
tol: «Era un preciós i assolellat
dia de primavera a –podem
donar-li el nom de qualsevol
dels nostres pobles o ciutats-
la ciutat de Manresa. Un dia
ple de vida que es reflectia als
carrers i als ulls de la gent.
L’edifici de l’Institut estava
situat a la meitat de l’avinguda

Les quatre erres: reduir, reciclar, reutilitzar
i recuperar, al vestíbul del Sindicat

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Cinc dies han estat per gaudir
d’una cultura del reciclatge
per mitjà de l’exposició infor-
mativa sota l’organització del
Departament Mediambiental
de la Diputació de Barcelona.

Un concert amb el nostre
Ajuntament i sota la principal
visualització de la responsa-
bilitat de la regidoria perti-
nent, ve permetre que els
balsarenyencs prenguéssim

ses que fabriquen matèries
tòxiques acceptin reutilitzar i
recuperar, parcial o total-
ment, un fi en la seva vida
durant tot el seu cicle. Els
fongs són elements vius que,
tot aprofitant una matèria
orgànica, són productius en
la transformació de la fullara-
ca en els boscos. Els pneumà-
tics són un material molt efi-
cient per a les nostres carre-
teres, ja que aporten
adherència i redueixen el
soroll.

una major responsabilitat
vers el maltractat medi
ambient.

Extensa és la capacitat infor-
mativa, on un teixit de pla-
fons raonen i expliquen un
ventall de consells informa-
tius dels quals els homes
hem de tenir una cura res-
ponsable. En fem un petit
tast, com per exemple: arriba-
rem algun dia a no produir
residus? Un dels quatre punts
és aconseguir que les empre-
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Quatre anys anant per feina

Durant aquests quatre anys
hem tingut la responsabilitat
de governar… Ha estat un
gran repte que hem abordat
amb coherència, compromís
amb les persones, voluntat
de servei i ganes de sumar
esforços. L’empitjorament
gradual de l’economia ha
estat una dificultat notable.
Tot i això hem sabut comba-
tre-la amb austeritat i sentit
comú, defensant les prioritats
del poble de Balsareny.
Balsareny necessita un timó
fort Ho va demostrar a les
urnes i hem procurat complir
amb la nostra obligació :
donar al poble els millors ser-
veis, el millor aspecte i als ciu-
tadans la millor qualitat de
vida possible. Tot seguit us
ferem un breu recordatori de
les principals accions dutes a
terme durant aquesta legisla-
tura. Naturalment han estat
moltes més, molts detalls
aparent,ent poc significatius
però que contribueixen deci-

CiU: “Pensem en positiu” sivament a tenir un poble
millor, molt millor avui que fa
quatre anys.

Maig del 2011

Arrenjament del Passatge
Sant Marc
Acabament de les obres de la
llar d’Infants i zona d’aparca-
ment
Casa Torrents (consultori
mèdic): restauració de faça-
nes i renovació de la teulada.
Neteja i endreça de la planta
baixa que acollirà el futur
Museu del Traginer.
Plaça de la Mel: replantació
d’alzines i col·locació de
bancs i jardineres.

Balsareny. Quatre anys
anant per feina

1. Nous gegantons de
Balsareny, estrenats per la
festa Major 2011.
2. Pavimentació amb llam-
bordins i eliminació de vore-
res i nou enllumenat a la
Baixada Torrent i c/ St.
Domènec.
3. Construcció d’una nova tri-
buna al camp de futbol i ade-
quació del reg.
4.Edició de la guia d’activitats

i de lleure que recull les acti-
vitats que s’organitzen al
poble.
5. Programa de la festa Major
2011 que inclou un CD amb
les festes tradicionals de
Balsareny (subvencionat per
la Diputació).
6. Control de la població de
coloms mitjançant captures
controlades a diferents
indrets de la població.
7. Instal·lació de noves pèrgo-
les a la piscina.
8. Instal·lació d’un espai lúdic
i de salut per a la gent gran.
9. Construcció del mur de
contenció al carrer Sant Marc.
10. Construcció i agrupació
de la nova parada de bus.
11. Construcció del nou bar a
la piscina.
12. Adequació dels serveis i
pavimentació del carrer Creu
i primer tram del carrer
Castell i nou enllumenat.
13. Fira d’Entitats: una diada
dedicada a la difusió i al reco-
neixement de la tasca que
fan les entitats durant tot
l’any.
14. Programació estable del
teatre familiar (Tempo) i d’es-
pectacles musicals (SonaB).
15. Instal·lació de pistes de
jocs a la zona del Polisportiu i

nova il·luminació.
16. Construcció d’un punt
d’observació d’aus a la resclo-
sa dels Manresans i itinerari
de natura
17. Pavelló poliesportiu: terra
nou, canvi de vidres i elimina-
ció de degoters.
18. Adequació dels punts de
llum per adequar-los a la
nova normativa de prevenció
de la contaminació llumino-
sa: c/Sant Marc – passatge
Roqueta – Plaça de la Mel,
c/Verdaguer – Trull – Om –
Siquia – Alzines – Llevant –
Guimerà – St. Domènec.

I també:

Trobades amb la ciència
Col·locació de rampes i pas-
sos de vianants mirant per la
seguretat vial.
Noves tanques de seguretat
de fusta: repeu – Antiga via
del tren – Passatge Roqueta –
Zona verda c/Bruc...
60 nínxols nous.
Cursos de formació per a atu-
rats.
Adequació de la piscina per
fer competicions.
Font i tanques a pista esporti-
va Cal Nosa
Pavimentació ctra. Mujal – c/
Castell – Timons – Cadí –
Carrilet – Tram Balmes – Tram
c/ Nord – Carratera de Berga
a Travessera.
Reparació camí pla de
Vilamajor.
Adequació de locals de la
plaça de la Mel.
Reparació i manteniment
dels 2 dipòsits aigua potable.
Presentació al ICS i accepta-
ció del projecte de remodela-
ció del Cap.

Enguany concorrem a les
eleccions municipals amb
aquests candidats que us
presentem i que de ben
segur sabran aprofitar l’em-
branzida de l’actual mandat
tal i com mereix el poble de
Balsareny. Vota’ns.

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

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

M O R R O S
Al servei de la construcció
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Genís Conesa, 
responsabilitat compartida des de la Parockia

JOSEP GUDAYOL I PUIG
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En Genís Conesa López va
néixer a Balsareny el 18 de
juliol de 1974, i ha cursat for-
mació professional de
Mecànica Industrial a
l’Escola Tècnica Professional
Diocesana de Navàs. Li agra-
da força la lectura, i el darrer
llibre que ha llegit és El sím-
bolo perdido, de Dan Brown.
Pel que fa als esports, li agra-
den molt l’handbol i el fut-
bol; i referent als hobbies, li
encanta la música, el cinema
i llegir.

- Com va néixer la creativitat
de tenir a Balsareny el bar
musical de la PaRockia amb
aquestes característiques?

- Vam partir de la idea de fer
a Balsareny alguna cosa més
que un local nou i maco. La
idea era fer-ho amb la màxi-
ma qualitat en productes,
sobretot en cafè, i oferir
quelcom que només a
Balsareny s’havia atrevit a fer
l’Sgrips: espectacles musi-
cals, ja que tant el meu
germà com jo hem tingut
diverses experiències amb la
música.

- Vosaltres partíeu del món del
comerç. Quina semblança hi
veieu?

- Home, no deixa de ser un
intercanvi de productes,
però ara aquí tenim més
marxa.

- Com porteu la relació amb
els veïns que comporta estar
al capdavant d’un negoci
així?

- A vegades els veïns ens
diuen que, al principi, sabent
que es tocaria en directe, i
que ens trèiem la llicència de

bar musical, òbviament per
poder fer aquest tipus d’es-
pectacle, no estaven gaire
tranquils. Però ara, amb el
temps i veient que s’havia fet
fil per randa tot el que ens
van exigir des de
l’Ajuntament, policia d’es-
pectacles i medi ambient, la
veritat és que estan molt
contents, ja que dóna més
vida a una zona del poble
força habitada però amb
poquíssims serveis.

- Dins de quin grup social i
quina mitjana d’edat enqua-
draríeu els vostres clients?

- Els clients són el millor que
tenim. Tenim homes, dones,
nens, joves i no tan joves... I
una mica menys joves. La
veritat és que ens ve gent de
totes les edats segons l’hora-
ri que sigui.

- Quina és la condició o servei
que ens pot fer clients de la
PaRockia?

- Doncs és, sense cap mena
de dubte, el fet de tenir en
exclusiva a Balsareny un dels
dos millors cafès genèrics de
Catalunya: Mythic Cofee
Sèrie Or; i ser l’únic local
actualment al poble on es
poden fer espectacles musi-
cals.

- Déu n’hi do. Actualment
compteu amb una xarxa de
cafès i bars formant part d’un
teixit comercial de serveis?
Assoliu canvis d’impressions
entre vosaltres?

- En l’època que estem, és
molt difícil tenir una relació
entre bars com quan tothom
anava molt i molt sobrat.
Nosaltres ens conformaríem
que cadascú intentés poten-
ciar el seu producte sense
ficar-se allà on ell no va apos-

tar i on no té ni dret, ni per-
misos, ni condicionament
per fer-ho. Recordo una reu-
nió a l’Ajuntament on ens
van dir clarament que un bar
o cafeteria no pot fer de res-
taurant (menús), si no té
llicència adequada. Doncs
per a cada activitat el mateix.
Respectem-nos els uns als
altres sense fer-nos com-

petència deslleial.

- Per últim, quina opinió ens
podeu donar sobre la llei anti-
tabac?

- Sense entrar a dir si és bona
o dolenta, hi ha una cosa que
sí que està clara. Amb la que
està caient, no era el
moment!

GRUP D’ERC A BALSARENY
FOTO ARXIU
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A l’Ajuntament  la nostra
gestió serà:

D’austeritat, honestedat i
transparència en la gestió
dels recursos públics.
De donar comptes mitjançant
mesures d’informació i con-
trol dels pressupostos munici-
pals.
D’adequar els tràmits admi-
nistratius.

