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EDITORIAL

Balsareny per la Independència

Quan aquest número del 
Sarment surti a la llum, 
s’haurà celebrat la reunió 
constitutiva de Balsareny 
per la Independència, 
en el marc de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC). 
Una associació unitària 
i transversal, al marge 
d’ideologies polítiques, 
democràtica i cívica, que 
treballa per aconseguir 
una majoria social favora-
ble a la independència de 
Catalunya, i que compta ja 
amb més de 400 agrupa-
cions locals o territorials i 
més de 5.000 afiliats.

L’Ajuntament de Balsareny 
ja es va constituir oficial-
ment com a membre de 
l’Associació de Municipis 
per la Independència, que 
compta també amb més 
de 450 poblacions adheri-
des.

És una bona notícia que 
la gent de Balsareny es 
mogui també en aques-
ta línia. Paradoxalment, la 
gravíssima situació econò-
mica que travessa l’estat 
espanyol, i especialment 
Catalunya, possibilita que 
molta gent que, en princi-
pi, no estava sensibilitzada 
envers l’independentisme 
ara s’adoni dels perjudicis 
econòmics que la perti-
nença a l’estat espanyol 
suposa per als catalans. Per 
a tots els catalans: també 
els que voten partits que 
es proclamen espanyolis-

tes resulten any rere any 
greument perjudicats per 
l’espoli fiscal i per la desin-
versió en infraestructures, 
encara que no els amoïnin 
altres aspectes de la ten-
dència política actual, com 
ara l’atac sistemàtic a la 
nostra llengua i cultura i a 
les nostres institucions de 
govern.

El camí a la independència 
no serà fàcil, però és possi-
ble, i dintre d’una Europa 
democràtica ha de ser as-
sumit amb normalitat per 
la via de la negociació civi-
litzada. El referèndum per 
la independència d’Escòcia 
assenyala un model clar a 
seguir.

L’ANC es proposa sensibili-
tzar els diputats catalans i 
el conjunt de la ciutadania 
perquè els polítics promo-
guin l’independentisme 
des del Parlament i els 
ciutadans, arribat el mo-
ment, hi votin a favor. El 
full de ruta de l’ANC passa 
per accions puntuals: pen-
jar estelades permanent-
ment als balcons; donar la 
cara per la independència 
(www.donalacara.cat); par-
ticipar a la «Caravana del 
Bages per la Independèn-
cia» que tindrà lloc aquest 
diumenge, 27 de maig, cap 
al Parc de l’Agulla de Man-
resa; participar a la «Marxa 
per la Independència» que, 
des del dia de Sant Joan 
fins a l’Onze de Setembre 
de 2012 recorrerà Catalun-
ya per diversos itineraris 

fins a confluir a Barcelona; i 
aconseguir que en un ma-
teix dia del 2013, tots els 
ajuntaments catalans con-
voquin una consulta «ofi-
cial» no vinculant sobre 
la independència. A més 
d’organitzar actes de tota 
mena pertot arreu a fi de 
difondre l’argumentari in-
dependentista i informar-
ne el màxim de ciutadans 
possible.

Se’ns gira feina! Caldrà 
arromangar-se. Podeu tro-
bar més informació a:
http://manresaperlainde-
pendencia.blogspot.com/ 

Cap a un 
Centre Cívic 
balsarenyenc

L’Ajuntament ha complert 
un antic compromís amb 
les entitats del poble i, en 
una reunió recent, els ha 
distribuït llocs a l’edifici de 
les Monges, que fins fa poc 
havia estat seu de la llar 
d’infants. Les entitats gau-
diran a partir d’ara d’espais 
compartits per celebrar-hi 
reunions i guardar-hi do-
cumentació. Una antiga as-
piració de les entitats, que 
ja es va intentar de resol-
dre fa uns anys cedint-los 
locals als antics col·legis 
de Sant Marc; però aques-
ta solució va ser efímera, 
ja que aviat es va acordar 
destinar aquell àmbit a la 
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03ACTUALITAT

Sant Marc

El mes passat vam tancar 
l’edició abans del dia de sant 
Marc i per tant la crònica de la 
Festa Major va quedar incom-
pleta. Oferim ara un resum 
d’alguns dels actes que van 
tenir lloc el dia del patró del 
poble.

El dia de Sant Marc es va lle-
var assolellat. Durant tot el 
matí, les colles de Bastoners 
van donar el Bonjorn al veï-
nat. Després de la benedicció 
i distribució del panellet i en 
acabar la missa de sant Marc, 
a la plaça de l’Ajuntament es 
van ballar les danses tradicio-
nals del nostre poble, algunes 
de centenàries, com les dels 
Bastoners i el Ball de la Faixa, 
amb gran participació de nois 
i noies de diverses edats, grà-
cies a l’esforç personal dels 
que els ensenyen a ballar i 
gràcies a la implicació peda-
gògica de l’Escola Guillem de 
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nova llar d’infants. Ara, al 
segon pis de les Monges, 
també el CCB ha obtingut 
el seu racó compartit, que 
esdevindrà en endavant la 
seu social de l’entitat; re-
cordem que, des de 1976 
fins ara, i també per gene-
rosa concessió municipal, 
ocupàvem un local al pri-
mer pis de la casa Torrents, 
a sobre del consultori 
mèdic, un lloc que paula-
tinament va anar esdeve-
nint inhabitable fins que, 
ja fa anys, vam deixar de 
reunir-nos-hi, tot i que hi 
hem anat guardant mate-
rial fins ara mateix. Agraïm 
a l’Ajuntament que ens 
hagi facilitat un nou lloc 
social. 

Per tant, ara, l’edifici deci-
monònic de les Monges 
serà la seu social de moltes 
entitats del poble. Un lloc 
comú, compartit, de re-
unió i de treball. Està molt 
bé, i és una gran notícia. De 
fet, però, el nom de ‘Cen-
tre cívic’ potser no és el 
més adient, ja que aques-
ta denominació suggereix 
l’existència d’una entitat 
—pública, normalment— 
que, a més d’acollir-ne fí-
sicament d’altres, hi tingui 
una funció organitzativa 
i gestora, amb personal al 
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Balsareny en la conservació i 
difusió de les nostres danses.

Dues colles del Ball de la 
Faixa, dirigides per Meritxell 
Mas, van obrir sengles rotlla-
nes, culminades amb dues 
llargues «figueretes», a al so 
de la preciosa música de la 
dansa, interpretada per la Co-
bla Rosaleda. Tot seguit, dos 
grups de dansa de l’AMPA de 
l’Escola Guillem, el més me-
nuts i els més grandets, diri-
gits tots per Alba Fontanet, 
van ballar dues peces tradi-
cionals catalanes.

A continuació, la colla de 
geganters van fer ballar els 
Gegants i els Gegantons de 
Balsareny. Aquests darrers 
estrenaven ball propi, una 
composició de mossèn Joan 
Bajona, dirigida per ell mateix 
al front de la Cobla Rosaleda, 
amb una melodia molt boni-
ca que no desdiu de la que 
ell mateix va fer el 1985 per 
als gegants grans. Gegants i 

seu càrrec, i s’hi celebrin 
activitats diverses adreça-
des a col·lectius determi-
nats, cursos, xerrades, con-
cursos, exposicions... De 
moment, tot això quedarà 
limitat a la pròpia capacitat 
de cada entitat per fer-hi 
allò que bonament pugui. 
Esperem que en un futur, 
econòmicament millor, 
l’Ajuntament pugui fer un 
pas més i crear un autèntic 
Centre cívic; mentrestant, 
felicitem-lo i felicitem-nos 
del que tenim. 

Bono Loto

I parlant d’economia, fem-
nos ressò que el passat 20 
d’abril Balsareny va sortir 
a la premsa per una cosa 
positiva: un premi de se-
gona categoria (5 encerts 
més complementari) de la 
BonoLoto, d’un import de 
98.600 euros, a una butlle-
ta validada a la llibreria Els 
Colors. Una bona notícia: 
felicitem l’anònim afortu-
nat i esperem que aquesta 
bona sort individual sigui 
un bon presagi per a to-
thom, d’un futur millor per 
a Balsareny. Que tinguem 
sort.

