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Els prebenjamins de Futbol-7 
campions de Lliga

Els prebenjamins de Futbol-7 
de Balsareny celebran que 
han guanyat la Lliga 
del Consell Comarcal del Bages
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Obra Social  “la Caixa”
a BARCELONA

Més oportunitats per a les persones
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Acceptada la Iniciativa Popular
SARMENTS referèndum.

Fa falta gent que ajudi a
recollir les firmes. Qui esti-
gui interessat a apuntar-
s’hi com a voluntari, pot
fer-ho a través del web
http://www.referendumin-
dependencia.cat.

Recentment, quasi mig
milió de catalans han
pogut votar el 20 de juny
en una nova tanda de con-
sultes sobre la inde-
pendència de Catalunya.
Aquest cop, la consulta ha
tingut lloc en quaranta-
quatre municipis, com ara
Mataró, Cornellà, Sant Boi
de Llobregat i Cerdanyola
del Vallès. Amb aquesta
nova jornada ja són més de
cinc-centes les poblacions
que hauran fet la consulta.
I la cosa continua: per al
setembre es preveu una
nova onada, i el dia 10 d’a-
bril de 2011 és previst que
es celebri la consulta a
Barcelona; el Futbol Club
Barcelona ja ha acordat
cedir les seves
instal·lacions com a
col·legi electoral, apel·lant
al compromís del club amb
el país, amb la democràcia i
amb la defensa dels drets
humans fonamentals, i
recordant que el dret a
l’autodeterminació dels
pobles és un dret humà
fonamental reconegut per
l’ONU en l’article primer de
la seva Carta de Drets Civils
i Polítics de 1966, signada i

ratificada per l’Estat espan-
yol.

Mentrestant, a Madrid, el
Tribunal Constitucional
s’ha autoproclamat com-
petent, en resposta a l’ob-
jecció del Parlament de
Catalunya sobre la seva
legitimitat moral, i es pre-
para per destrossar
l’Estatut, article per article,
lletra per lletra si cal.
Paral·lelament, la crisi
econòmica ha fet petar la
bombolla autosuficient de
l’Estat espanyol, i el país
s’ha vist intervingut pels
organismes comunitaris i
pel FMI, que són qui ara
estableixen les línies mes-
tres de la política econòmi-
ca de l’Estat. Així, el Govern
es veu forçat a retallar tant
com li manin les polítiques
socials, els recursos dels
més febles i en especial el
finançament autonòmic,
no prou malmès encara,
segons sembla, per l’expoli
fiscal perenne que patim a
Catalunya. I amb tot això, a
Balsareny l’Ajuntament va
fent la viu-viu, les entitats
fan el que poden, els
carrers s’organitzen pels
tradicionals sopars a la
fresca i tots plegats ens
preparem per a un estiu
que previsiblement ens
trobarà més pobres, més
espremuts i més resignats
que l’any passat. Però, això
sí, disposats a aguantar,
determinats a sobreviure
com sigui. Reeixirem.

El 8 de juny de 2010 la
Mesa del Parlament de
Catalunya va admetre a
tràmit la iniciativa popular
que proposa un referèn-
dum d'autodeterminació a
Catalunya. La proposta
sobiranista, impulsada pel
diputat d'ERC Uriel Bertran
i el jurista Alfons López
Tena, ha tirat endavant
amb el suport de CiU, ERC i
Iniciativa i està emparada
en la llei de consultes
populars. La iniciativa
independentista es basa
legalment en una proposta
de reforma de la
Constitució que el
Parlament sí que pot pro-
moure complint els requi-
sits legals.

S’ha obert, doncs, el camí
de la recollida de firmes
per poder celebrar un
referèndum oficial sobre la
independència de
Catalunya. Ara caldrà reco-
llir unes 220.000 signatu-
res (el 3% de la població)
per aconseguir que la ini-
ciativa es pugui debatre al
Parlament. Disposarem de
sis mesos per fer-ho. Si es
recullen les firmes
necessàries, la proposta
serà debatuda en el ple de
la Cambra catalana i, si la
majoria absoluta dels
diputats hi donava suport,
es remetria al govern
espanyol perquè autoritzés
la convocatòria del
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Ofrena d’un quadre
SARMENTS

El passat mes de maig la Maria
Dolors Soler, de Cal Merenci, va
tornar com sempre a la pere-
grinació a Lurdes, França, que
fan en comú les diòcesis de

Solsona i Vic. Com altres anys,
publiquem la pregària-ofrena
que ella ofereix a la Mare de
Déu. L’escriu, la memoritza i a
dalt l’altar la diu, i l’escolta tota
la gent de l’hospitalitat, que ja
ho esperen amb devoció.