Participació 

Fer realitat els Consells: de
Cultura, de Joventut, de Gent
Gran, d’Infants i d’Esports.
Establir la figura del represen-
tant veïnal que actuï com a
portaveu a l’Ajuntament de
veïns i veïnes de les colònies
de la Rabeya, Soldevila i
Vilafruns i dels barris de cal
Nosa i cal Rata.

«... cal establir el contacte i la
interrelació amb la ciutadania i
la societat civil per tal d’alimen-
tar-se del seu coneixement, de
la seva tasca, i adequar les polí-
tiques a la realitat social i a les
necessitats del municipi i la
seva gent ...»

Promoció local

Comerç:

Impulsar i dinamitzar el
comerç local.
Treballar conjuntament amb
l’Associació  de Comerciants i
Botiguers.

Ocupació:

Establir una borsa de treball
municipal de fàcil accés, a la
qual hi puguin accedir ocupa-
dors i demandants d’ocupa-
ció.
Crear «El Club de la Feina», un
espai físic obert a tothom i
amb recursos adequats ( ordi-
nador, correu electrònic,

Programa d’ERC models de currículums, infor-
mació de cursos de formació
ocupacional , etc. ).

Activitat econòmica

Crear un viver d’empreses.
Establir un punt d’informació
d’assessorament tècnic i
financer per a aquelles perso-
nes que vulguin tirar enda-
vant petites empreses.
Instal·lar xarxa wi-fi, connexió
gratuïta a Internet.

Turisme 

Cal que busquem la nostra
identitat en l’activitat turísti-
ca. Tenim la nostra festa «La
Festa dels Traginers», fem-ne
una activitat que ens aporti
promoció, economia i turisme
bona part de l’any.
Fer realitat el projecte del
Museu del Traginer.

«... hem de procurar generar
oportunitats, i desenvolupar els
projectes professionals i empre-
sarials, per tal de crear les con-
dicions que facilitin riquesa i
ocupació»
«trobem les nostres identitats
per tirar endavant, per fer
futur»

Espai públic

Entorn natural i sostenibilitat

Millorar els espais naturals
del municipi: tram del riu
Llobregat, la Sèquia, camí
del castell, camí del pont de
la via fins al terme de Navàs.
Senyalitzar i conservar els
camins per fer rutes a peu.
Potenciar la recollida selec-
tiva, implementant el siste-
ma «porta a porta» per tal
de tornar a ser un dels
municipis capdavanters en
la gestió de residus i així
reduir la taxa d’escombra-
ries.
Portar la deixalleria mòbil
del Consorci de Residus del
Bages, al mercat municipal
de cada dijous.
Afavorir als usuaris que
facin un ús freqüent i res-
ponsable de la deixalleria
de les Maioles.
Substituir els fanals per uns
amb tecnologia led, que
permetran millorar la visibi-
litat i reduir costos.

Mobilitat / Seguretat

Crear un pla circulatori i
reordenar el trànsit del
poble.
Elaborar i difondre una guia
d’educació viària.
Establir vigilància les 24 h.

Urbanisme

Fer el Pla d’accessibilitat,

Un poble accessible per  a
tothom : supressió de
barreres arquitectòniques,
adequació d’edificis i espais
públics i comunicació (sen-
yals, web ..).
Iniciar un concurs públic de
propostes per millorar la
recollida de les deixalles i  la
neteja de la via pública.
Vetllar pel control de les
obres. Amb especial atenció
a les no finalitzades (grues,
façanes, teulades, tanques
...)  i assegurar que complei-
xin les mesures de segure-
tat que corresponguin.

Habitatge

Fomentar l’habitatge de
protecció oficial.
Crear una borsa d’habitatge
de lloguer.

«hem de fer accions que per-
metin treballar temes
ambientals, d’urbanisme, de
mobilitat, d’habitatge, i de
seguretat. Polítiques pensa-
des per a les persones i el seu
dia a dia»

Cohesió social

Educació

Promoure el Consell
d’Infants.
Treball compartit entre l’

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

FORN
Pa i Pastisseria



mativa, refrigeració ...).
Posar gespa artificial al
Camp de futbol.
Promoure la pràctica espor-
tiva a totes les edats.

«...l’acció  social no pot ser un
àmbit amb poc pressupost
municipal i se li ha d’atorgar
la importància que requereix
per la repercussió que té
sobre la població. En aquests
moments de dificultats
econòmiques, és més impres-
cindible que mai per tal de fer
front a les necessitats de les
persones, la cultura ens dóna
consciència de qui som i on
volem arribar com a poble»

Ciutadania

Joves

Fer un Casal de Joves, on hi
trobin espais de trobada,
d’activitats i establir-hi un
Punt d’Informació Juvenil.
Promoure el Consell de
Joventut i que sigui el nexe
entre l’Ajuntament i el

jovent de Balsareny.
Crear locals d’ assaig per a
grups de música.
Retornar la Setmana de la
joventut al seu lloc d’ori-
gen.

Gent Gran

Impulsar polítiques per un
envelliment actiu, d’autono-
mia de les persones i de la
gent gran que viu sola.
Promoure el Consell de
Gent Gran.
Espai lúdic i de salut per a la
gent gran : instal·lació a l’ai-
re lliure per a la pràctica d’e-
xercici físic.

«No es poden construir
pobles a partir de dinàmi-
ques dels uns contra els altres
o uns al marge dels altres. La
ciutadania es construeix amb
els uns i els altres en benefici
de l’interès comú. Tot allò que
no vagi en aquesta direcció
afebleix la democràcia i, per
tant, en el nostre país la cons-
ciència nacional i social.»
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Toni Garrido, una experiència educativa 
a Montserrat i teclat de Kòdul
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En Toni Garrido Monje, va néi-
xer a Balsareny, ha cursat el
batxillerat tecnològic, el grau
professional de Música espe-
cialitzat en interpretació (flau-
ta travessera), i ha crescut
entre l’Escolania de
Montserrat i el Conservatori
Municipal de Música de
Manresa. Actualment està cur-
sant el grau en Relacions
Laborals a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

- Amb què ocupeu el temps lliu-
re? Us agrada llegir?

- La veritat és que quan tinc
temps lliure m’agrada estar a
casa, ja que no hi puc estar
gaire sovint. Veure la família,
sortir amb els amics, anar a
concerts, etc. I pel que fa a la
lectura, ara mateix no tinc
gaire temps per poder llegir lli-
bres que no siguin relacionats
amb la carrera que estic estu-
diant, però quan tinc temps
lliure sí que m’agrada. L’últim
llibre que vaig llegir va ser
Àngels i Dimonis, de Dan
Brown.

- Us agrada viatjar? A quins paï-
sos heu estat? 

- Doncs m’agrada molt viatjar, i
per sort he tingut l’oportunitat
de fer-ho sovint, ja sigui per
feina o per oci. He estat a
Alemanya, Itàlia, França,
Holanda, Bèlgica i Puerto Rico.

- Quines impressions teniu rela-
cionades amb l’estada a
Montserrat?

- Van ser uns anys molt espe-
cials i en guardo un bon
record. Hi vaig estar dels 10 als
14 anys, i vaig aprendre moltes
coses, tant musicals com
humanes. Podria dir que vaig
marxar de casa sent un en nen
i hi vaig tornar fet un petit
home. Allà em van proporcio-
nar molts valors per formar-
me com a persona, ja que l’es-
tada a Montserrat va coincidir
amb uns anys molt importants

per a la formació dels nens.

- Com va ser el retorn a casa?

- El retorn a casa el vaig viure
amb una barreja d’il·lusió, pel
fet de tornar al món que
havia deixat quatre anys
enrere, amb ganes de conèi-
xer el futur que m’esperava
després de deixar la muntan-
ya, i amb nostàlgia per allun-
yar-me de la vida d’allà i per-
dre el contacte diari amb els
companys.

- Com valores la formació

musical a la muntanya?

- La valoro molt positivament;
de fet  tots els coneixements
musicals que tinc ara els dec a
la formació que em van donar
a Montserrat. És un dels pocs
centres docents que hi ha a
Catalunya que donen
importància a la música i
saben crear l’ambient idoni
per afavorir l’aprenentatge.

- Què és i què ha estat Kòdul
per tu?

- Kòdul és un projecte polític i
musical nascut ara fa cinc
anys, que té per objectius
transmetre uns missatges
contundents plens de força i
compromís social. Per a mi
Kòdul va ser, i és, una via de
comunicació per transmetre
les meves inquietuds i les
impressions que comparteixo
amb la resta dels components.

- Quin tipus de música feu i
quin instrument toques?

- És difícil definir l’estil de
música que fem, però podrí-
em dir que és una barreja
entre Ska i Rock, amb alguns
tocs de «drum and bas».. Jo
toco el teclat i faig chorus.

- Heu gravat algun disc?

- Sí, hem gravat una maqueta
anomenada “Punta de llança”
i el desembre passat vam
estrenar el nostre primer llar-
ga durada: «Empremta».

Ajuntament i l’ Escola :
Aconseguir impartir 1r. i 2n.
d’ ESO  a la nostra escola.
Fem l’Institut Escola.
Suports específics a l’ AMPA
de l’escola (a les activitats, a
les necessitats de concilia-
ció de les famílies...).
Potenciar els ensenyaments
artístics i vetllar per l’ accés
de tots els infants. Establir
els reglaments de centre
per a l’ Escola de música i
l’Escola de teatre.
Espais flexibles i comple-
mentaris per a la petita
infància: Espai familiar i
Ludoteca.
Programar un pla de forma-
ció en noves tecnologies
per a tots els col·lectius.
Fomentar activitats formati-
ves sobre civisme.

Cultura

Crear un Centre Cívic per
dur a terme activitats lúdi-
ques i formatives.
Casa d’Entitats, adequar un
espai on agrupar totes les

entitats.
Promoure el Consell de
Cultura.
Dinamitzar la Sala Sindicat.

Serveis Socials i Salut

Desplegar uns serveis
òptims d’atenció domicilià-
ria i teleassistència.
Formar i donar suport als
cuidadors de persones
dependents.
Racionalitzar la política
social pel que fa als ajuts.
Crear un grup de volunta-
riat per col·laborar en tas-
ques i projectes socials pro-
moguts per l’Ajuntament.
Fomentar campanyes sobre
hàbits saludables.