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
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FORN
Pa i Pastisseria

Travessera, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY
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BAR - RESTAURANT
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Tel. comercio 93 839 63 55 

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY
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Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
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Gegantons van ballar també 
al ritme del grup de Grallers i 
Timbalers (Els que + sonen).

Dues colles de Bastoners joves, 
alumnes de l’Escola Guillem, 
dirigits per Xavi Vall i Anabel 
Rodríguez, van ballar les dan-
ses tradicionals: la Marxa, la 
Picaceia, el Picotí i el Rotllet, 
al so de dos saxos. Finalment, 
els Bastoners grans van ballar 
la Marxa, l’Airosa, la Picaceia i 
el Rotllet nou; en acabat, van 
convidar antics bastoners a 
afegir-s’hi. La Cobla Rosaleda 
va cloure l’acte amb una audi-
ció de sardanes.

A la tarda, la Rosaleda va ce-
lebrar el també tradicional 
concert a la seu del Centre 
Instructiu i Recreatiu, el Ca-
sino, amb una aplaudida in-
terpretació de peces d’òpera, 
sarsuela, sardanes i cançons 
catalanes, per acabar amb 
l’esperat «vals-jota». Aquesta 
cobla participa en la nostra 
festa major des de l’any 1976, 
en què van fer una audició 
de sardanes; i al concert del 
Casino des de 1977. El 1978, 
van fel el ball de la festa ma-
jor, però el concert popular va 
anar a càrrec de l’orquestra 
Costa Brava. Ja des del 1979, la 
Rosaleda no ha faltat a aques-
ta cita; és a dir, que fa 35 anys 
que hi toquen (Informació 
d’Agustí Planes tramesa per 
Esteve Carreté).

El lliurament de premis del 
concurs de Pintura a l’aire 
lliure i l’obra de teatre «Roda, 
món» del grup Mumusic Cir-
cus, dins la programació de 
Tempo, han clos la diada de 
sant Marc, que desitgem que 
tothom hagi pogut gaudir.
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El dia 21 d’abril, a la Biblioteca 
Pere Casaldàliga de Balsareny, 
Ramon Carreté va presentar 
el llibre L’ombra de Sant Benet, 
del qual és autor juntament 
amb Adolf Todó.

Tal com va explicar el coautor, 
el llibre és un conjunt de na-
rracions de ficció, emmarca-
des en un entorn històric ben 
delimitat per una abundosa 
bibliografia i notes, sempre 
centrades en el monestir de 
Sant Benet de Bages. A través 
d’un fil conductor, un perso-
natge recurrent que intervé 
a tots els capítols, la narració 
ressegueix aspectes de la his-
tòria del monestir en sentit 
cronològic invers, començant 
al segle XXI amb la restaura-
ció  i acabant al segle X amb 
la seva fundació. Entremig, s’hi 
parla de fites històriques com 
el viatge a Roma per obtenir 
l’autorització papal per fun-
dar el cenobi i el trasllat de les 
relíquies de sant Valentí, amb 
la troballa del famós vidre mi-
raculós que ajudava les parte-
res i guaria els quecs; la por de 
l’any mil, l’atac del cabdill àrab 
Al-mansur i l’estada a Catalun-
ya del monjo Gerbert, després 
papa Silvestre II; els orígens 
del camí català de Sant Jau-
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me de Galícia, les Croades i les 
Homilies d’Organyà; el con-
flicte entre els usos medievals 
bàrbars i la codificació dels 
Usatges feudals; la construc-
ció de la Sèquia de Manresa 
des de Balsareny i l’impacte 
de la Pesta Negra al Bages; 
el descobriment d’Amèrica; 
les baralles entre els bene-
dictins catalans i castellans 
pel control dels monestirs de 
la Corona d’Aragó i la clarivi-
dència de l’abat Pere Frigola 
en el moviment de reforma 
interna dels monjos; el projec-

Presentació de ‘L’ombra de Sant Benet’

El balsarenyenc Santi Fornell 
ha obtingut un dels premis 
de relat breu policial «Parau-
les amb valor. Ramon Martí» 
organitzats pel Cos de Mossos 
d’Esquadra. Aquest concurs li-
terari vol recordar la memòria 
del sergent Ramon Martí Sa-
nahuja, i en general de tots 
els membres del CME que han 
perdut la vida.

R. CARRETÉ

Premi literari per a Santi Fornell

Els premis es van lliurar el pas-
sat dia 17 d’abril, en el marc del 
Dia de les Esquadres de la re-
gió policial metropolitana de 
Barcelona, en un acte celebrat 
al Palau de Congressos de Bar-
celona i que va ser presidit pel 
conseller d’Interior, Felip Puig.

En la primera edició d’aquest 
concurs literari hi van concó-

rrer 25 treballs, tots escrits per 
membres del Cos. La narració 
de Santi Fornell portava com 
a títol Un mal tràngol i va ob-
tenir el tercer premi. El segon 
va ser per a Alexis Echevarría, 
amb Avui ens hem mirat als ulls, 
i la guanyadora absoluta va ser 
Irene Alcaide amb l’obra Mirall 
esberlat. 
Felicitem el nostre conciutadà 

Santi Fornell per aquest premi, 
que afegeix una baula més a la 
seva trajectòria literària, des-
prés d’haver publicat el recull 
de poemes Vida. Poesia quo-
tidiana i el llibre de narracio-
ns Bufi aquí!. Fornell és autor 
també d’obres teatrals, com Ai 
mossèn!, La cara i la creu, Una 
assegurança de mala mort o Ri-
gueu mortis. 

te montserratí d’enderrocar el 
preciós claustre romànic de 
Sant Benet; la importància de 
la vinya a la Catalunya central 
i en l’economia del cenobi; la 
desamortització i la destruc-
ció del monestir; la seva ad-
quisició per part de la família 
del pintor Ramon Casas i la 
restauració de Puig i Cadafal-
ch, entre altres.

El llibre, amb pròlegs de Ferran 
Adrià i Andreu Buenafuente, 
és publicat per Angle Editorial 
(2012).
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El dia 29 d’abril va tenir lloc l’acte de pro-
clamació del veredicte i lliurament dels 
premis del Concurs Literari Sant Marc 
corresponent a l’any 2012, enguany en 
la modalitat de poesia. En una Bibliote-
ca Pere Casaldàliga plena a vessar, el ju-
rat va donar a conèixer el seu veredicte i 
els autors guardonats van llegir els seus 
treballs. L’acte va acabar amb un breu 
concert a càrrec de les corals i músics de 
l’Escola Municipal de Música de Balsa-
reny. Aquests són els poemes premiats.

Categoria Majors de 60 anys: 
Manola Asensio
AMOR APASSIONAT

Vull la llum del teu mirar amb mi
unit al somriure dels teus llavis,
el riure feliç, furtiu i boig
nascut de l’amor amb què et venero.
Ignorant fins haver-te conegut,
tu per mi ets el més estimat,
anhelat i febril de la meva ànima.
Vaig veure en tu l’albada,
la primavera de l’amor que ha florit
en el verger de la meva quimera.
Ets petó, deliri, poesia, nenúfar,
llum, bellesa, somni i flor.
Ets per ser-ho tot.
Ets la meva passió.

Categoria adults (21 a 59 anys):
Damià Henares
LA NIT A LA INTEMPÈRIE

A la claror d’una foguera
he passat tota la nit
tot mirant, a les estrelles,
un llençol d’argent bullint.

Un vestit de broma espessa
rodeja la lluna plena
amb un ball d’espurnes d’or
que revifa de l’encesa.

Se sent el brunzir del vent
i un clot d’aigua sorollosa.
El neguit, batec del meu cor,
aspira veu silenciosa.

SARMENT
FOTOS SUSI RODRÍGUEZ

Categoria 17 a 20 anys: 
Anna Soler 
ÉS ARA

Era en aquells dies quan tot va sorgir, 
quan les nostres vides varen confluir.
Semblava que el temps s’hagués aturat 
de bé que em trobava de ser al teu costat.