Ofrena d’un quadre

Senyor, aquest quadre amb Bernadette
fent el senyal de la Creu us volem oferir,
perquè ella, quan va presenciar la seva primera aparició
envoltada d’una gran esplendor, la Verge veié,
i en aquell moment el senyal de la Creu no va poder fer.
Nosaltres, a la gruta per més que mirem
la Verge no veiem, però sí que el senyal de la Creu fem.
I confiem en el Pare, el Fill i l’Esperit Sant.
El pare que va fer la llum del món ens doni llum de fe
per poder com Bernadette en Jesucrist confiar,
perquè ella a les seves mans la Creu sempre va portar
fins el dia en què ens va deixar.
I l’Esperit Sant que sigui sempre la llum dels nostres ulls
per poder seguir les petjades que Bernadette
ens va deixar en el seu camí, per poder caminar
amb la nostra creu, plena d’alegria, esperança i humilitat.
I per saber a tothom estimar i donar exemple de bon cristià,
igual com ella al llarg de la seva vida ens va ensenyar.

Maria Dolors Soler Costa
Lurdes, maig de 2010

Pujada a Collbaix
DIEGO GALERA MORALESS

Mirant on sigui i arreu
en el punt més alt del lloc
toco i fixo amb la punta del polze
aquests penyals que em proporcionen en primer
lloc, sensacions de pau en tot el meu ésser
sacsejant-ho tot com tornado a la mar
inundant-ho tot , en llunyedar i en la llar
aconseguint endinsar-se en un remolí que tenir
no he tingut mai donat l’alçada
obtinguda fins ara i ja és hora 
de partir i fer camí
de pressa, poc a poc o amb prestesa
entre els pobles i ciutats que albiro 
què sol em sento? La meva ànima plora
el buit tant proper que no domino
tant sols una mirada al cel que necessito
alçar el vol com l’àliga
que s’esparvera ja sigui a Collbaix o a Àvila.

Traduïda al català per Antònia Guivernau Barberà

Manel López, Síndic de la Premsa Comarcal
A.C. PREMSA COMARCAL
FOTO ARXIU

S

L’Associació Catalana de la
Premsa Comarcal (ACPC) ha
nomenat Manel López com a
Síndic de la Premsa Comarcal.
Manel López (Barcelona,
1949) és periodista, doctor en
Ciències de la Informació, pro-
fessor de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Va
ser fundador del diari El
Periódico de Catalunya i exdi-
rector de diverses publica-
cions locals. És autor de cinc
llibres, president de la
Sociedad Española de
Periodística i director de TV de
Gracia. Publiquem una nota
rebuda de l’ACPC que explica
la funció del Síndic.

Cap a finals dels anys 60 del
segle passat, el periodisme
nord-americà va crear la figu-
ra del Defensor del lector. Es
pretenia atendre les queixes
del públic i, així mateix, justifi-
car els errors dels diaris i dels
periodistes.

Tot va néixer quan un diari
dels EUA va informar que tro-
pes de Líbia havien envaït el
Txad i la guerra estava decla-
rada.Però al dia següent no es
va informar d’aquesta supo-
sada guerra, ni a l’altre, ni al
tercer dia. Els lectors es van
queixar, i els editors van reac-
cionar creant la figura del
Defensor.

Fou un pas de responsabilitat
dels editors que ara ha estat
assumit per l’Associació
Catalana de la Premsa
Comarcal (ACPC), ampliant-la
amb la defensa de la llibertat
d’edició, la lliure circulació de
totes les publicacions i el dret
a la seva difusió,en paper o en
digital.

A partir d’ara, el Síndic de la
Premsa Comarcal s’encarre-
garà d'atendre les queixes i

suggeriments del lector i
anunciants i ajudarà a fer que
en l’elaboració dels textos
periodístics s’observin les nor-
mes professionals i ètiques
del sector.