Esports

Activar el Consell d’Esports
perquè les entitats esporti-
ves tinguin veu i els seus
interessos siguin defensats
activament.
Adequar el poliesportiu
(sostre que compleixi nor-

PSC BALSARENY
FOTO ARXIU

S

Ensenyament

Ampliació de l’Escola Guillem.
El constant creixement del
nostre poble fa que sigui
necessari l'ampliació de places
tant pel què fa parvulari com a
la resta de cicles de l'escola
Guillem.
Escolarització fins a 2n d’ESO.
La nostra proposta és cons-
truir un edifici annex a l'escola
Guillem per tal de poder enca-
bir-hi tots serveis necessaris
per tenir la nostra quitxalla
fins a 2n d'ESO, d’aquesta
manera evitaríem un des-
plaçament a altres poblacions.
Consell municipal d’infància.
Fer cursos de formació per
adults.

Programa electoral del
PSC de Balsareny

Serveis socials

Promoure la creació d’una

escola taller.
Ampliació del Casal de la Gent
Gran.

El nostre Casal se'ns queda
petit! O podríem dir que cal-
dria treure’n més profit de

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY

PEIXATERIA
MARIA



S08 ACTUALITAT

totes les instal·lacions. Per
això volem plantejar una
remodelació interna que gai-
rebé duplicaria l'espai útil per
encabir una diverses d'activi-
tats d’interès per tots els ciu-
tadans.
Ampliació dels serveis socials
municipals (educadora social i
treballadora social).
Equipar el nostre poble amb
una wifi publica.
Promoure que a les empreses
augmenti el percentatge de
contractació de la gent del
poble.

Urbanisme i obres

Ampliació de la Biblioteca
Pere Casaldàliga.
Al pati de la llar d’infants fer-hi
un parc infantil obert a tot-
hom.
L'espai que deixa lliure l'anti-
ga llar d'infants encara li
podem donar més utilitats.
Proposem la reutilització del
pati per poder-hi ubicar parc
infantil d'us públic.
On hi ha l’actual parc infantil
de la riera Roquetes fer-hi un
berenador i un gran parc.
Criem que és necessari pels
ciutadans de Balsareny la cre-
ació de zones verdes on tota
la família pugui gaudir-les.
Fer un parc de gimnàstica per
la gent gran a l’aire lliure.
Arranjar el pavelló municipal.
Promoure la construcció de
pisos de protecció oficial de
lloguer destinats al jovent i a
la gent gran aprofitant el gran
estoc de pisos en construcció
que hi ha al municipi.
Promocionar el polígon
industrial a Can Cansalada o
Puigdorca i donar facilitats a
les empreses perquè s’hi

puguin establir.
Posar gespa artificial al camp
de futbol.
Revisió de la circulació dels
carrers.
Millora de la neteja dels
carrers i contenidors d’es-
combraries del municipi.
Reformar la plaça de la Mel
perquè sigui polivalent.
Tornar a donar subvencions
per arranjar les façanes, d’a-
questa manera cuidaríem
l’aspecte de Balsareny.

Medi Ambient

Ampliació dels llocs de reci-
clatge.
Fer campanyes de sensibilit-
zació per incentivar el reci-
clatge.
Adequació del edificis muni-
cipals per fer-los més sosteni-
bles.
Marcatge d’itineraris per fer a
peu o en bicicleta.

Cultura

Promoure i potenciar tots els
medis de difusió local.
Fer un centre cívic pel jovent.
Recolzar i potenciar les enti-
tats del poble.
Potenciar l'entitat de poble
recuperant racons i noms
antics.

Comerç

Promoure que les construc-
cions de nova creació tinguin
baixos comercials i pàr-
quings.
Propostes de recolzament al
comerç, amb ajudes, promo-
cions i campanyes.
Buscar un logotip o producte
identificatiu del nostre poble.

tava d’una fontada col.lectiva
com la que es va fer cap a
mitjans anys quaranta del
segle passat. Una fontada de
tot el dia, potser única per la
colla de gent que hi va anar,
de totes les edats. I amb un
bon arròs a la cassola, ho
recordo bé. De vegades, la
gent prenia el tren, cap al
nord, per anar a fonts d’alta
reputació, com és ara la font
de la Vedella, avui sota l’em-
bassament de La Baells, al
baixador de Sant Salvador, o
la font de l’Avellaner, desapa-
reguda, o les Nou fonts, avui
molt deixades, a Guardiola de
Berguedà, estació final del
tren. També fins als anome-
nats llacs  d’Argensola (els
lagos com eren més cone-
guts popularment)  Però el
més normal eren les fontades
familiars, a l’Alou, és clar, però
també a una font més prope-

ra, penso que avui desapare-
guda. La font de l’Ordinari, al
peu de la resclosa del Molí, a
la banda esquerra.Tenia mala
fama i era, sens dubte, una fil-
tració de l’aigua del riu, però
s’hi estava bé per passar
aquelles  tardes de convivèn-
cia, entre familiars i veïns. I, si
calia, amb una refrescada a
l’aigua del riu, en un temps
sense piscines. Una relació
que, força abans de la televi-
sió, permetia viure junta
molta gent que, la guerra civil
tot just acabada d’acabar, va
triar –amb tot- viure sense
retrets, a prop de la font,
molts dies i vesprades. Això
ara s’ha pedut i  les relacions
entre veïns passen per altres
camins. Es natural. I aquelles
fonts, ara mateix, desapare-
gudes o degradades, ja no
serveixen per a les trobades
de familiars o amics, de
poble, d’associació o de
parròquia. Ni tampoc per a
les celebracions escolars dels
dijous llarders i de les castan-
yades, de què ja parlarem un
altre dia. Ni, les més llunyanes
com la del Vilar –igual que la
de l’Alou, sota un templet
cobert i acollidor-, per a les
festejades amoroses de
petons robats...

Avui, aquelles vesprades
d’estiu prenent la fresca a la
porta de casa i les fontades
convivencials han estat
suplertes per l’aire condicio-
nat, la televisió i les xarxes
socials d’internet. Però les
enyorem, com la nostra
joventut.

estar –ni aire condicionat ni
tan sols un magre ventilador,
res de res-, la gent sortia al
captard a fer petar la xerrada
amb els veïns i els passants al
peu de la porta del carrer,
asseguda en banquets de
fusta o en cadires de boga.
Per donar una millor sensació
de frescor i, alhora, per matar
una mica la polseguera, molt
sovint s’arruixava la terra nua
amb una regadora o a mà,
des d’una galleda. Fins a l’ho-
ra de sopar i, de vegades, des-
prés de sopar i tot, quan sem-
blava  que fresquejava.
Segurament, només ho sem-
blava, perquè de fresquejar,
allò que se’n diu fresquejar,
només ho feia després d’una
calamarsada, ben freqüent
en aquells temps. La cosa era
fer convivència, tenir contac-

te, relacionar-se. Si voleu, una
xarxa social, però cara a cara i
sense artifici. Al natural.

Ara, on la convivència es
manifestava millor era a les
fontades, al voltant d’un àpat.
Solia ser els diumenges a la
tarda –llavors, els dissabtes
eren enterament feiners-, cap
al tard d’estiu, quan el dia era
llarg. En família o en veïnat,
s’anava a sopar a la font.
Sopar fred, és clar, amanida
russa o d’altra mena i poc tall.
Porró, bóta i «graciosa».
Aigua gasosa feta al poble
mateix pel Marc de les «gra-
cioses», Marc Riera.Tot plegat
posat a refrescar, potser  amb
algun meló, a l’aigua de la
font. La font més important,
la més freqüentada, era la de
l’Alou, sobretot quan es trac-

Anar a la font
JORDI PLANES
FOTOS ARXIU

S

Anar a la font d’una cosa vol
dir anar-ne a l’origen, com
tothom sap. Hi ha fonts de
problemes tant com de solu-
cions. La font o les fonts d’un
text, com és ara la Bíblia, són
moltes i variades i les troba-
rem en textos anteriors a la
redacció definitiva del llibre
dels llibres. Però no ens hi
encaparrarem pas avui en
aquestes fonts. Més aviat par-
larem de les fonts primeres,
de les que donen nom a totes
les altres. O sigui, de les que
ragen aigua.

A Balsareny n’hi ha, fora del
poble. I moltes més que n’hi
havia i que amb el temps, la
falta de manteniment i les
secades s’han anat estron-
cant. De les que ja no hi són,
recordo particularment –a
més de la font de la Roca- la
font de la Figuera. Era pràcti-
cament al peu del pont del
Riu, enllà d’unes roques pla-
nes llaurades per l’aigua del
Llobregat i sota d’una figuera
bordenca. Rajava ben bé
arran de riu, a la riba esque-
rra, i segurament n’era una fil-
tració. Prop d’ella, aprofitant
el roquissar, en aquells temps
de probresa i de comença-
ments de la immigració

andalusa, avui tan arrelada,
moltes dones hi anaven a fer
bugada. No tenien safareig, al
racó on vivien. I als petits del
poble ens feia molta gràcia
veure-les pujar del riu amb la
bugada neta sobre el cap, en
equilibri perfecte. D’altres,
entre elles la meva iaia, hi
anaven a omplir els càntirs de
terra negra de Verdú, que
guarden
l’aigua més fresca. Les riua-
des han canviat la fesomia
del riu i avui penso que no en
queda res, de la font de la
Figuera.

Però més que anar-hi a bus-
car aigua, a la font s’hi anava
a fer fontades. O almenys a
alguna de les fonts, les que
s’hi prestaven millor.
Bàsicament a l’estiu i, al més
sovint, a les vesprades.
Aquest costum venia de
lluny, si hem de creure la
tonada popular, cantada,
suposo, per les noies, i que fa:

«Anem, anem, anem,
anem cap a la font,
que l’aigua n’és fresqueta
i ara els fadrinets ja hi són».

A l’estiu, quan venia aquella
calor enganxosa que només
l’escassa marinada vespral
mig apaivagava i fins i tot a
dins de les cases feia de mal
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totes les instal·lacions. Per
això volem plantejar una
remodelació interna que gai-
rebé duplicaria l'espai útil per
encabir una diverses d'activi-
tats d’interès per tots els ciu-
tadans.
Ampliació dels serveis socials
municipals (educadora social i
treballadora social).
Equipar el nostre poble amb
una wifi publica.
Promoure que a les empreses
augmenti el percentatge de
contractació de la gent del
poble.