I és ara que et cerco, però no ets aquí...
Ara et necessito i ja no ets amb mi.
No puc creure encara que tot ha acabat:
penso que és un somni, no la realitat.

Les pedres rodolen i l’aigua flueix,
les coses canvien, però a mi no em serveix.
La vida és tenebra, no trobo el camí:
¿Com és que un nou sol ja no brilla per a mi?

I és ara que et cerco, però no ets aquí...
Ara et necessito i ja no ets amb mi.
Si mai tu tornessis, digue’m, per favor,
que no és impossible reviure l’amor.

Categoria ESO: Núria Recio
016

I ara em deixes aquí,
sola, perduda enmig del desert.
Tot ha canviat, ja no ets com abans.
Recordo aquells moments
quan tot era diferent,
els moments en els quals 
m’estimaves.
Però ara de tu només em
queden els cops,
els blaus, les amenaces.
Però això s’ha acabat,
he tret la targeta,
la targeta vermella.
Cada nit, quan arribava
l’hora que vinguessis,
em queien les
llàgrimes, eren de por
i alhora de ràbia.
Tot em preguntaven
què em passava.
Jo els ho intentava dir, però
m’era difícil, em costava.
Cada dia que passava, els cops
eren més forts.
Ja no podia més: si seguia així,
em mataria! Vaig agafar
el mòbil, i vaig marcar...
016. Per fi havia acabat,
ja no hi haurà més cops.

Concurs literari Sant Marc 2012
Categoria Cicle Superior 
(10-11 anys): Eva Aguilera
LA CRISI

La crisi ha arribat
i la moneda ha marxat.
El govern va parlant,
però d’aquesta no ens en trauran.

Crits, alarmes i manifestacions,
retallades, impostos i reduccions,
propostes, pactes i agitacions,
mil coses sense solucions.

Convocatòries i mobilitzacions
a les principals nacions,
més assistència i benestar
i no tantes obligacions!

Socialistes, populars i convergents:
defenseu la nostra terra,
feu-nos justícia social
i deixeu-nos viure com cal.

Categoria Cicle mitjà 
(8-9 anys): Aina Obiols
LA SOPA

La sopa ben condimentada
agrada a tota la mainada.

Amb pistons o pasta fina,
estrelletes o galets,
se la mengen fins i tot
els més vellets.

Quan ens la mengem a l’hivern,
ben calentona la volem.
En canvi, a l’estiu
preferim un bon aperitiu.

Categoria Cicle Inicial 
(6-7 anys): Roxana Fabra (2n)
EL MOSQUIT

Categoria Menors de 6 anys: 
Víctor Marchan (P4)
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No sé què deu tenir el mes 
de maig que ha excitat la 
inspiració de tants poetes i 
músics d’arreu i també, és na-
tural, de Catalunya. Les flors 
abundants? Sens dubte. No 
s’explicaria altrament que, 
per exemple, Josep Anselm 
Clavé –el fundador dels cors 
d’homes obrers del segle XIX- 
titulés la seva obra més popu-
lar «Les flors de maig» Ni que, 
a un altre nivell, més culte, el 
gran compositor noucentista 
Eduard Toldrà titulés la seva 
òpera com a «El giravolt de 
maig», amb lletra del gran Jo-
sep Carner i figurins de Xavier 
Nogués, molt apreciable di-
buixant del moment. L’òpera 
va ser estrenada al Palau de 
la Música el 1928 i, al Liceu, el 
1938. Avui encara funciona.

Però és evident, em sembla, 
que avui no parlaré d’òpera 
ni de cançons. Sinó del mes 
de maig, que per mi, com per 
molts dels meus companys 
d’edat i de cultura, era sim-
plement el mes de Maria. 
Ja he explicat més d’un cop 
–i ho faig sense cap mena 
de recança- que la presència 
del catolicisme posterior a la 
guerra civil era present a qua-
si totes les esferes de la vida 
pública. I el mes de Maria, el 
maig, no se n’escapava, al 
contrari. Era un mes especial, 
almenys en els meus records 
d’infantesa a Balsareny. Co-
mencem per l’escola.

A l’escola del senyor Ortega, 
on jo anava –ignoro si a les 
altres passava el mateix- la 
seva dona, doña Carmen ens 
muntava, darrera de la taula 
del mestre, un tabernacle es-
plèndid, amb domassos blaus, 
petites lleixes on deixar els 
gerros amb flors –unes roses 
oloroses, de color de rosa co-

JORDI PLANES

El mes de maig 
llides als jardins dels darreres 
de les cases del poble, res de 
floristeria- i, al bell mig, una 
imatge de la Verge Maria, de 
guix, segurament la Puríssi-
ma o la de Lourdes, no me’n 
recordo bé. Entre parèntesi: 
doña Carmen, l’esposa del 
mestre, era una senyora molt 
devota, de salut delicada, que 
va introduir al poble la devo-
ció de la Verge del Perpetu 
Socors, amb una capelleta 
que anava de casa en casa 
durant els dies del mes, com 
l’antiga i tradicional de la 
Sagrada Família. Avui no en 
deu quedar res de tot plegat. 
Doncs bé, tanquem parèntesi. 
A sobre de tot del tabernacle 
marià, no diré com presidint-
lo perquè sempre era allà, hi 
havia la imatge del Crucifix 
–vulgarment el Sant Cristo- i 
a cada costat les fotografies 
de, a l’esquerra de la imatge, 
José Antonio Primo de Rive-
ra, fundador de la Falange, i a 
la dreta, tot vist des de cara, 
la del general Franco, una 
d’aquelles fotos que, vagis on 
vagis, sempre sembla que et 
miren (i mira si ens va mirar 
anys!). Cada tarda, quan el 
mestre ho deia, fèiem la de-
voció del mes de Maria, això 
a l’escola nacional, la pública! 
Què passaria avui? Només 
vull fer memòria. Fèiem unes 
pregàries, suposo que unes 
invocacions a la Mare de Déu, 
seguides d’avemaries i d’una 
cançó, en castellà, que sem-
pre he recordat. La lletra feia 
així:

Venid y vamos todos
Con flores a porfía
Con flores a María
Que madre nuestra es.

Confesso que això de «a por-
fía» no vaig saber mai que 
volia dir, fins molt més tard. Jo 
vaig aprendre el castellà a set 
anys, a l’escola del senyor Or-

tega –que era de Cuenca- on, 
durant els primers mesos, no 
entenia res i, de mica en mica, 
em vaig anar integrant. Im-
mersió lingüística a l’inrevés. 
Però bé, al capdavall, això del 
mes de Maria era més distret 
que la taula del set o la llista 
dels reis gots.

Això a l’escola. Perquè des-
prés, al vespre, hi havia el 
mes de Maria a l’església. 
Una devoció molt popular on 
assistia força gent, dones la 
majoria, i que solemnitzàvem 
els de l’escolania, fundada i 
mantinguda durant una anys 
per Carles Cases «Carlets» 
Fèiem poc cabal del que ana-
va dient el rector durant la 
celebració i, alguns cops, sor-
tíem a jugar a la plaça. Però 
hi havia un moment en què, 
després de fer la visita espi-
ritual a un santuari marià de 
Catalunya –posem Queralt 
o la Gleva-, el mossèn deia: 
«Meditem-ho uns moments». 
Llavors, el Carlets arrencava 
de l’harmònium una impro-
visació molt sentida que a 
nosaltres, els petits cantors, 
ens feia molta gràcia perquè 
l’home, devot, deixava anar la 
seva tota la seva ànima entre 

sospirs i magarrufes franca-
ment còmiques. Després can-
tàvem, tan bé com sabíem, 
les avemaries ben assajades 
i, acabat, anàvem a recollir 
l’estampeta amb el santuari 
del dia i que, avui dia, si les 
hagués sabut guardar, seria 
una col·lecció apreciable.

En l’àmbit privat, casolà, al-
guns de nosaltres muntàvem 
les nostre pròpies capelletes 
del mes de Maria. Jo les feia 
amb els germans Joan i Jo-
sep Soler (que espero que no 
s’ofenguin: eren altres temps 
i tots érem petits). Les guar-
níem com podíem, amb flors 
de casa i amb un fenal que 
anàvem a collir al serrat i que, 
estirant-lo, s’arrissava. Però 
era molt inflamable. Així que, 
un dia, quan vam encendre 
les espelmes, se’ns va calar 
foc a tot el muntatge que, cal 
dir-ho, no era una devoció, 
sinó la imitació del que vèiem 
al voltant nostre.