Aquesta figura és singular
perquè la junta de govern ha
decidit nomenar un expert
aliè com a mediador de con-
flictes. Generalment, els mit-
jans de comunicació catalans
i espanyols acostumen a
nomenar un periodista propi,
de la plantilla, però aquesta
decisió pot generar proble-
mes, ja que el professional
sempre està sotmès a la jerar-
quia organitzativa de l’empre-
sa.En canvi,a l’Amèrica Llatina
s’opta per elegir a una perso-
na aliena,com ara un jutge,un
advocat, una figura local, etc.

L’Associació de Premsa
Comarcal ha decidit crear la
figura del Síndic basant-la en
un expert de fora de l’entitat i
sense cap relació professional
o comercial amb els editors
associats. És tot un repte.

El repte, un cop presa la deci-
sió de crear la figura del
Síndic, és desenvolupar-la,
posant-la a disposició dels
lectors i lectores, i presentar-la
a l’Administració com a refe-
rent de mediació en cas de

conflicte. Per exemple, no
seria lògic que el Govern, o un
ajuntament, ajudés més un
mitjà que un altre, o que d’un
any per l’altre rebaixés les aju-
des als editors. En aquests
casos hauria d’intervenir
públicament el Síndic.

A partir d’ara, els lectors
podran presentar dubtes i
queixes al Síndic, a través d’un
correu electrònic propi (sin-
dic@premsacomarcal.cat).
També els editors s’hi podran
dirigir quan es considerin
maltractats per qualsevol
administració.

Cada queixa o consulta tindrà
un número de registre i serà
resolta en el mínim temps
possible, tot depenent de les
gestions que calgui fer. De tot
això s’anirà informant el lector
o l’editor, fins la resolució del
tema. Les dades de les perso-
nes implicades seran sempre
objecte de reserva i en cap cas

no s’empraran en activitats
promocionals o en qualsevol
altra que no tingui una relació
directa amb la notificació.

La intervenció del Síndic no
suspendrà de cap manera els
terminis previstos legalment
per a presentar qualsevol
tipus de recurs enfront de les
administracions o els tribu-
nals de justícia, ni l'execució
de la resolució o acte afectat.

En certs casos caldrà derivar la
queixa, o tema plantejat, a
una Junta d'Arbitratge i
Equitat que dirimeixi tots els
aspectes relacionats amb la
qualitat del servei prestat,
compliment de terminis, etc.

També es podran derivar a
assessors jurídics o laborals si
el cas fos d’altres àrees.

En resum, l’associació de
Premsa Comarcal ha donat un
pas de responsabilitat cívica i
professional de gran enverga-
dura perquè significa que
obre les seves portes al públic
i li diu a les diferents adminis-
tracions que caldrà que treba-
llin amb normes clares per
evitar la seva inculpació públi-
ca.

Finalment, i seguint amb la
històrica figura del «Defensor
del lector» dels EUA, estem
disposats a que no comenci
cap guerra al Txad sense estar
segurs que hi ha una guerra.
És per això que, des d’ara
mateix, estem a la vostra dis-
posició.

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS
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Comencem l’any modificant el pressupost
Ple del 28 de gener de 2010

SARMENTS

El ple es va reunir a les 9 del
vespre amb la presència de
deu regidors, havent justifi-
cat l’absència la regidora
Mireia Manzano. Entre altre
coses, es va donar compte de
contractacions interines de
personal per cobrir les places
de vigilant local, ja que d’una
plantilla de cinc membres hi
havia tres persones de baixa.

Es va modificar el pressupost
de 2010 per afegir-hi un
suplement de crèdit de
230.686 euros per a la cons-
trucció de la llar d’infants, a
finançar amb préstecs a llarg
termini (150.000 euros amb
un ajut de caixa de la
Diputació), i 32.900 euros per
arranjar camins al Pla de

Vilamajor, dels quals 26.263
euros es cobriran amb una
subvenció de la Diputació i la
resta mitjançant un préstec a
llarg termini. Xavier Marquès
(VAI) va observar que al mes
de gener ja es modificava el
pressupost aprovat el
desembre passat, cosa que
denota imprevisió; a més,
s’hipoteca el futur de
l’Ajuntament. L’alcalde
Jaume Rabeya va dir que
quan es va aprovar el pressu-
post ja es va advertir que es
podia modificar en funció de
quan s’aprovés aquest
finançament. La proposta es
va aprovar amb 6 vots a favor
(CiU) i 4 abstencions (ERC,
PSC, VAI). Després es va apro-
var el catàleg de treballadors
municipals, també amb 6
vots a favor i 4 en contra.