Urbanisme i obres

Ampliació de la Biblioteca
Pere Casaldàliga.
Al pati de la llar d’infants fer-hi
un parc infantil obert a tot-
hom.
L'espai que deixa lliure l'anti-
ga llar d'infants encara li
podem donar més utilitats.
Proposem la reutilització del
pati per poder-hi ubicar parc
infantil d'us públic.
On hi ha l’actual parc infantil
de la riera Roquetes fer-hi un
berenador i un gran parc.
Criem que és necessari pels
ciutadans de Balsareny la cre-
ació de zones verdes on tota
la família pugui gaudir-les.
Fer un parc de gimnàstica per
la gent gran a l’aire lliure.
Arranjar el pavelló municipal.
Promoure la construcció de
pisos de protecció oficial de
lloguer destinats al jovent i a
la gent gran aprofitant el gran
estoc de pisos en construcció
que hi ha al municipi.
Promocionar el polígon
industrial a Can Cansalada o
Puigdorca i donar facilitats a
les empreses perquè s’hi

puguin establir.
Posar gespa artificial al camp
de futbol.
Revisió de la circulació dels
carrers.
Millora de la neteja dels
carrers i contenidors d’es-
combraries del municipi.
Reformar la plaça de la Mel
perquè sigui polivalent.
Tornar a donar subvencions
per arranjar les façanes, d’a-
questa manera cuidaríem
l’aspecte de Balsareny.

Medi Ambient

Ampliació dels llocs de reci-
clatge.
Fer campanyes de sensibilit-
zació per incentivar el reci-
clatge.
Adequació del edificis muni-
cipals per fer-los més sosteni-
bles.
Marcatge d’itineraris per fer a
peu o en bicicleta.

Cultura

Promoure i potenciar tots els
medis de difusió local.
Fer un centre cívic pel jovent.
Recolzar i potenciar les enti-
tats del poble.
Potenciar l'entitat de poble
recuperant racons i noms
antics.

Comerç

Promoure que les construc-
cions de nova creació tinguin
baixos comercials i pàr-
quings.
Propostes de recolzament al
comerç, amb ajudes, promo-
cions i campanyes.
Buscar un logotip o producte
identificatiu del nostre poble.

tava d’una fontada col.lectiva
com la que es va fer cap a
mitjans anys quaranta del
segle passat. Una fontada de
tot el dia, potser única per la
colla de gent que hi va anar,
de totes les edats. I amb un
bon arròs a la cassola, ho
recordo bé. De vegades, la
gent prenia el tren, cap al
nord, per anar a fonts d’alta
reputació, com és ara la font
de la Vedella, avui sota l’em-
bassament de La Baells, al
baixador de Sant Salvador, o
la font de l’Avellaner, desapa-
reguda, o les Nou fonts, avui
molt deixades, a Guardiola de
Berguedà, estació final del
tren. També fins als anome-
nats llacs  d’Argensola (els
lagos com eren més cone-
guts popularment)  Però el
més normal eren les fontades
familiars, a l’Alou, és clar, però
també a una font més prope-

ra, penso que avui desapare-
guda. La font de l’Ordinari, al
peu de la resclosa del Molí, a
la banda esquerra.Tenia mala
fama i era, sens dubte, una fil-
tració de l’aigua del riu, però
s’hi estava bé per passar
aquelles  tardes de convivèn-
cia, entre familiars i veïns. I, si
calia, amb una refrescada a
l’aigua del riu, en un temps
sense piscines. Una relació
que, força abans de la televi-
sió, permetia viure junta
molta gent que, la guerra civil
tot just acabada d’acabar, va
triar –amb tot- viure sense
retrets, a prop de la font,
molts dies i vesprades. Això
ara s’ha pedut i  les relacions
entre veïns passen per altres
camins. Es natural. I aquelles
fonts, ara mateix, desapare-
gudes o degradades, ja no
serveixen per a les trobades
de familiars o amics, de
poble, d’associació o de
parròquia. Ni tampoc per a
les celebracions escolars dels
dijous llarders i de les castan-
yades, de què ja parlarem un
altre dia. Ni, les més llunyanes
com la del Vilar –igual que la
de l’Alou, sota un templet
cobert i acollidor-, per a les
festejades amoroses de
petons robats...

Avui, aquelles vesprades
d’estiu prenent la fresca a la
porta de casa i les fontades
convivencials han estat
suplertes per l’aire condicio-
nat, la televisió i les xarxes
socials d’internet. Però les
enyorem, com la nostra
joventut.

estar –ni aire condicionat ni
tan sols un magre ventilador,
res de res-, la gent sortia al
captard a fer petar la xerrada
amb els veïns i els passants al
peu de la porta del carrer,
asseguda en banquets de
fusta o en cadires de boga.
Per donar una millor sensació
de frescor i, alhora, per matar
una mica la polseguera, molt
sovint s’arruixava la terra nua
amb una regadora o a mà,
des d’una galleda. Fins a l’ho-
ra de sopar i, de vegades, des-
prés de sopar i tot, quan sem-
blava  que fresquejava.
Segurament, només ho sem-
blava, perquè de fresquejar,
allò que se’n diu fresquejar,
només ho feia després d’una
calamarsada, ben freqüent
en aquells temps. La cosa era
fer convivència, tenir contac-

te, relacionar-se. Si voleu, una
xarxa social, però cara a cara i
sense artifici. Al natural.

Ara, on la convivència es
manifestava millor era a les
fontades, al voltant d’un àpat.
Solia ser els diumenges a la
tarda –llavors, els dissabtes
eren enterament feiners-, cap
al tard d’estiu, quan el dia era
llarg. En família o en veïnat,
s’anava a sopar a la font.
Sopar fred, és clar, amanida
russa o d’altra mena i poc tall.
Porró, bóta i «graciosa».
Aigua gasosa feta al poble
mateix pel Marc de les «gra-
cioses», Marc Riera.Tot plegat
posat a refrescar, potser  amb
algun meló, a l’aigua de la
font. La font més important,
la més freqüentada, era la de
l’Alou, sobretot quan es trac-

Anar a la font
JORDI PLANES
FOTOS ARXIU

S

Anar a la font d’una cosa vol
dir anar-ne a l’origen, com
tothom sap. Hi ha fonts de
problemes tant com de solu-
cions. La font o les fonts d’un
text, com és ara la Bíblia, són
moltes i variades i les troba-
rem en textos anteriors a la
redacció definitiva del llibre
dels llibres. Però no ens hi
encaparrarem pas avui en
aquestes fonts. Més aviat par-
larem de les fonts primeres,
de les que donen nom a totes
les altres. O sigui, de les que
ragen aigua.

A Balsareny n’hi ha, fora del
poble. I moltes més que n’hi
havia i que amb el temps, la
falta de manteniment i les
secades s’han anat estron-
cant. De les que ja no hi són,
recordo particularment –a
més de la font de la Roca- la
font de la Figuera. Era pràcti-
cament al peu del pont del
Riu, enllà d’unes roques pla-
nes llaurades per l’aigua del
Llobregat i sota d’una figuera
bordenca. Rajava ben bé
arran de riu, a la riba esque-
rra, i segurament n’era una fil-
tració. Prop d’ella, aprofitant
el roquissar, en aquells temps
de probresa i de comença-
ments de la immigració

andalusa, avui tan arrelada,
moltes dones hi anaven a fer
bugada. No tenien safareig, al
racó on vivien. I als petits del
poble ens feia molta gràcia
veure-les pujar del riu amb la
bugada neta sobre el cap, en
equilibri perfecte. D’altres,
entre elles la meva iaia, hi
anaven a omplir els càntirs de
terra negra de Verdú, que
guarden
l’aigua més fresca. Les riua-
des han canviat la fesomia
del riu i avui penso que no en
queda res, de la font de la
Figuera.

Però més que anar-hi a bus-
car aigua, a la font s’hi anava
a fer fontades. O almenys a
alguna de les fonts, les que
s’hi prestaven millor.
Bàsicament a l’estiu i, al més
sovint, a les vesprades.
Aquest costum venia de
lluny, si hem de creure la
tonada popular, cantada,
suposo, per les noies, i que fa:

«Anem, anem, anem,
anem cap a la font,
que l’aigua n’és fresqueta
i ara els fadrinets ja hi són».

A l’estiu, quan venia aquella
calor enganxosa que només
l’escassa marinada vespral
mig apaivagava i fins i tot a
dins de les cases feia de mal
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mativa, refrigeració ...).
Posar gespa artificial al
Camp de futbol.
Promoure la pràctica espor-
tiva a totes les edats.

«...l’acció  social no pot ser un
àmbit amb poc pressupost
municipal i se li ha d’atorgar
la importància que requereix
per la repercussió que té
sobre la població. En aquests
moments de dificultats
econòmiques, és més impres-
cindible que mai per tal de fer
front a les necessitats de les
persones, la cultura ens dóna
consciència de qui som i on
volem arribar com a poble»

Ciutadania

Joves

Fer un Casal de Joves, on hi
trobin espais de trobada,
d’activitats i establir-hi un
Punt d’Informació Juvenil.
Promoure el Consell de
Joventut i que sigui el nexe
entre l’Ajuntament i el

jovent de Balsareny.
Crear locals d’ assaig per a
grups de música.
Retornar la Setmana de la
joventut al seu lloc d’ori-
gen.

Gent Gran

Impulsar polítiques per un
envelliment actiu, d’autono-
mia de les persones i de la
gent gran que viu sola.
Promoure el Consell de
Gent Gran.
Espai lúdic i de salut per a la
gent gran : instal·lació a l’ai-
re lliure per a la pràctica d’e-
xercici físic.

«No es poden construir
pobles a partir de dinàmi-
ques dels uns contra els altres
o uns al marge dels altres. La
ciutadania es construeix amb
els uns i els altres en benefici
de l’interès comú. Tot allò que
no vagi en aquesta direcció
afebleix la democràcia i, per
tant, en el nostre país la cons-
ciència nacional i social.»
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Toni Garrido, una experiència educativa 
a Montserrat i teclat de Kòdul

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

En Toni Garrido Monje, va néi-
xer a Balsareny, ha cursat el
batxillerat tecnològic, el grau
professional de Música espe-
cialitzat en interpretació (flau-
ta travessera), i ha crescut
entre l’Escolania de
Montserrat i el Conservatori
Municipal de Música de
Manresa. Actualment està cur-
sant el grau en Relacions
Laborals a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

- Amb què ocupeu el temps lliu-
re? Us agrada llegir?