Un entorn que ha canviat 
tant que fins i tot el temps, 
la meteorologia, ha anat des-
mentint. Ara ni al maig cada 
dia fa un raig. Però ningú no 
ens prendrà la memòria.

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

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

ACTUALITAT04

Homenatge a mossèn Joan

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

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

SARMENT
FOTOS J. PERALTA I A. SELGAS

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

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

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

FRANKFURT LLOBREGAT

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

Platos combinados - Carne a la brasa

Juan Enrique Chavez - M. Angeles Piedra

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
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«Sóc l’Adalbert de ca l’Enriqueta 
i també de ca l’Arnau. De ben 
petit, ja em vaig agafar als 
pantalons de l’avi i anava de la 
botiga a l’hort i viceversa. A ca 
l’Arnau hem estat de sempre 
una familia amb vocació de 
servei al poble, portant la bo-
tiga de ca l’Enriqueta, autocar, 
el bar-restaurant de la Piscina, 
hem fet servei de taxi, he tin-
gut també el DVD i transport. 
Sense deixar els meus estudis 
i el meu pas per l’escoltisme, 
vaig col·laborar diversos anys 
amb el voluntariat de la Creu 
Roja de Sallent. Amb el meu 
germà Edgar formem la raó 
social Arnau-Costa S.L., fent 
transport de paqueteria na-
cional i internacional. També 
vull recordar el meu pas per 
la comissió dels Traginers, el 
Consell de Joventut...»

Adalbert Arnau i Costa neix a 
Balsareny el 25 d’abril de 1976. 
Va estudiar EGB al col·legi Gui-
llem de Balsareny i el Batxille-
rat elemental a l’Institut de la 
Butjosa de Sallent. Té la forma-
ció professional de Grau II im-
partida a Navàs. Li agrada molt 
viatjar i, entre d’altres llocs, ha 
estat al Marroc, Bèlgica, Suïssa, 
França i altres llocs d’Espanya. 
Li agrada llegir, però ens diu 
que no té massa temps per 
fer-ho. Li agrada el cinema, so-
bre tot pel·lícules d’aventures i 
policíaques.

—Avui has deixat enrera la teva 
etapa d’escolta a Balsareny. 
Explica’ns, com van ser aquells 

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

Adalbert Arnau i Costa: transportista internacional, escolta balsarenyenc 

començaments?

—Els primers temps que en-
tres a formar pat d’un grup 
d’escoltes són viscuts amb 
una il·lusió i fantasia que et 
porten a descobrir un món de 
natura, amics i pobles diversos. 
El món escolta t’endinsa cap al 
civisme i aprens a compartir.

—Com a cap, quina aportació 
creus que vas donar en aquella 
etapa?

—Durant aquella etapa com a 
monitor, vaig intentar motivar-
los per ser el més creatius pos-
sible, optimistes, emprenedors, 
responsables i participatius; 

només cal mirar les diferents 
entitats del poble i segur que 
hi trobeu gent que han pass-
at pels escoltes. L’escoltisme 
abasta les edats d’entre 6 i 18 
anys i fa a entrendre que el 
món no és el cercle tancat que 
a vegades els humans creiem 
que és, sinó que és tot un ven-
tall d’afectes. 

—L’escoltisme, a Balsareny, ha 
tramès aquesta cultura respon-
sable?

—Sí, l’esperit de companyo-
nia i responsabilitat els po-
deu veure actualment ben 
vius. Gent compromesa amb 
el medi ambient i capaços 
d’involucrar-se. Per exemple, 
recordo que avui farà 4 o 5 
anys del projecte de refores-
tació al Serrat del Maurici. 
Aquests joves escoltes donen 
testimoni dels valors apresos i 
estan involucrats al Consell de 
Joventut i en la comissió de la 
nostra Festa dels Traginers.

—Què ens pots dir d’una sor-

tida habitual que fan els escol-
tes? Com es viu un bivac en ple-
na natura?

—El bivac és una aventu-
ra que dóna l’oportunitat 
d’experimentar què són 
les nits fora de casa. Poder 
compartir amb els amics 
l’experiència de la natura, el 
treball en equip i aprendre 
orientar-se i la història dels 
estels i constel.lacions. També 
podríem dir que és un antídot 
contra la por de sentir-te sol 
en plena nit, lluny de les parets 
de casa, pero amb el caliu dels 
companys.

—Durant la teva etapa de mo-
nitor, quin grau tenies dins el 
grup?

—Compartia la meva tasca de 
monitor en els diferents grups 
de Llops-Daines, Ràngers-
Guies, Pioners-Caravel·les, i 
vaig ser animador de la branca 
dels Trucs.

—Quina és la puntuació que 
ens pots donar dels caus, locals 
socials de l’escoltisme balsaren-
yenc?

—El cau balsarenyenc és situat 
en el complex de la Parròquia. 
Té unes instal·lacions apropia-
des per al desenvolupament 
escolta. Cada branca disposa 
del seu propi compartiment 
i gaudeix d’un entorn adient 
per a les activitats pròpies de 
l’entitat, i està envoltat de pla-
ces on poder jugar.

—Per últim, avui segueixes 
aportant algun tipus de 
col·laboració al grup?

—Avui dia hi col·laboro en co-
ses puntuals, en tot allò que 
se’m demana: sortida de cons-
tructors d’iglús, organització 
del concert de divendres dels 
Traginers...
Per acabar, animo tots el pares 
a portar els seus fills a conèixer 
l’escoltisme.

CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE 
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE 
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE 
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE

Ponent, 3 - Tel. 93 839 62 12 - BALSARENY
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JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

Antonio Fenoy Martínez: 
figurinista amb fusta i cartró

ENTREVISTA

El dia 8, la coral Els Ametllers va 
participar a la cantada de les 
Caramelles.

El dia 11, excursió a les coves 
de Font-rabiosa (França). Sor-
tim a les 7:30 del matí 47 per-
sones en direcció a l’àrea de 
servei del túnel del Cadí, on 
vam esmorzar i vam recollir la 
guia que ens va acompanyar 
durant tota l’excursió. Després 
vam posar rumb a les coves 
(per cert, que són precioses, 
ben il·luminades, i de bon reco-
rregut per a la gent gran). Ens 
hi va acompanyar la guia de les 
coves. Un cop acabada la visi-
ta ens van obsequiar amb un 
gotet de licor de fruits de mun-
tanya, deliciós. Tot seguit, vam 
posar direcció a la població de 
Montlluís, totalment emmu-
rallada. Hi vàrem fer una visita 
turística. Després vam posar 
rumb cap a la Molina, a l’hotel 
Solineu, per dinar: un bufet 
molt complet. Després de di-
nar, ball i temps lliure; i en aca-
bat vàrem tornar a Balsareny.

Si algú vol veure les fotografies 
de l’excursió, ho pot fer a través 
d’aquest enllaç:  
http://www.facebook.com/
p a g e s / S O L I N E U - H O T E -
LES/391685843763.

El dia 15 al matí, sortida de les 
puntaires a la fira d’Artés.
A la tarda, actuació del Grup del 

ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS
FOTO ARXIU

Les activitats del mes d’abril 
de l’Associació Els Ametllers

Casal de la Gent Gran. La Il·lusió 
va presentar el seu espectacle 
a la sala del sindicat dins dels 
actes de la festa major. Creiem 
que es va passar una bona es-
tona.

El dia 22, les puntaires del casal 
van ser a la trobada de Navar-
cles.