Jornada escolta de la zona
de Manresa a Balsareny

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Els dies 28 i 29 de maig de 2010
Balsareny va viure una gran jor-
nada Escolta, compartint i aco-
llint grups d’escoltisme de la
demarcació de Manresa.

La plaça de la Mel feia goig de
veure amb tot de jovent realit-
zant un seguit de jocs educatius;
uns jocs que ensenyen a com-
partir i posar en comú uns valors

que sovint resten deixats de
banda per la nostra societat con-
sumista i individualista.

Cal felicitar doncs el centenar de
joves de la comarca del Bages
que, juntament amb l’escoltisme
balsarenyenc, van poder gaudir
d’una bona meteorologia, histò-
ria, jocs i gastronomia.El local del
Cau i la sala Sindicat van acollir
tot el col·lectiu, que segur que
s’hi va trobar d’allò més bé.

L’Escola de Teatre Municipal
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Ja fa temps que l’Ajuntament
de Balsareny ha apostat per
l’Escola de Teatre Municipal,
una aposta educativa.

«T’agradaria convertir-te en
diferents personatges?
T’imagines actuant en un
escenari de debò?» Són inte-
rrogants que conviden a
compartir les bambolines del
teatre al damunt de l’escena-
ri. Conviden a convertirnos

per uns moments en aquell
personatge que a voltes en la
nostra fantasia hem desitjat,
gaudint d’espais per ser testi-
monis en rebre el premi dels
aplaudiments. Il·lusió i esforç
es converteixen en dues
rodes conductores de camins
d’amistat i felicitat.

L’Escola de Teatre Municipal
és un projecte municipal bal-
sarenyenc encapçalat per
Elisa Jorba. Podeu ja apuntar-
vos al nou curs 2010-2011.

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Microcosmos

«El baobab és un arbre amb
un troc grandiós i unes
branques immenses que
s’enfilen fins al cel. Sota el
baobab, a cada poble de l’À-
frica, es reuneixen petits i
grans, joves i vells, per cantar
cançons i explicar històries».

El paràgraf forma part del
text de la sinopsi que la
companyia de teatre
Microcosmos lliura a l’es-
pectador abans que comen-
ci la seva representació.
Baobab va acomplir la

penúltima representació
d’una segona lloada tempo-
rada teatral, que sota el títol
de TEMPO, va tenir com
escenari la sala Sindicat a
Balsareny; un projecte que
té lloc els darrers dies de
cada mes durant la tempo-
rada d’hivern i primavera.
L’obra transporta l’especta-
dor dins un conte africà, un
viatge cap al nord, on uns
moments coreogràfics i
musicals representats per
un actor i una actriu donen
vida a un seguici de titelles i
personatges mascarats de
ternura real.

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Guillem Clemente guanya
el Memorial Fidel Pagán

El balsarenyenc Guillem
Clemente Calpe es va pro-
clamar fa uns dies campió
de la prova ciclista
Memorial Fidel Pagán, dis-
putada a Sabadell. En
Guillem forma part dels
ciclistes de l’equip
Comdibal 2000 JCS
Constructora PC nicky’s.

La competició de la catego-
ria masculina, prova que va
guanyar, era en una distàn-
cia de 56 km, i consistia en

18 voltes a un circuit circu-
lar de 3,3 km.

Després d’una difícil esca-
pada, Clemente va aconse-
guir aquest meritori primer
lloc. Tal com ens diu: «Com
sabeu, en ciclisme un esforç
en resistència és molt
important, però a més a
més compta molt la visió
d’aprofitar el moment opor-
tú que t’indica el moment
de fer l’escapada. I la lluita,
amb el recolzament per
part de tot l’equip, sens
dubte és la clau de l’èxit».

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Uns ametllers 
més florits que mai

A més a més de l’ascens a la
Segona Categoria Territorial del
primer equip de la Unió
Esportiva Balsareny, un dels
equips del futbol base a
Balsareny va aconseguir procla-
mar-se també campió de Lliga.
Concretament va ser el grup
Base Prebenjamins Blancs.
Aquest fet denota que hi ha
una pedrera de nous jugadors
per ampliar en un futur genera-

cions més grans de bon futbol, i
tot gràcies a l’esforç de la gent
que hi ha estat darrere.