- La veritat és que quan tinc
temps lliure m’agrada estar a
casa, ja que no hi puc estar
gaire sovint. Veure la família,
sortir amb els amics, anar a
concerts, etc. I pel que fa a la
lectura, ara mateix no tinc
gaire temps per poder llegir lli-
bres que no siguin relacionats
amb la carrera que estic estu-
diant, però quan tinc temps
lliure sí que m’agrada. L’últim
llibre que vaig llegir va ser
Àngels i Dimonis, de Dan
Brown.

- Us agrada viatjar? A quins paï-
sos heu estat? 

- Doncs m’agrada molt viatjar, i
per sort he tingut l’oportunitat
de fer-ho sovint, ja sigui per
feina o per oci. He estat a
Alemanya, Itàlia, França,
Holanda, Bèlgica i Puerto Rico.

- Quines impressions teniu rela-
cionades amb l’estada a
Montserrat?

- Van ser uns anys molt espe-
cials i en guardo un bon
record. Hi vaig estar dels 10 als
14 anys, i vaig aprendre moltes
coses, tant musicals com
humanes. Podria dir que vaig
marxar de casa sent un en nen
i hi vaig tornar fet un petit
home. Allà em van proporcio-
nar molts valors per formar-
me com a persona, ja que l’es-
tada a Montserrat va coincidir
amb uns anys molt importants

per a la formació dels nens.

- Com va ser el retorn a casa?

- El retorn a casa el vaig viure
amb una barreja d’il·lusió, pel
fet de tornar al món que
havia deixat quatre anys
enrere, amb ganes de conèi-
xer el futur que m’esperava
després de deixar la muntan-
ya, i amb nostàlgia per allun-
yar-me de la vida d’allà i per-
dre el contacte diari amb els
companys.

- Com valores la formació

musical a la muntanya?

- La valoro molt positivament;
de fet  tots els coneixements
musicals que tinc ara els dec a
la formació que em van donar
a Montserrat. És un dels pocs
centres docents que hi ha a
Catalunya que donen
importància a la música i
saben crear l’ambient idoni
per afavorir l’aprenentatge.

- Què és i què ha estat Kòdul
per tu?

- Kòdul és un projecte polític i
musical nascut ara fa cinc
anys, que té per objectius
transmetre uns missatges
contundents plens de força i
compromís social. Per a mi
Kòdul va ser, i és, una via de
comunicació per transmetre
les meves inquietuds i les
impressions que comparteixo
amb la resta dels components.

- Quin tipus de música feu i
quin instrument toques?

- És difícil definir l’estil de
música que fem, però podrí-
em dir que és una barreja
entre Ska i Rock, amb alguns
tocs de «drum and bas».. Jo
toco el teclat i faig chorus.

- Heu gravat algun disc?

- Sí, hem gravat una maqueta
anomenada “Punta de llança”
i el desembre passat vam
estrenar el nostre primer llar-
ga durada: «Empremta».

Ajuntament i l’ Escola :
Aconseguir impartir 1r. i 2n.
d’ ESO  a la nostra escola.
Fem l’Institut Escola.
Suports específics a l’ AMPA
de l’escola (a les activitats, a
les necessitats de concilia-
ció de les famílies...).
Potenciar els ensenyaments
artístics i vetllar per l’ accés
de tots els infants. Establir
els reglaments de centre
per a l’ Escola de música i
l’Escola de teatre.
Espais flexibles i comple-
mentaris per a la petita
infància: Espai familiar i
Ludoteca.
Programar un pla de forma-
ció en noves tecnologies
per a tots els col·lectius.
Fomentar activitats formati-
ves sobre civisme.

Cultura

Crear un Centre Cívic per
dur a terme activitats lúdi-
ques i formatives.
Casa d’Entitats, adequar un
espai on agrupar totes les

entitats.
Promoure el Consell de
Cultura.
Dinamitzar la Sala Sindicat.

Serveis Socials i Salut

Desplegar uns serveis
òptims d’atenció domicilià-
ria i teleassistència.
Formar i donar suport als
cuidadors de persones
dependents.
Racionalitzar la política
social pel que fa als ajuts.
Crear un grup de volunta-
riat per col·laborar en tas-
ques i projectes socials pro-
moguts per l’Ajuntament.
Fomentar campanyes sobre
hàbits saludables.

Esports

Activar el Consell d’Esports
perquè les entitats esporti-
ves tinguin veu i els seus
interessos siguin defensats
activament.
Adequar el poliesportiu
(sostre que compleixi nor-

PSC BALSARENY
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Ensenyament

Ampliació de l’Escola Guillem.
El constant creixement del
nostre poble fa que sigui
necessari l'ampliació de places
tant pel què fa parvulari com a
la resta de cicles de l'escola
Guillem.
Escolarització fins a 2n d’ESO.
La nostra proposta és cons-
truir un edifici annex a l'escola
Guillem per tal de poder enca-
bir-hi tots serveis necessaris
per tenir la nostra quitxalla
fins a 2n d'ESO, d’aquesta
manera evitaríem un des-
plaçament a altres poblacions.
Consell municipal d’infància.
Fer cursos de formació per
adults.

Programa electoral del
PSC de Balsareny

Serveis socials

Promoure la creació d’una

escola taller.
Ampliació del Casal de la Gent
Gran.

El nostre Casal se'ns queda
petit! O podríem dir que cal-
dria treure’n més profit de

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY

PEIXATERIA
MARIA
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Genís Conesa, 
responsabilitat compartida des de la Parockia

JOSEP GUDAYOL I PUIG
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En Genís Conesa López va
néixer a Balsareny el 18 de
juliol de 1974, i ha cursat for-
mació professional de
Mecànica Industrial a
l’Escola Tècnica Professional
Diocesana de Navàs. Li agra-
da força la lectura, i el darrer
llibre que ha llegit és El sím-
bolo perdido, de Dan Brown.
Pel que fa als esports, li agra-
den molt l’handbol i el fut-
bol; i referent als hobbies, li
encanta la música, el cinema
i llegir.

- Com va néixer la creativitat
de tenir a Balsareny el bar
musical de la PaRockia amb
aquestes característiques?

- Vam partir de la idea de fer
a Balsareny alguna cosa més
que un local nou i maco. La
idea era fer-ho amb la màxi-
ma qualitat en productes,
sobretot en cafè, i oferir
quelcom que només a
Balsareny s’havia atrevit a fer
l’Sgrips: espectacles musi-
cals, ja que tant el meu
germà com jo hem tingut
diverses experiències amb la
música.

- Vosaltres partíeu del món del
comerç. Quina semblança hi
veieu?

- Home, no deixa de ser un
intercanvi de productes,
però ara aquí tenim més
marxa.

- Com porteu la relació amb
els veïns que comporta estar
al capdavant d’un negoci
així?

- A vegades els veïns ens
diuen que, al principi, sabent
que es tocaria en directe, i
que ens trèiem la llicència de

bar musical, òbviament per
poder fer aquest tipus d’es-
pectacle, no estaven gaire
tranquils. Però ara, amb el
temps i veient que s’havia fet
fil per randa tot el que ens
van exigir des de
l’Ajuntament, policia d’es-
pectacles i medi ambient, la
veritat és que estan molt
contents, ja que dóna més
vida a una zona del poble
força habitada però amb
poquíssims serveis.

- Dins de quin grup social i
quina mitjana d’edat enqua-
draríeu els vostres clients?

- Els clients són el millor que
tenim. Tenim homes, dones,
nens, joves i no tan joves... I
una mica menys joves. La
veritat és que ens ve gent de
totes les edats segons l’hora-
ri que sigui.

- Quina és la condició o servei
que ens pot fer clients de la
PaRockia?

- Doncs és, sense cap mena
de dubte, el fet de tenir en
exclusiva a Balsareny un dels
dos millors cafès genèrics de
Catalunya: Mythic Cofee
Sèrie Or; i ser l’únic local
actualment al poble on es
poden fer espectacles musi-
cals.

- Déu n’hi do. Actualment
compteu amb una xarxa de
cafès i bars formant part d’un
teixit comercial de serveis?
Assoliu canvis d’impressions
entre vosaltres?

- En l’època que estem, és
molt difícil tenir una relació
entre bars com quan tothom
anava molt i molt sobrat.
Nosaltres ens conformaríem
que cadascú intentés poten-
ciar el seu producte sense
ficar-se allà on ell no va apos-

tar i on no té ni dret, ni per-
misos, ni condicionament
per fer-ho. Recordo una reu-
nió a l’Ajuntament on ens
van dir clarament que un bar
o cafeteria no pot fer de res-
taurant (menús), si no té
llicència adequada. Doncs
per a cada activitat el mateix.
Respectem-nos els uns als
altres sense fer-nos com-

petència deslleial.

- Per últim, quina opinió ens
podeu donar sobre la llei anti-
tabac?

- Sense entrar a dir si és bona
o dolenta, hi ha una cosa que
sí que està clara. Amb la que
està caient, no era el
moment!

GRUP D’ERC A BALSARENY
FOTO ARXIU
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A l’Ajuntament  la nostra
gestió serà:

D’austeritat, honestedat i
transparència en la gestió
dels recursos públics.
De donar comptes mitjançant
mesures d’informació i con-
trol dels pressupostos munici-
pals.
D’adequar els tràmits admi-
nistratius.

Participació 

Fer realitat els Consells: de
Cultura, de Joventut, de Gent
Gran, d’Infants i d’Esports.
Establir la figura del represen-
tant veïnal que actuï com a
portaveu a l’Ajuntament de
veïns i veïnes de les colònies
de la Rabeya, Soldevila i
Vilafruns i dels barris de cal
Nosa i cal Rata.

«... cal establir el contacte i la
interrelació amb la ciutadania i
la societat civil per tal d’alimen-
tar-se del seu coneixement, de
la seva tasca, i adequar les polí-
tiques a la realitat social i a les
necessitats del municipi i la
seva gent ...»