La setmana del 28 maig fins al 
2 de juny es celebren les fes-
tes de primavera al Casal de 
la Gent Gran, amb el següent 
programa:

- Dilluns 28 al matí: inaugura-
ció, acompanyats per la coral 
Els Ametllers. Tarda: desfilada 
de vestits de paper pel Casal 
de Sant Joan de Vilatorrada, i 
balls en línia.
- Dimarts 29 a la tarda: el grup 
La Il·lusió presenta el seu nou 
espectacle.
- Dimecres 30: excursió a Vi-
lajuïga i al monestir de Sant 
Pere de Rodes.
- Dijous 31 al matí: lliurament 
de premis del concurs ‘Esglé-
sies Medievals de Balsareny’. 
Tarda: la coral de Torelló ens 
representarà la Història de Ca-
talunya. A continuació, berenar 
popular.
- Divendres 1 al matí: camina-
da a Sobirana de Ferrans. A la 
tornada passarem pel Serrat 
de les Tombes. Tarda: Ball amb 
«Ostres, Ostres!»
- Dissabte 2 al matí: Missa. Tar-
da: dinar de germanor i con-
cert.

—Durant uns anys, la vida la-
boral no et permet poder te-
nir temps per dedicar-te a tot 
allò que t’agradaria fer. Avui 
jo tinc la sort de dir-vos que 
ja fa set anys del meu primer 
treball.

—Setmanalment, quantes ho-
res hi dediqueu?

—Bé, tampoc no puc dedicar 
tot el temps a una sola cosa. 
Tanmateix, faig tots els pos-
sibles per dedicar-m’hi tant 
com puc.

—Expliqueu-nos, si us plau, 
quins tipus de treballs feu?

—Tots giren dins el camp de 
l’artesania.

—Amb quina matèria prima 
treballeu?

—Els meus treballs són fets de 
fusta, cartró...

—Dins el mercat, hi ha alguna 
firma que us hagi demanat de 
fer algun treball en sèrie?

—No.

—Per últim, hem vist l’exposició 
d’algunes figures vostres a Bal-
sareny. Heu participat en algu-
na altra població?

«Sóc nascut a la ciutat de 
Terrassa, però sóc un balsa-
renyenc que estimo el poble. 
La meva afició cap a l’art em 
dóna l’oportunitat de relaxar-
me durant unes hores set-
manals. Crec fermament amb 
totes aquelles persones que 
es dediquen en el seu temps 
d’oci a fer activitats culturals, 
socials, esportives...»

Antonio Fenoy i Martínez neix 
a Terrassa el dia 10 de juliol 
de 1959. Va cursar els estudis 
primaris i l’últim llibre que ha 
llegit és La Divina Comèdia de 
Dante. A Fenoy li agrada molt 
viatjar i escoltar la ràdio.

—Hem sabut del vostre treball 
artístic. Digueu-nos, com va co-
mençar tot?

—Doncs gràcies a les noves 
tecnologies, un bon dia vaig 
veure per internet la possibili-
tat de poder dedicar-me a una 
activitat creativa que sempre 
havia somiat poder-la fer.

—Quants anys fa d’aquell co-
mençament?

—Sí, a part del nos-
tre poble, he tingut 
l’oportunitat de donar 
a conèixer la meva 
creativitat a les pobla-
cionsveïnes de Navàs i 
Santpedor.
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L’Alfonso i la Rosario

Fa uns dies que hem rebut la 
trista i corprenedora notícia 
de la mort de Rosario, muller 
del nostre antic amic Alfonso 
Robles. 

La Rosario no arribava als 
seixanta quan ha deixat 
l’Alfons pensant que li man-
ca tot. El seu fill Adrián serà, 
amb paraules del seu pare, el 
motiu de vida i felicitat que 
restarà en ell. 

Volem que arribi al sentiment 
de l’Alfons el nostre condol i 
tota la solidaritat amb la seva 
pèrdua. Voldríem, malgrat la 
distancia, fer-li una mica de 
companyia. 

TRINI RIU VENDRELL, DÈLIA ORTE-
GA, JOAN MARIA SERRA, RAMONA 
TORREBADELLA, ANNA OBRA-
DORS, DOLORS BONALS i RAMON 
CARRETÉ

I voldríem també explicar-
vos una mica qui va ser per 
al nostre poble, i per què una 
colla de nosaltres guardem 
el seu record en un calaixet 
molt endins del cor.

Perquè junts amb l’Alfons 
vam viure una bonica amis-
tat, vam aprendre a treballar, 
a compartir il·lusions, a viat-
jar, i a créixer junts, una tem-
porada de les nostres vides. 

Ell, l’any 1979, va arribar 
a Balsareny del seu poble 
d’Almeria, Topares, per fer de 
mestre. La nostra escola era 
bilingüe des del 75-76 i el 
curs 81-82 va passar a fer tot 
l’ensenyament en català. 

L’Alfons en poc temps va 
aprendre la nostra llengua 
i amb el seu accent andalús 

de seguida es va guanyar 
l’afecte de la gent. 

Vivíem la nostra joventut, 
érem en plena activitat, in-
teressats per tot, vivint uns 
anys que crèiem decisius per 
a canviar el món. 

Mirant enrere, quantes coses 
resten si fa no fa com llavors, 
si no pitjor! Tan catalanista 
com vam fer tornar l’Alfons, i 
ara ja ho pot veure: tornen a 
qüestionar la nostra llengua 
a l’escola! Nosaltres teníem 
perspectives de feina, i els 
nostres fills, feina tindran a 
trobar-ne!

Però llavors això no ens pre-
ocupava gaire. Teníem la fe-
licitat inconscient de la poca 
edat, i unes mega-ganes de 
riure, com dirien ara.  

L’Alfons no va tardar gens a 
fer-se amb tothom i a guan-
yar l’estimació de la gent, i es 
va mostrar tan amical, afectiu 
i obert que era difícil no sen-
tir simpatia per ell. Era franc, 
directe, sincer, molt proper.

Parlàvem de política, de cul-
tura, d’amistat. I nosaltres, 
més reservats, potser també 
vam aprendre amb ell a ser 
més expressius. 

En aquells dies, amb finalitats 
més o menys altruistes, per 
passar-ho bé i aportar acti-
vitats al poble, muntàvem 
els «Festivals d’estiu». Quan 
juliol feia cap, comença-
ven trifulgues de posar es-
cenari, llogar estris, cercar 
pel·lícules, muntar obres de 
teatre... Tant ens feia mun-
tar el bar i vendre coca-cola 
com posar i treure centenars 
de cadires de la plaça. I allí hi 
havia l’Alfons. 

En aquells anys, suplíem 
mancances de les adminis-
tracions amb entitats cultu-
rals com el Cercle Cultural 
o la Lluerna, i hi dedicàvem 
esforç i temps i així també 
apreníem a ser responsables. 
Tots recordem tenir la sen-
sació agradable i tranquil·la 
d’haver acabat bé la fei-
na gaudint de l’airet fresc, 
aquells vespres d’estiu, amb 
l’Alfons entre nosaltres. 

I al cap d’un temps, l’Alfons 
ens porta una noia que li ha-
via robat el cor allà a les An-
dalusies. La Rosario va entrar 
a la seva vida com una ànima 
bessona per a l’Alfons. I se’l 
va emportar amb ella, com 
havia de ser, per a fer el seu 
camí i una família, no sense 
abans deixar-nos, ella també, 
una empremta tendra i amis-
tosa. 

Aquells de nosaltres que hi 
vam anar, no oblidarem mai, 
Alfons, la lliçó d’hospitalitat, 
bondat, i joia que vam sen-
tir en el vostre casament a 
Almeria. Ens vau fer viure un 
dels episodis més alegres, 
compartits i esbojarrats de la 
nostra joventut. 

La teva muller, Alfonso, amb 
el seu divertit sentit de 
l’humor, la seva bondat i la 
seva manera de fer tan espe-
cial, no només et captivava a 
tu. Has tingut una companya 
admirable, i entenem la teva 
buidor. Esperem que poc a 
poc omplis la vida de petites 
coses que et facin sentir tan 
sols una mica més bé. 

I per totes aquestes merave-
lloses sensacions que tu i ella 
ens vau deixar, rep el nostre 
record, estima i una abraça-
da immensa. 
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El passat mes d’abril la secció 
local d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a Balsareny va 
escollir com nova presidenta 
Neus Orriols Alsina.