«En la història de la U.E.
Balsareny és la segona vegada
que sota la meva presidència el
primer equip assoleix un
ascens». Aquestes són paraules
del president José Luis
Fernández Pastor, que, amb el
suport d’un grup de persones,
integra la junta directiva de
l’entitat.

El ple va aprovar per unani-
mitat una moció de suport
als editorials dels diaris cata-
lans en relació a la sentència
sobre l’Estatut que ha de
dictar el Tribunal
Constitucional. Tot seguit es
va debatre una moció sobre
mesures concretes per a per-
sones amb discapacitat; es
va aprovar amb els vots a
favor de CiU, PSC i VAI; ERC es
va abstenir en considerar
que la moció tenia un rere-
fons electoralista i partidista.

En els precs i preguntes,
Andreu Fernández i Núria
Prat (ERC) van preguntar pel
runam de Vilafruns i per l’en-
derroc dels garatges d’aque-
lla colònia. L’alcalde va dir
que l’Agència Catalana de
l’Aigua havia de venir a
explicar el projecte però
que, tot i haver-ho reclamat
insistentment, encara no hi
ha resposta. Pel que fa als
garatges, el contracte dels
veïns és a precari i per tant
els poden enderrocar. Es
demana pel criteri sobre les
multes de trànsit al poble; el
regidor Josep Miquel Soler
explica que el criteri és avi-
sar abans de sancionar; l’al-
calde observa que els
Mossos també posen multes
al poble. Altres temes: les
defecacions dels gossos, les
pilones de la plaça de les
Monges, la font del parc del
carrer Travessera, el forat de
la bassa de la Garrinkana (on

un autocar hi va caure); els
conductors que circulen a
gran velocitat per la carrete-
ra de Berga; el futur de l’es-
corxador (de moment, ser-
veix de magatzem, va dir l’al-
calde); el terreny del carrer
Nou, el mal funcionament
del centre d’assistència
primària (CAP), la pintura de
les línies i les dutxes del
poliesportiu. Isidora
Hernández (PSC) va parlar
dels gossos al Trull, del risc
d’accidents a la cantonada
del Casal de la Gent Gran, i
va demanar per què es fa
decidir per sorteig la con-
tractació d’una persona per
a la brigada dels plans d’o-
cupació, en comptes de tenir
present les necessitats dels
aspirants. L’alcalde va expli-
car que la situació dels aspi-
rants era similar i per això es
va fer per sorteig. Xavier
Marquès (VAI) va parlar
d’una deficiència de senya-
lització al carrer Ponent; va
demanar quan es
començarà a fer la llar d’in-
fants (Roc Carulla respongué
que s’han iniciat els treballs
per licitar l’obra); si les obres
del carrer de la Creu estan
acabades i quant han costat
(Àngel Ribalta va dir que fal-
tava acabar uns treballs elèc-
trics per un retard de Fecsa, i
la senyalització vertical); i
sobre l’aparcament al carrer
de darrere la plaça de la Mel.
La sessió va acabar a un
quart d’onze de la nit.

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

Núm. COFENAT 796
EUGÈNIA FIGUERAS I HARDER

TERÀPIES NATURALS FLO
RS

 D
E  

BA
CH

TERÀPIES NATURALSFLORS DE  BACH

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 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

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY

M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió
P U I G

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes

· Fabricació i reparació
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Els prebenjamins de Futbol-7 
campions de Lliga

JUAN RIVERO LÓPEZ
FOTO JUAN RIVERO

S

El grup de prebenjamins de
Futbol-7 de Balsareny ha
aconseguit quedar primer a
la Lliga del Consell
Comarcal del Bages.

El que és cert és que

aquests 7 jugadors són els
millors que hi ha avui per
avui a tota la comarca del
Bages i, m’atreviria a dir, a
tot Catalunya.

Cal destacar l’entusiasme i
dedicació que hi posa el
seu entrenador, el Xavi

García, que sobre tot té
paciència amb ells. I natu-
ralment, també cal donar
les gràcies a Alexis Cañete
per la dedicació plena que
està posant amb aquesta
quitxalla, ja sigui progra-
mant els partits, pintant el
camp, etc.