Promoció local

Comerç:

Impulsar i dinamitzar el
comerç local.
Treballar conjuntament amb
l’Associació  de Comerciants i
Botiguers.

Ocupació:

Establir una borsa de treball
municipal de fàcil accés, a la
qual hi puguin accedir ocupa-
dors i demandants d’ocupa-
ció.
Crear «El Club de la Feina», un
espai físic obert a tothom i
amb recursos adequats ( ordi-
nador, correu electrònic,

Programa d’ERC models de currículums, infor-
mació de cursos de formació
ocupacional , etc. ).

Activitat econòmica

Crear un viver d’empreses.
Establir un punt d’informació
d’assessorament tècnic i
financer per a aquelles perso-
nes que vulguin tirar enda-
vant petites empreses.
Instal·lar xarxa wi-fi, connexió
gratuïta a Internet.

Turisme 

Cal que busquem la nostra
identitat en l’activitat turísti-
ca. Tenim la nostra festa «La
Festa dels Traginers», fem-ne
una activitat que ens aporti
promoció, economia i turisme
bona part de l’any.
Fer realitat el projecte del
Museu del Traginer.

«... hem de procurar generar
oportunitats, i desenvolupar els
projectes professionals i empre-
sarials, per tal de crear les con-
dicions que facilitin riquesa i
ocupació»
«trobem les nostres identitats
per tirar endavant, per fer
futur»

Espai públic

Entorn natural i sostenibilitat

Millorar els espais naturals
del municipi: tram del riu
Llobregat, la Sèquia, camí
del castell, camí del pont de
la via fins al terme de Navàs.
Senyalitzar i conservar els
camins per fer rutes a peu.
Potenciar la recollida selec-
tiva, implementant el siste-
ma «porta a porta» per tal
de tornar a ser un dels
municipis capdavanters en
la gestió de residus i així
reduir la taxa d’escombra-
ries.
Portar la deixalleria mòbil
del Consorci de Residus del
Bages, al mercat municipal
de cada dijous.
Afavorir als usuaris que
facin un ús freqüent i res-
ponsable de la deixalleria
de les Maioles.
Substituir els fanals per uns
amb tecnologia led, que
permetran millorar la visibi-
litat i reduir costos.

Mobilitat / Seguretat

Crear un pla circulatori i
reordenar el trànsit del
poble.
Elaborar i difondre una guia
d’educació viària.
Establir vigilància les 24 h.

Urbanisme

Fer el Pla d’accessibilitat,

Un poble accessible per  a
tothom : supressió de
barreres arquitectòniques,
adequació d’edificis i espais
públics i comunicació (sen-
yals, web ..).
Iniciar un concurs públic de
propostes per millorar la
recollida de les deixalles i  la
neteja de la via pública.
Vetllar pel control de les
obres. Amb especial atenció
a les no finalitzades (grues,
façanes, teulades, tanques
...)  i assegurar que complei-
xin les mesures de segure-
tat que corresponguin.

Habitatge

Fomentar l’habitatge de
protecció oficial.
Crear una borsa d’habitatge
de lloguer.

«hem de fer accions que per-
metin treballar temes
ambientals, d’urbanisme, de
mobilitat, d’habitatge, i de
seguretat. Polítiques pensa-
des per a les persones i el seu
dia a dia»

Cohesió social

Educació

Promoure el Consell
d’Infants.
Treball compartit entre l’

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

FORN
Pa i Pastisseria
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La 
cremallera

JOSEP ESTRUEL FILELLAS

Quan decideix una crema-
llera no tancar bé? És a dir:
un la mira, oberta, des de
dalt, i tots els seus compo-
nents semblen perfectes.
L’estirem, i es va tancant
fins que, de sobte i en un
punt indefinit (un punt,
almenys, no definit ante-
riorment) s'obre en V i ja no
tanca més. I no obstant
això, si un fa això suaument
potser tingui sort i la cre-
mallera es salti aquest punt
i es tanqui completament.
La velocitat, o la seva
absència, o la suavitat més
aviat, fan possible que obviï
el punt indefinit que fa que
tot se’n vagi en orris.

Quan decideix una crema-
llera no tancar bé?
Segurament hi ha d’haver
una explicació, encara que
segurament deu tenir tan
poca importància que
ningú no s'ha molestat a
trobar-la. Però la vida és
plena de cremalleres, i unes
tanquen bé sempre, i altres
només ho fan quan les esti-
rem amb suavitat. La vida i
les cremalleres al final són
la mateixa cosa. Un viatge
amb principi i final on un
pot tenir un ensurt i no aca-
bar la seva tasca, sigui
aquesta quina sigui.

Dídac Galera, coautor 
d’un llibre imprès per Ampans

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Des dels 500 exemplars del
tiratge del passat any 2010, el
llibre Un conte de la ciutat de
Manresa,del qual és coautor el
Balsarenyenc Dídac Galera i
Morales, fa uns dies que h tor-
nat a una promoció actualitza-
da.

L’acte es va portar a terme en
el marc de la sala d’actes del
Casino manresà,on els autors i
diferents professionals i usua-
ris del centre de dia de la fun-
dació Althaia reafirmaren la
seva vocació vers una cultura
literària i humana.

«El llibre, tal com podeu com-
provar, és una reflexió sobre el

de les Bases. Les portes s’o-
brien i es tancaven contínua-
ment i donaven vida... Com
reia, la Maria Emília, des de l’al-
tre cantó de la reixa;anava ben
carregada amb les fotocòpies
de llibre de socials que acaba-
va de fer pel treball de recerca
i que estava elaborant amb
dues companyes de la seva
classe».

Els cinc capítols, i a més un
sisè, reflecteixen uns dies de
convivència mútua on es com-
binen l’estimació mútua i l’a-
mistat noble amb uns senti-
ments juvenils que planen
plens de tendresa.

El llibre es tanca amb una con-
traportada molt original.

comportament i el raonament
de cinc adolescents que arri-
ben a trencar unes barreres
racials a fi d’assolir una millor
convivència entre persones
d’aquest nostre món. Un món
divers, sigui d’unes cultures
diferents, com també pel que
pugui representar el color de
la pell«, diu Diego Morales.

Del llibre, transcrivim alguns
dels paràgrafs del primer capí-
tol: «Era un preciós i assolellat
dia de primavera a –podem
donar-li el nom de qualsevol
dels nostres pobles o ciutats-
la ciutat de Manresa. Un dia
ple de vida que es reflectia als
carrers i als ulls de la gent.
L’edifici de l’Institut estava
situat a la meitat de l’avinguda

Les quatre erres: reduir, reciclar, reutilitzar
i recuperar, al vestíbul del Sindicat

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Cinc dies han estat per gaudir
d’una cultura del reciclatge
per mitjà de l’exposició infor-
mativa sota l’organització del
Departament Mediambiental
de la Diputació de Barcelona.

Un concert amb el nostre
Ajuntament i sota la principal
visualització de la responsa-
bilitat de la regidoria perti-
nent, ve permetre que els
balsarenyencs prenguéssim

ses que fabriquen matèries
tòxiques acceptin reutilitzar i
recuperar, parcial o total-
ment, un fi en la seva vida
durant tot el seu cicle. Els
fongs són elements vius que,
tot aprofitant una matèria
orgànica, són productius en
la transformació de la fullara-
ca en els boscos. Els pneumà-
tics són un material molt efi-
cient per a les nostres carre-
teres, ja que aporten
adherència i redueixen el
soroll.

una major responsabilitat
vers el maltractat medi
ambient.

Extensa és la capacitat infor-
mativa, on un teixit de pla-
fons raonen i expliquen un
ventall de consells informa-
tius dels quals els homes
hem de tenir una cura res-
ponsable. En fem un petit
tast, com per exemple: arriba-
rem algun dia a no produir
residus? Un dels quatre punts
és aconseguir que les empre-

Eleccions Municipals 22 de maig de 2011

CIU BALSARENY
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Quatre anys anant per feina

Durant aquests quatre anys
hem tingut la responsabilitat
de governar… Ha estat un
gran repte que hem abordat
amb coherència, compromís
amb les persones, voluntat
de servei i ganes de sumar
esforços. L’empitjorament
gradual de l’economia ha
estat una dificultat notable.
Tot i això hem sabut comba-
tre-la amb austeritat i sentit
comú, defensant les prioritats
del poble de Balsareny.
Balsareny necessita un timó
fort Ho va demostrar a les
urnes i hem procurat complir
amb la nostra obligació :
donar al poble els millors ser-
veis, el millor aspecte i als ciu-
tadans la millor qualitat de
vida possible. Tot seguit us
ferem un breu recordatori de
les principals accions dutes a
terme durant aquesta legisla-
tura. Naturalment han estat
moltes més, molts detalls
aparent,ent poc significatius
però que contribueixen deci-

CiU: “Pensem en positiu” sivament a tenir un poble
millor, molt millor avui que fa
quatre anys.

Maig del 2011

Arrenjament del Passatge
Sant Marc
Acabament de les obres de la
llar d’Infants i zona d’aparca-
ment
Casa Torrents (consultori
mèdic): restauració de faça-
nes i renovació de la teulada.
Neteja i endreça de la planta
baixa que acollirà el futur
Museu del Traginer.
Plaça de la Mel: replantació
d’alzines i col·locació de
bancs i jardineres.