La nova presidenta va agrair als 
qui havien ocupat el càrrec i a 
les anteriors executives  l’esforç 
de tirar endavant, per part de 
tots, el projecte d’ERC al mu-
nicipi, malgrat que «en alguns 
moments existeixen dificultats 
de participació i contextos po-
lítics gens favorables», però  re-
cordava que realitzar una bona 
feina comporta la satisfacció de 
tenir uns bons resultats, com 
en les passades eleccions, on 
Esquerra va obtenir tres regi-
dors. Va proposar un projecte 
de continuïtat,  perquè «és el 
que ens permet estar a prop de 
la gent i de la xarxa associativa 
i de no defallir presentant pro-
postes i demanant transparèn-
cia en tots els temes que afec-
ten el municipi». «A poc a poc la 
gent s’implica més en el nostre 
projecte i per això ens cal un es-
forç més gran en explicar-nos i 
convidar a la gent que formi 
part del nostre grup».

Neus Orriols és llicenciada en 
psicologia i màster en psico-
logia comunitària; actualment 
està fent el segon cicle del 
màster en direcció pública. Ha 
treballat des de sempre en un 
ajuntament en les àrees socials 
i de salut. En la passada legisla-
tura va ocupar, durant un temps, 
el càrrec de directora dels ser-
veis territorials  de Barcelona 
de la conselleria d’Acció Social 
i Ciutadania. Ha format part de 
l’executiva local d’Igualada i de 
la comarcal de l’Anoia. 

Durant la mateixa assemblea  
també es va escollir la nova 
executiva local que acompan-
yarà Neus Orriols, i que està 

ERC
FOTO ARXIU

Però malgrat tot ens sentim 
recolzats per molta gent i una 
de les coses que em proposo 
amb més  energia és ampliar la 
secció local.

—Com definiries el programa 
que va presentar ERC a Balsa-
reny?

—Era (és) un programa rea-
lista, on presentàvem el nos-
tre compromís d’honestedat, 
d’austeritat i transparència en 
la gestió dels recursos públics; 
la participació real dels dife-
rents segments de població 
a través dels Consells de par-
ticipació; de donar un impuls 
a l’activitat econòmica i co-
mercial del poble, i de plante-
jar accions molt concretes i 
possibles en aquest temps de 
crisi. Parlàvem de cohesió so-
cial i de com calia invertir en 
les necessitats de les persones 
(culturals, econòmiques, for-
matives...). D’un espai públic 

integrada per: Anna Soldevila 
(secretaria d’Organització); Ma-
ria Àngels Rovira (secretaria 
d’Imatge i Comunicació); Pep 
Bruch (secretaria de Política 
Municipal); Francesc Soldevila 
(secretaria de Finances); i Nuri 
Prat (portaveu del Grup Muni-
cipal).

Algunes preguntes a la nova 
presidenta

—Per què, aquest canvi?

— Bé, les diferents seccions lo-
cals han de renovar els càrrecs 
cada dos anys i en el cas de la 
nostra tocava. Fins ara el pre-
sident era el Marc Selgas, però 
des de juny de l’any passat és 
regidor a l’Ajuntament junt 
amb la Nuri Prat i la Conxita 
Calvet: això els comporta molta 
feina i per tant la resta del grup 
hem d’assumir altres responsa-
bilitats.

—Què et proposes?

—Em proposo sobretot donar 
continuïtat a aquesta secció 
local. Això ha de continuar i 
com més siguem, millor. El grup 
d’ERC a Balsareny ha treballat 
sempre de valent. No és fàcil 
ser-hi quan tens poc suport al 
teu voltant, i entrebancs cons-
tants de l’equip de govern. 

La secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya a Balsareny 
escull Neus Orriols com a nova presidenta

sostenible, segur i accessible... 
Bé, parlàvem de tot; però, torno 
a insistir, amb clau realista i bus-
cant oportunitats.

—Què en queda, de tot això?

—Queda tot: ens seguim man-
tenint molt ferms en tot allò 
que vàrem expressar. Perquè 
no era només per presentar un 
programa quan calia. Va ser tre-
ballat i consensuat per tothom, 
i això hi dóna un valor impor-
tant. Els regidors d’ERC que són 
a l’Ajuntament el tenen molt 
present i només cal veure en 
totes les seves intervencions 
com el defensen.

—Alguna cosa més? 

—Que la secció local d’ERC 
a Balsareny obre les portes a 
tothom qui vulgui. Només cal 
tenir ganes de compromís, 
de participació i de treball en 
equip.

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
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Avui hem sentit vergonya de 
practicar l’esport que prac-
tiquem. Avui hem sentit ver-
gonya de la institució que 
fa que practiquem l’esport 
que practiquem. Avui hem 
sentit vergonya de qui repar-
teix justícia en l’esport que 
practiquem. Avui hem sentit 
vergonya d’aquells que han 
de vetllar per la seguretat de 
tots els ciutadans. Avui hem 
sentit vergonya de viure a la 
regió on vivim.

Així comencem la nostra 
carta per expressar un dels 
sentiments que tenim a 
Balsareny cadascuna de les 
persones que hem assistit al 
partit de Preferent Catalana 
de futbol sala disputat entre 
el Balsareny i La Sardana de 
Badia del Vallès.

Sentim vergonya de jugar 
a un esport on es permet la 
violència. Un esport on es 
premia la violència per sobre 
del civisme. Sentim vergon-
ya que les males arts impe-
rin per sobre de la justícia. 
Que el treball ben fet i sen-
se soroll quedi enterrat per 
l’agressivitat, la intimidació, 
l’insult, la vexació i la coac-
ció.

Sentim vergonya de la ins-
titució a la qual pertanyem 
com a club. Sentim vergonya 
que la Federació Catalana de 
Futbol no sancioni als clubs 
que es dediquen a saltar-se 
constantment la normativa. 
Sentim vergonya que no uti-
litzi els mecanismes que té 
per fer que el campionat mi-
llori en qualitat, i no tant en 
quantitat dels equips.

Sentim vergonya d’un es-
tament arbitral que no ha 
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Sentim vergonya
evolucionat en els darrers 
anys. Sentim vergonya d’uns 
àrbitres que no imparteixen 
justícia subjectivament. Sen-
tim vergonya de sentir-nos 
perseguits per allà on anem, 
i amenaçats a casa nostra. 
Sentim vergonya que des-
prés de prendre una decisió 
es faci enrere per por a ser 
agredit.

Sentim vergonya de les for-
ces de l’ordre que tenim. Sen-
tim vergonya dels Mossos 
d’Esquadra. El cos de policia 
que paguem entre tots els 
catalans, avui ha marxat. Es-
taven avisats que avui podria 
ser un partit conflictiu. Han 
fet acte de presència quan 
els hem avisat per telèfon. 
Han vingut, han tret el cap 
i tot s’ha calmat. On havien 
d’anar? A la que han marxat, 
el pavelló de Balsareny sem-
blava una guerra civil. Sentim 
vergonya que no facin la seva 
feina amb eficiència. Sentim 
vergonya de sentir-nos des-
protegits per aquells que ens 
haurien de protegir.
Sentim vergonya que gent 
de la nostra regió vingui a 
insultar-nos, a agredir-nos, a 
tirar-nos llaunes de cervesa 
pel cap, i tot això a casa nos-
tra i sense les forces de se-
guretat. Sentim vergonya de 
pertànyer a una terra on tots 
vivim, a una terra d’incívics.

Sentim vergonya de tot això. 
Sentim vergonya que ca-
sos com aquests no quedin 
aïllats i es vagin repetint. 
Avui recordàvem el partit de 
futbol entre la Pirinaica i la 
Gimnástica Iberiana. Doncs 
perquè la gent es faci una 
idea ha passat tres quarts del 
mateix. Sentim vergonya que 
no es penalitzi als agressors i 
si als agredits. Així ni podem 
ni volem continuar.

COL·LABORACIONS

«Altres vegades, quan em sen-
to especialment proscrit i es-
trambòtic, estic convençut que 
el culpable és el Quixot. Escol-
tin això: «En resolució, ell es va 
embrancar tant en la seva lec-
tura, que se li passaven les nits 
llegint de clar en clar, i els dies 
de sol a sol, i així, del poc dor-
mir i del molt llegir, se li va as-
secar el cervell de manera que 
va venir a perdre el seny.»
 
Qui recita aquest paràgraf 
de l’obra de Cervantes és un 
animalet del qual algú en fu-
giria, com si fos un monstre 
carnívor, i al qual algú altre 
perseguiria armat amb una 
escombra forta per destruir-
lo. Es diu Firmin: el ratolí més 
enciclopèdic de qui hi ha no-
tícia literària, recollida negre 
sobre blanc pel senyor Sam 
Savage, una mena de trinxe-
raire ordenat, ex professor 
de Yale, i escriptor de boca a 
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Història d’un ratolí literari
orella.

I la que va començar així 
aquest tema i la història que 
explico és Cecilia Alameda. 
Una amiga periodista molt 
estimada per tots aquells que 
seguim el seu esplèndid bloc, 
on explicava històries viscu-
des, entrevistes a gent molt 
important, com escriptors o 
científics, i moltes vegades 
ens recomanava llibres com 
aquest.

I aquest és el comentari 
que jo li vaig deixar el dia 
30 d’octubre de 2008 sobre 
aquest tema: «Cecilia, és clar 
que els humans sempre el 
veurem com el que és: un ra-
tolí, i mai no arribarem a com-
prendre fins a quin punt ens 
aprecia i cerca la nostra com-
prensió i afecte, sense arribar 
a aconseguir-los en cap mo-
ment. La propera vegada que 
vegi un ratolí, me’l miraré amb 
uns altres ulls».

(La Mireia, quan era més pe-
tita, es pensava que la Susi 
vivia a la Biblioteca.)

Ara veureu com al cap de 
dos dies la història va can-
viar d’un bloc a una biblio-
teca.

—Mireia, anem a casa de la 
Susi? 
—Sí, avi!
—Hola, Susi, veníem a veure-
us, i de passada a preguntar 
si tens el llibre Firmin.
— Firmin, el ratolí que viu a 
la biblioteca?

JOSEP ESTRUELL FILELLA
DIBUIX SANTI FORNELL

Casa de la Susi

—Sí, aquest, aquest!
—Sí, és aquí!
—Avi, aquí viu el Firmin?
—Sí, és clar, bonica. 

A partir d’aquell moment 
totes les energies d’una 
nena de tot just 4 anyets es-
taven única i exclusivament 
al servei de trobar en Firmin 
per qualsevol racó, prestat-
geries, darrera d’un llibre, 
amunt i avall, aquí i allà... 
Ella havia de trobar el fora-
det per on entrava i sortia. 
Fins que un dia el va trobar. 
Estava molt amagat darrere 
d’una tarima molt bonica 
on els més petits s’ajeuen 



Fa uns dies, els Centres 
d’Atenció Primària de Bal-
sareny i Navàs s’han obert 
conjuntament per endegar 
el programa comunitari «Pa-
cient Expert» Desde Balsa-
reny, els Drs. Josep Cañellas i 
Josep Pujades i la infermera 
Sra. Neus, i des de Navàs, la 
Sra. Anna, juntament amb 
altres professionals mèdics, 
coordinaran unes sessions in-
formatives adreçades a per-
sones que pateixen diverses 
patologies cròniques. 

El passat dia 8 de maig, te-
nia lloc a la sala d’actes de 
la Biblioteca de Navàs una 
primera reunió per posar fil 
a l’agulla a aquest programa 
medicoinformatiu. A través 
de l’Institut Català de la Salut 
(ICS), el programa «Pacient 
Expert» dóna suport a les per-

El CAP Balsareny i el de Navàs s’obren al «Pacient Expert»

sones per ajudar-les a portar 
el dia a dia de malalties crò-
niques com ara la diabetis, 
malaties cardíaques, artritis, 
dolor crònic, etc.

El programa proposa ses-
sions gratuïtes d’una hora i 
mitja setmanal durant nou 
setmanes en horari de matí 
o tarda. La confidencialitat i 
el respecte s’acorden i que-
den assegurats des de la pri-
mera sessió. Les sessions són 
participatives, informatives 
i divertides. La iniciativa vol 
aconseguir conèixer millor 
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la malaltia i donar consells 
de salut per tal de millorar el 
compliment de la dieta i va-
lorar-ne la seva importància, 
i reconèixer els símptomes 
d’alarma per poder actuar. La 
persona que conduirà les ses-
sions serà també un pacient 
que pateixi una malaltia crò-
nica i tindrà el suport de pro-
fessionals sanitaris que tam-
bé formaran part del grup. 

Tant a Balsareny com a Navàs 
ja s’han seleccionat persones 
interessades en el programa 
en qüestió. 

per mirar els contes en les 
posicions més incòmodes 
que us pugueu imaginar. Al 
cap d’uns minuts totes les 
seves amiguetes i amiguets 
ja sabien on vivia o, més 
ben dit, on encara viu. Per-
què, afortunadament per al 
nostre Firmin, continua sor-
tint només de nit sense que 
ningú el molesti. Busca un 
nou llibre i se’n va.

Un dia, la Susi va tenir una 
idea feliç: 

—Josep, la Mireia no la po-
dem deixar només amb 
això. Cal crear el Firmin.

La notícia es va difondre per 
tot arreu. El Santi Fornell, 
que entre una dotzena de 
coses, o més, també dibuixa, 
va fer uns dibuixos del petit 
rosegador que es van repar-
tir pertot arreu a la biblio-
teca. La Susi va escriure un 
conte molt bonic del nos-
tre Firmin, i un dia per fi es 
va celebrar la inauguració. 
La Biblioteca ja tenia una 
mascota. Amb el permís del 
senyor Sam Savage, natural-
ment. 

L’últim dimecres de cada 
mes la biblioteca fa per als 
nens «L’hora del Conte». És 
una tarda que els petits s’ho 
passen d’allò més bé.

En plena represa de la nova 
temporada d’espectacles fa-
miliars (TEMPO) i del Cicle de 
Música (Sona B), la tarda dels 
diumenges tornen a estar ple-
nes de màgia, teatre, poesia i 
música.

Darrerament, hem tingut 
espectacles de valor molt 
alt, com per exemple Mu-
music Circus, on la música, 
l’equilibrisme i l’acudit con-
viden a la participació i els 
aplaudiments del públic.

Música i 
equilibrisme 
a càrrec de 
Mumusic Circus 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Balsareny viu, aquests últims 
dies, una campanya refres-
cant engegada pels nostres 
botiguers i comerciants, una 
campanya a favors dels bal-
sarenyencs. Fa uns dies, el 
programa de ràdio Balsareny 
«Pista Matinal» en donava la 
informació. 

Els clients han de buscar en 
els aparadors dels comerços 
un objecte que no pertan-
yi a la venda exclusiva de 
l’establiment en qüestió i 
fer-hi una compra a partir de 
10 euros. El concursant ha 
d’omplir una butlleta que tin-
drà sis caselles, on aniran els 
segells de cada compra feta 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Els nostres botiguers aposten 
per un estiu fresc

i unes altres caselles amb el 
producte endevinat. Un cop 
omplertes les butlletes, s’han 
de portar a tres dels establi-
ments associats (Calçats Clàs-
sic, Dolç Capritxet o Regals 
Calatrava). 

Finalment, es portarà a terme 
un sorteig, el 10 de juny a la 
plaça de l’Església. Els guanya-
dors afortunats seran recom-
pensats amb un carnet de la 
Piscina Municipal. En aquest 
acte, també hi haurà una festa 
amb inflables.

Cal felicitar al nostre comerç 
per aquesta iniciativa que fo-
menta la promoció del pro-
ducte a través d’un acte par-
ticipatiu.

COL·LABORACIONS
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Ja fa set anys que des del Cen-
tre Excursionista de Balsareny, 
vàrem decidir afegir al nostre 
calendari d’activitats una cur-
sa atlètica. En aquest cas, un 
Cross. Aquesta cursa, com ja 
molts de vosaltres deveu sa-
ber, transcorre per camins i co-
rriols del nostre terme. Alguns 
trams d’aquests, a tocar del riu 
Llobregat i de gran bellesa. 