Balsareny. Quatre anys
anant per feina

1. Nous gegantons de
Balsareny, estrenats per la
festa Major 2011.
2. Pavimentació amb llam-
bordins i eliminació de vore-
res i nou enllumenat a la
Baixada Torrent i c/ St.
Domènec.
3. Construcció d’una nova tri-
buna al camp de futbol i ade-
quació del reg.
4.Edició de la guia d’activitats

i de lleure que recull les acti-
vitats que s’organitzen al
poble.
5. Programa de la festa Major
2011 que inclou un CD amb
les festes tradicionals de
Balsareny (subvencionat per
la Diputació).
6. Control de la població de
coloms mitjançant captures
controlades a diferents
indrets de la població.
7. Instal·lació de noves pèrgo-
les a la piscina.
8. Instal·lació d’un espai lúdic
i de salut per a la gent gran.
9. Construcció del mur de
contenció al carrer Sant Marc.
10. Construcció i agrupació
de la nova parada de bus.
11. Construcció del nou bar a
la piscina.
12. Adequació dels serveis i
pavimentació del carrer Creu
i primer tram del carrer
Castell i nou enllumenat.
13. Fira d’Entitats: una diada
dedicada a la difusió i al reco-
neixement de la tasca que
fan les entitats durant tot
l’any.
14. Programació estable del
teatre familiar (Tempo) i d’es-
pectacles musicals (SonaB).
15. Instal·lació de pistes de
jocs a la zona del Polisportiu i

nova il·luminació.
16. Construcció d’un punt
d’observació d’aus a la resclo-
sa dels Manresans i itinerari
de natura
17. Pavelló poliesportiu: terra
nou, canvi de vidres i elimina-
ció de degoters.
18. Adequació dels punts de
llum per adequar-los a la
nova normativa de prevenció
de la contaminació llumino-
sa: c/Sant Marc – passatge
Roqueta – Plaça de la Mel,
c/Verdaguer – Trull – Om –
Siquia – Alzines – Llevant –
Guimerà – St. Domènec.

I també:

Trobades amb la ciència
Col·locació de rampes i pas-
sos de vianants mirant per la
seguretat vial.
Noves tanques de seguretat
de fusta: repeu – Antiga via
del tren – Passatge Roqueta –
Zona verda c/Bruc...
60 nínxols nous.
Cursos de formació per a atu-
rats.
Adequació de la piscina per
fer competicions.
Font i tanques a pista esporti-
va Cal Nosa
Pavimentació ctra. Mujal – c/
Castell – Timons – Cadí –
Carrilet – Tram Balmes – Tram
c/ Nord – Carratera de Berga
a Travessera.
Reparació camí pla de
Vilamajor.
Adequació de locals de la
plaça de la Mel.
Reparació i manteniment
dels 2 dipòsits aigua potable.
Presentació al ICS i accepta-
ció del projecte de remodela-
ció del Cap.

Enguany concorrem a les
eleccions municipals amb
aquests candidats que us
presentem i que de ben
segur sabran aprofitar l’em-
branzida de l’actual mandat
tal i com mereix el poble de
Balsareny. Vota’ns.

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

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

M O R R O S
Al servei de la construcció
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Balsareny estrena gegantons: Mossèn Joan 
i «la Mariona», una filadora anònima, obra de Toni Mujal

SARMENT
FOTO JORDI SARRI

S

Mossèn Joan Bajona, en
veure oficialment estrenat el
nou gegantó que li repro-
dueix l’efígie, va exclamar:
«Ara sí que veig que quan no
hi sigui, la meva figura conti-
nuarà present». Amb aques-
ta frase expressava l’agraï-
ment envers els Geganters i
el poble de Balsareny. Les
més de 500 persones que el
dia de la Festa Major
omplien el pavelló munici-
pal, on es van haver de tras-
lladar a corre-cuita per culpa
de la pluja els actes previs-
tos a aquella hora a la plaça
de l'Ajuntament, van aplau-
dir unànimement les parau-
les del mossèn.
Els Geganters de Balsareny
van descobrir al final de l'ac-

te les dues noves figures,
que fins llavors havien estat
tapades per mantenir l'efec-
te sorpresa. Són dos gegan-
tons de 2,70 metres d'alça-
da, obra de l'artista cardoní
Toni Mujal. Joan Bajona, que
va ser ordenat el 1955, ha
passat a Balsareny la major
part de la seva trajectòria
com a rector. Director de la
Coral Sant Esteve durant
prop de cinquanta anys, pre-
sident, i després president
d’honor, dels Pastorets,
director de la Coral Els
Ametllers, músic, fotògraf i
artista autor de celebrats
mosqics que adornen dife-
rents llocs del poble, el «seu»
gegantó el representa amb
la seva boina, amb un toscà
als llavis; i a les mans, una
partitura de la música del

ball dels Gegantons (que,
com la dels Gegants grans,
ha compost ell mateix) i una
paleta.
La geganta que l'acompan-
ya, a qui han posat per nom
Mariona, en canvi, no és la
rèplica de cap persona con-
creta, sinó que representa
de forma genèrica el perso-
natge d'una filadora, en
homenatge a tantes i tantes
dones que van exercir
aquest ofici a Balsareny
durant molts anys El Joan i
la Mariona s'afegeixen als
que fins ara han estat els
dos gegants oficials: el Marc
(un traginer) i la Maria (una
pagesa), símbol de la supe-
ració de l’antagonisme
entre dues faccions que
molts anys abans havien
estat enfrontades a

Balsareny.
El bateig del Joan i la
Mariona va posar el colofó a
una trobada gegantera que
va aplegar una desena de
colles en el marc de la Festa
Major, i que es va veure alte-
rada per la pluja. Al pavelló,
ple a vessar, els Gegantons
van estrenar la seva dansa
pròpia; Marc i Maria van
dansar la seva, amb la Cobla
Amoga, i finalment es van
ballar les danses tradicio-
nals de Balsareny: el Ball de
la Faixa i el Ball de Bastons.
Felicitem els Geganters de
Balsareny per la seva inicia-
tiva i mossèn Joan per haver
estat tan merescudament
homenatjat d’aquesta
manera tan simpàtica i
entranyable: convertint-lo
en una figura popular.

Manual del gos de rescat
per rastre, d’Enric Bruch

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

El balsarenyenc Enric Bruch
Rabat ha publicat recentment
el seu primer llibre, Manual
del gos de rescat per rastre. És
un volum molt ben presentat,
en paper de qualitat i amb
moltes fotografies en color,
que descriu amb tot detall el
mètode d’ensinistrament per
a un innovador sistema de
recerca que el propi autor ha
creat.
En paraules del seu autor,
«Aquest llibre no pretén altra
cosa que intentar explicar
que sense el gos tot seria
diferent. Està dedicat en
especial al gos i a totes aque-
lles persones que creuen en
ell. Ell és capaç de detectar,
sentir i intuir moltes sensa-
cions que les persones no
podem, i per això és molt

important i imprescindible
per al rescat».

Bruch és el titular de la
Residència Canina Els Tres
Pins a Balsareny, una escola
d’ensinistrament amb una
trajectòria de 30 anys dedi-
cats a l’ensinistrament de
gossos; una de les escoles de
Catalunya que és centre de
formació per gossos d’altres
estaments o organismes.
Bruch, des del seu blog
«Ensinistrament i etologia
canina», dedica un esment
especial als gossos Erc i  Buli:
«van ser dos gossos que van
aportar molt per crear aquest
sistema de recerca que he
anomenat ERCBULI».

El llibre es pot adquirir a la
Llibreria Els Colors de
Balsareny.

Comiat a 
Joan Rabeya

R.C.

Aquest mes ens ha deixat
el Joan Rabeya Torras. Un
autèntic «pagès de
Balsareny», dues condi-
cions de les quals s’enor-
gullia i que figuraven al
seu recordatori com a
definició ajustada del que
fou i li agradava ser. Com a
bon pagès, mirava sovint
el cel i després la terra, i
mossèn Joan, en la seva
emotiva homilia, va recor-
dar també la seva implica-
ció en les activitats de la
Coral Sant Esteve, sempre
el primer d’arribar als
assaigs, sempre pacient i
cordial, sempre de bon
humor. La Coral el va aco-
miadar amb uns cants
emocionats. El recorda-
rem així, cantant.

Adéu a 
Sandro Torras

R.C.

Ha estat un col·laborador
habitual del Sarment, on va
publicar uns articles molts
interessants sobre la història
de la vinya i el vi, a part de
diverses notes sobre història
local. L’Alexandre Torras
Boixadera, de ca l’Estrada, tot i
viure des de feia molts anys a
Ontinyent, venia molt sovint al
poble per endegar els seus
estudis genealògics sobre
diverses famílies balsarenyen-
ques. Els arxius de
l’Ajuntament, la Parròquia, la
Biblioteca i de nombroses
cases particulars, així com els
arxius Comarcal de Manresa i
Diocesà de Solsona eren objec-
te del seu interès erudit i afec-
tiu per les coses del poble. Ens
deixa un buit que omplirem
amb un record entranyable.

S S
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corrupció de persones que
haurien de ser íntegres,
partidisme de les institu-
cions que haurien de ser
neutres, canvis de jaquetes,
escàndols, escissions, pun-
yalades per l’esquena...,
sembla que alguns «esti-
guin tips de crema»: que no
valorin prou la importància
del dret de decidir (encara
que algú amb poder es
reservi el dret de decidir
què es pot decidir i què no).
S’ha generat desafecció.

Certament, la crisi econò-
mica fa que molta gent tin-
gui altres prioritats; i la
mateixa mala gestió políti-
ca i cívica de moltes perso-
nes que representen partits
ha anat cultivant una des-
confiança en el sistema de
partits; i són els mateixos
partits, i els seus líders, els
que en tenen la culpa. És
veritat: però el passotisme,
el menfotisme, l’abstencio-
nisme no és pas la millor
solució.

Si ningú, ni en unes legisla-
tives estatals, ni nacionals
ni europees no pot garan-
tir-nos un futur millor (i el
que ho prometi sabem que
ens pren el pèl), molt
menys encara en unes
municipals. Aquí ningú no
espera que aquest alcalde o
l’altre pugui ajudar a supe-
rar el malestar econòmic,
social i per tant polític d’un
país que està fent figa. Ara
bé, la democràcia ens dóna
aquesta petita, però preua-
da, parcel·la de poder indi-
vidual que els altres siste-
mes no tenen: cada perso-

na té un vot, i compten tots
igual, i és en aquest exercici
de la nostra llibertat que
tenim la nostra responsabi-
litat. I en les municipals
encara més, perquè conei-
xem els gestors i els tenim a
mà, i els ho podem dir a la
cara, si ho fan bé o si no,
dintre del més o menys
reduït marge de maniobra
que tinguin.