Novament aquest any hem 
fet una nova edició, amb un 
nombre de participants cada 
any similar, al voltant dels cent 
corredors. En aquesta edició, a 
nivell de categoria masculina 
s’ha estat a punt de batre el 
rècord de la prova, que és de 
33 minuts 59 segons de Just 
Sociats, però el corredor Ot-
mane Benomar es va quedar 
tan sols a 3 segons, amb un 
temps de 34’ 02’’. Esperem que 
en la propera edició es pugui 
arribar a batre aquest temps. 
En el cas de la categoria fe-
menina, es manté el rècord de 
Rosa Navarro, i la primera noia 
a arribar al final de cursa va 
ser Clàudia Roca Herms, amb 
un temps de 51’56’’. Pel que fa 
al primer masculí local, com ja 
va sent habitual en diverses 
ocasions, el premi va ser per 
a Guillem Fernandez Bruch, 
amb 39’05’’, i en noies, per a 
Maria Àngels Catalan Miralles, 
amb 54’40’’. Tots ells, com a 
primers d’arribar de les seves 
categories, van marxar cap 
a casa amb un pernil sota el 
braç. Quant a la resta de corre-
dors, a part d’emportar-se una 
samarreta de record i algun al-
tre obsequi, van poder gaudir 
de un petit refrigeri i també 
d’un sorteig de diferents re-
gals, des de material esportiu, 
alguna paletilla i també algun 
val per fer-se un massatge, i al-
gun menú per anar a menjar al 
restaurant Rosamar o al Viena, 
tot amenitzat per l’speaker Ja-
cint Orriols. També en aquesta 
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edició, ens va acompanyar un 
famós personatge televisiu 
del poble veí: Arcadi Alibés.

Aquest any, i com a novetat, 
hem encetat el 1er Cross In-
fantil del Traginer, amb dife-
rents recorreguts segons la 
categoria de cada nen, i amb 
una gran participació de qui-
txalla, aproximadament uns 
90 nens, la majoria del nos-
tre poble. Tots ells van poder 
participar, sense haver-hi cap 
premi per als primers, però 
sí emportant-se tots un petit 
obsequi i també entrant en un 
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sorteig de menús per al Viena 
i passejades en poni o a cavall 
a la hípica la Cometa, i també 
van poder gaudir del refrige-
ri i jugar una estona en dues 
atraccions inflables.

En definitiva, des de 
l’organització creiem que ha 
estat un èxit de participació 
en general, tant pel que fa a 
adults com a nens.

I com sempre, no podem 
deixar de donar les gràcies, pri-
mer de tot a tots els corredors, 
que sense ells aquest Cross no 

tindria sentit; també a tots els 
col·laboradors que any rere 
any ens donen un cop de mà 
perquè surti tot al màxim de 
bé possible (controls, esmor-
zar, speaker, mestres que han 
recomanat als nens la seva 
participació, institucions, etc.); 
i per últim, a tots els patroci-
nadors, que, tot i la crisi, fan 
el seu esforç per col·laborar i 
ajudar a fer possible aquesta 
activitat esportiva. Gràcies a 
tots des del Centre Excursio-
nista de Balsareny (www.ce-
balsareny.cat o al Facebook: 
Cross del Traginer.



Premiar el mínim i penalitzar 
el màxim

M’agradaria poder fer unes 
reflexions sobre l’article «Són 
faves comptades» de Martí Gi-
ronell que va aparèixer a El Punt 
Avui.

«Fan fora una mestra perquè 
ensenya massa als seus alum-
nes. Massa? Què vol dir aquest 
massa? Els pares dels nens de P4 
d’una classe de l’Escola Espan-
yola de les Escaldes-Engordany 
estan indignats amb la decisió 
del centre de fer fora la seva pro-
fessora, tutora dels nens des de 
fa dos cursos. Els onze alumnes, 
que tenen quatre anys, ja saben 
llegir, comencen a escriure i tam-
bé saben sumar i restar. Aquest 
és un dels motius que queden 
reflectits a l’informe signat per 
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Ens han deixat

Relació de difunts des del 15 de març fins al 15 de maig de 2012 

Data                           Nom    Edat

15-3  Manuel RODRIGUEZ MALDONADO 91
24-3  Josep RODOREDA CASADESÚS 94
16-4  Isabel FÀBREGAS GONFAUS  97
1-5  Antonio HARO CRUZ  23
1-5  Felip CANUDAS VILAPLANA  74
1-5  Maria Àngels GAIXA BADIA  76

Al llarg d’aquest mes i mig hem hagut de donar un sentit comiat al 
jove Antonio Haro, mort en un dissortat accident de cotxe a Talaman-
ca, i a cinc balsarenyencs més, naturals del poble o que hi van viure 
molt anys: el Manuel Rodríguez; el Josep Rodoreda (el Pepet de cal 
Torras), actiu col·laborador en activitats parroquials i socials; la Isabel 
Fàbregas, a qui els de la meva edat recordarem al taulell de la boti-
ga de cal Jan; el Felip Canudas, mort sobtadament (pocs dies abans 
del seu traspàs encara vam estar comentant i aplaudint el concert de 
Sant Marc al Casino) i la Maria Àngels Gaixa. A tots els dediquem un 
record emocionat.

R. CARRETÉ

Meteorologia de l’abril de 2012           
FRANCESC CAMPRUBÍ I JORDI SOLER

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)                  12,1
Mitjana (min.+màx.)             12,4
Mitjana de mínimes   5,2
Mitjana de màximes             19,5
Mínima       -2,2; dia 17
Màxima      27,0; dia 26
Mínima més alta    11,9; dia 28
Màxima més baixa     11,8; dia 4

un inspector procedent de Ma-
drid, avalat per la direcció del 
col·legi. L’informe aconsella que 
la professora marxi de l’escola. 
I ho justifica, entre d’altres co-
ses, perquè els alumnes tenen 
un nivell massa alt, que no es 
correspon al desenvolupament 
curricular d’aquest curs escolar 
en una escola pública».

El raonament continua dient 
que potser la mestra ha volgut 
ensenyar massa i que això pot 
tenir alguna repercussió quan 
aquests alumnes facin el se-
güent curs, però no fa entendre 
l’acomiadament de la mestra. 
En més d’una ocasió, hem po-
gut llegir allò del «fracàs esco-
lar». Per què, doncs, en aquest 
cas sembla que es vol premiar 
el mínim i penalitzar el màxim?
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VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

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

FORN
Pa i Pastisseria

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

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

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

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

TAVERNA EL BOTER

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

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

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY
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M O R R O S
Al servei de la construcció

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
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ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

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

Pressió (hPa) 
Màxima                  1.003,1 dia 22
Mínima                      983,8 dia 19

La pluja (litres)
Dia  3   21,4
Dia  4     8,4
Dia  5     2,4
Dia  6       6,5
Dia 12   24,1
Dia 14     1,8
Dia 15     1,4
Dia 22     1,1
Dia 28    15,2
Dia 29   17,0
Dia 30     5,2
Total                        104,5 litres



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

Dipòsit Legal: B- 27.977-1980

Publicació periòdica, trasmesa pels seus 
editors. Tarifa postal 200 g, 0’13 cts.
Decret 2243/77 (BOR núm. 208. Art. 1r).

REVISTA D ’ INFORMACIÓ LOCAL DE BALSARENY

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

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

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

MORROS GAMMA

Revestiment pedra artificial de MATHIOS STONE
Acabat rústica 40x10 i 20x10cm. Gruix de fins 4cm

Estructura porta corredissa de KRONA
Per a paret d’obra. Ample: de 60 a 180cm. Alt: de 210 o 220cm, espessor de paret de 9 a 12cm.

des de

estructura per a
porta corredissa

c/ud.249

pedra artificial
c/m25995,

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

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

MORROS GAMMA

Conjunt YOUNG de TATTOM-GAMMA
Moble de 75x45cm, lavabo Código 75cm, mirall Urban 70x70cm i dos aplics Star.

Aixeta FIRMA

Dosificador

Tovalloler
PARC

Conjunt

Book blanc

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

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

MORROS GAMMA