Si no votes, no et queixis
després. Si votes, com a
molt pots queixar-te que
no han guanyat els teus,
però tens dret moral a exi-
gir als que han guanyat que

et representin igualment i
que et tingui en compte,
perquè dels comicis en surt
del govern de tot el poble.
Anem doncs a votar, inau-
gurant democràticament la
guarderia nova abans que
ho facin els pàrvuls, i votem
en consciència, i fem des-
prés el seguiment ciutadà
de la gestió dels que
democràticament guanyin,
exigint-los que compleixin
les promeses electorals si
és que n’han fet alguna, i
que en tot cas gestionin el
poble amb seny i responsa-
bilitat, amb transparència i
amb dignitat.
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Eleccions a
Balsareny

El dia 22 Balsareny votarà, i
ho farà en un col·legi elec-
toral nou: la futura Llar
d’Infants a Sant Marc. No
sabem per què s’ha decidit
apartar del centre urbà
aquest espai emblemàtic
de la democràcia que són
els col·legis electorals. A
Balsareny, des de fa molts
anys, ho teníem ben resolt
amb l’antic col·legi de les
Monges, en un lloc ben
cèntric i que, en dies de
comicis, omplia de movi-
ment la plaça i els carrers
adjacents. Però en tot cas,
el canvi d’ubicació no ha de
ser excusa per no anar a
votar, ans al contrari. Cal
anar-hi amb més decisió
que mai.

Cal fer-ho perquè la
democràcia és un valor a
preservar, que els que no
tenen edat per haver viscut
aquells anys d’obscurantis-
me no poden entendre.
Salvador Espriu, per expli-
car com era la llarga nit del
franquisme, recordava que
«després de 1939 va venir
1940, i després 1941, i des-
prés 1942, i després 1943, i
després...» Era una manera
de destacar que va ser una
època, per als que la vàrem
viure en part —o, com ell
mateix, sencera—, intermi-
nablement opressora, ofe-
gadora.

Avui, després de trenta
anys d’una democràcia
amb moltes esquerdes de

Acta del Consell Municipal 
de Cultura de Balsareny.
Veredicte del Concurs 
literari de Sant Marc

SARMENTS

L’acte té lloc el dia 13 d’abril
de 2011 a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Balsareny,
amb els següents membres
del Consell Municipal de
Cultura: Sra. Maria Josep
Cors; Sr. Armand Casòliva;
Sra. Lluïsa Coma; Sra. Conxita
Calvet; Sra. Anna Obradors;
Sr. Ramon Carreté; Sra. Maria
Jesús Rodríguez; i Sr. Jordi
Medina. Excusen la seva
assistència: Sr. Marc Vilardell,
Sr. Esteve Díaz i Sra. Mercè
Farràs. Una vegada llegits els
textos presentats, el veredic-
te és el següent:

Guanyador/a categoria
menor de 6 anys:
Marieta: JENAY HERNÁNDEZ
Bella Dorment: ISABEL PASCA

Guanyador/a categoria de
cicle inicial:
Titi: JOEL OTERO

Temperatura (ºC)

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

15,2
16,0
7,5
24,5
1,2; dia 19
32,2; dia 9
12,4; dia 4
17,5; dia 22

Vent (km/h) 

Ventada més alta
Velocitat promig
Recorregut del vent 

Pressió (hPa) 

Màxima
Mínima

37,8 dia 22
7,3
2.966,2 km

1.016,2 dia 7
988,8 dia 30

La pluja (litres)

Dia 16
Dia 21
Dia 23
Dia 25
Dia 26
Dia 28
Dia 29
Total

Feia, fa, temps

Fa temps d’aquelles estacions passades
en aquella casa de la plaça, a on apuntant
quaderns amb nom associats 
a una literatura casolana.

Feia, fa, temps, tu ben segur no ho notaves
com full a full, i jo amb el llapis a la mà
la teva portada guixava i amb els companys,
a mi m’ho semblava, tremolaves.

Fa temps; el temps és calendari d’hores passades
on recordo nits de calor i aquells hiverns 
amb estufes apagades. Sovint preguntem:
on és la bombona? No l’han portada?

Feia, fa, temps, que en clars prejudicis uns versos
callaven on nits i més nits, i uns dies núvols
i clars, una reflexió constant, vers una publicació estimada,
et feia moure unes ales.

Fa temps, i un temps per asserenar-me,
sovint em pregunto: quin dret hi tinc a estimar-te?
Doncs sí! El dret humà que honradament
em fatiga l’ànima.

Guanyador/a categoria de
cicle mitjà:
Patarrufa: LAIA RODRÍGUEZ

Guanyador/a categoria
cicle superior:
Poesia: Barret de palla:
ÀNGEL RIBALTA
Prosa: Fruita madura: PATRI-
CIA MUÑOZ

Guanyador/a categoria
d’ESO:
No hi ha participants

Guanyador/a categoria d’a-
dults de 17 a 59 anys:
Fenòmens: DAMIÀ HENA-
RES

Guanyador/a categoria d’a-
dults a partir de 60 anys:
Poesia: MATILDE MONTOYA
Prosa: Haikú: JOSEP
ESTRUEL

Balsareny, 13 d’abril de
2011

Temps
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Maig, més hores de sol en uns
dies més alts. També la natura
ha esclatat i tot un paisatge
encisador fa tremolar les nos-
tres parpelles. Temps d’unes
olors oxigenades que ens con-
viden avui a recordar honrades
il·lusions que en unes nits fos-

ques d’hivern reviuen i de nou
es fan presents. Ho recordava
en el passat número de
Sarment,número 401 d’abril de
2011, a l’apartat dels «Cinc
Minuts».400 números on pàgi-
nes de lletra impresa, mes a
mes, m’han fet aprendre i esti-
mar tot allò que pugui omplir
fets ocorreguts dins del nostre
poble, Balsareny.

Meteorologia del mes d’abril de 2011
FRANCESC CAMPRUBÍS
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Declaració del Bages per la independència
CCBS Valentí Gubianas pintava un

mural commemoratiu, el
grup «Joc i Foc», format per
rapsodes de Navàs i de
Balsareny, va oferir un recital
de poemes patriòtics.

Després, el Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes
2010, l'escriptor Jaume
Cabré, autor de la frase «jo
no sóc bilingüe: sé idiomes»,
va parlar sobre l'estat de la
llengua catalana relacio-
nant-lo amb els anhels d'in-
dependència: «Com a país
independent pots perdre la
teva llengua, i si no, mireu
Irlanda; però per conservar-
la necessites ser indepen-
dent». Cabré va argüir que,
despresos de l'estat espan-
yol, «serem més feliços» i va
fer una crida a deixar de lle-
gir i escoltar els mitjans de
comunicació de Madrid, i a
preocupar-se més d'Europa,
ja que «a Europa ens miren
amb atenció».

Finalment, es va llegir la
Declaració del Bages per
la independència, que
reproduïm tot seguit:

«La nació catalana té una
història mil·lenària durant la
qual ha preservat les seves
característiques nacionals,
ha incorporat nouvinguts
de moltes procedències,
s’ha desenvolupat social-
ment i econòmicament i ha
aconseguit de ser una de les
més destacades nacions
europees sense estat. Des

de fa anys, pero, viu en una
situació de bloqueig institu-
cional, d’atacs continuats i
d’espoli econòmic que
entrebanca seriosament el
seu creixement i el seu futur,
i que en aquests moments
de crisi econòmica posa en
entredit les conquestes de
la societat del benestar.

Davant d’aquesta situació, la
independència és una alter-
nativa desitjable, possible i
més necessària que mai, que
cal plantejar seriosament.
Els signants d’aquesta
declaració fem una crida a
tots els ciutadans del Bages,
a tots els grups i col·lectius,
a les entitats i associacions
de tot tipus i també als
diversos partits polítics de la
comarca, per tal que en el
marc de les seves actua-
cions habituals incloguin
sempre un triple objectiu
cívic i nacional:

*difondre activament la idea
de la independència,
*treballar unitàriament,
cadascú des del seu àmbit,
per fer-la possible 
*i aconseguir que al Bages
es consolidi una majoria
social suficient que li doni
suport

Manresa, abril de 2011”

Si desitgeu adherir-vos a
aquesta declaració ho
podeu fer des d’aquest lloc
web: http://www.manresa-
decideix.cat/firmar 

El passat 29 d’abril es va
celebrar a Sant Benet de
Bages un sopar organitzat
per la plataforma Bages
Decideix. L’acte, que va aple-
gar 300 persones i va comp-
tar amb diversos actes
simbòlics carregats de
patriotisme, va aconseguir
el seu objectiu: demostrar
que són moltes i molt varia-
des les persones que com-
parteixen, al Bages, el desig
de la independència de
Catalunya.

Entre els assistents a la vet-
llada hi havia representants
polítics i del món associatiu
de diverses tendències, per-
què, com va recordar Josep
Camprubí, portaveu de
Manresa Decideix, «som
molts i molt diferents».
Camprubí va recordar que
187.000 persones al Bages
«han perdut la por», en
referència als votants dels
referèndums per la inde-
pendència, i va assenyalar
que «cal continuar treba-
llant».

Per la seva banda, el presi-
dent del Centre UNESCO de
Catalunya, Jordi Porta, va
dibuixar el marc institucio-
nal al qual s'ha d'enfrontar
el projecte independentista:
«caldrà que una majoria al
Parlament forci Espanya a
un canvi. Necessitem ser
majoria». Mentre a la sala
l'il·lustrador navassenc
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Memòria fotogràfica
M. JESÚS RODRÍGUEZ MELERO
FOTO ARXIU

A la biblioteca hem començat
a digitalitzar les fotografies
antigues que guardem a l’arxiu
fotogràfic de Balsareny. La
major part  provenen del
Cercle Cultural de Balsareny,
que va fer-nos-en la cessió fa
uns anys.

A partir d’aquest mes iniciem
una nova secció al Sarment.
Anirem publicant fotografies
per si voleu col·laborar amb
nosaltres aportant informació

(data, persones que hi surten,
autor de la fotografia…).

D’altra banda, si teniu fotogra-
fies antigues que vulgueu cedir
a la Biblioteca, podeu portar-
les. Nosaltres les escanejarem i
us les tornarem de seguida.

Totes les que hem escanejat es
poden consultar per internet a
la següent adreça electrònica:
http://flickr.com/photos/bbal-
sareny 

Moltes gràcies per la vostra
col·laboració.
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Balsareny estrena gegantons 
per la Festa Major
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