Dinar que es va fer al Parc de l'Agulla de Manresa després d'haver recollit el premi.
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sant Marc amb un pressupost
de 1.061.587 euros.

En el capítol de precs i pre-
guntes, els regidors Fernández
i Prat (ERC) van demanar com
es va aplicar el pla d’emergèn-
cia per nevades, ja que arran
de la nevada hi va haver
carrers que van estar 48 hores
amb neu; Àngel Ribalta va
explicar que s’ha de prioritzar
els serveis i els carrers més
cèntrics. Es van interessar pels
horaris del serveis dels vigi-
lants locals. També van dema-
nar quant temps fa que no es
reuneix el Consell de Cultura,
ja que els seus estatuts diuen
que s’ha de reunir com a
mínim cada dos mesos, i que
enguany el concurs literari
s’ha fet al marge del Consell;
Roc Carulla respon que durant
la baixa de la regidora de
Cultura les seves funcions es
cobreixen, en la mesura possi-
ble, entre els altres regidors, i
que no li consta que el Consell
de Cultura hagi demanat res al
respecte. Els regidors d’ERC
pregunten si es fa res per crear
ocupació a nivell municipal;
demanen si es pot posar llum
a la pista de bàsquet per
jugar-hi al vespre; i denuncien
el mal funcionament del ser-
vei al CAP. Isidora Hernández
(PSC) diu que a l’Escola
Guillem, el curs 2010-2011, hi
haurà 28 nens a P3 (pàrvuls de
3 anys) i demana què es pensa
fer al respecte; Roc Carulla diu
que s’ha informat el
Departament d’Educació i que

no és un problema d’espai
sinó que es nomenin més pla-
ces de mestre. Xavier Marquès
demana que el servei de vigi-
lants locals no quedi desatès;
Josep Miquel Soler diu que el
servei nocturn està cobert i
que només queden algunes
hores diürnes sense cobrir;
que no es pensaven que les
baixes produïdes fossin tan
llargues i que s’intenta trobar-
hi solucions malgrat les limita-
cions pressupostàries.
Marquès demana a quin ter-
mini es paguen els proveïdors;
Soler respon que s’intenta
pagar a 60 dies i que més o
menys es compleix,però que a
30 dies ho veu difícil. Marquès
demana si el pressupost de
1.060.000 euros per la llar d’in-
fants inclou tan sols l’edifici sol
o també els entorns; Carulla
respon que tan sols l’edifici.
Sobre la baixa de la regidora
de Cultura, Marquès diu que
no troba correcte que no hi
hagi ningú en concret que es
faci responsable de la seva
feina, i que no és el Consell de
Cultura qui ha de demanar per
reunir-se sinó la regidoria qui
l’ha de convocar quan toca.
Carulla explica que la feina es
fa igual que abans i que s’arri-
ba on es pot, i que el sistema
no és rígid, sinó que es repar-
teix entre les diverses regido-
ries; de manera que si algú vol
tractar un tema de cultura ho
pot demanar al responsable
de qualsevol regidoria. El ple
es va cloure a tres quarts d’on-
ze de la nit.

Nit de mocions i propostes
Ple del 25 de març de 2010 

SARMENTS

El ple va començar a les nou
amb la presència de deu regi-
dors, havent justificat l’absèn-
cia la regidora Mireia
Manzano.Entre altres coses, es
va aprovar diverses modifica-
cions de les ordenances fis-
cals: en concret, les tarifes dels
abonaments de temporada,
abonaments especials per 15
dies, expedició de carnets i
preu de les entrades de la pis-
cina municipal, que es van
aprovar amb 6 vots a favor
(CiU), 3 en contra (ERC, PSC) i
una abstenció (VAI). També es
va aprovar l’increment d’un 1
per cent en la taxa per ensen-
yaments especials en
dependències municipals,
amb 6 vots a favor i 4 absten-
cions. Així mateix es va apro-
var el compte de gestió i
recaptació de tributs munici-
pals i multes, amb 6 vots a
favor i 4 abstencions.

Seguidament es va aprovar
per unanimitat una proposta
del Consell Comarcal del
Bages sobre el pla d’iniciatives
de dinamització comarcal,
demanant al Govern que
declari el Bages com a comar-
ca amb necessitat de reactiva-
ció socioeconòmica.

El ple va debatre la moció de
donar suport a l’associació
Balsareny Decideix per la cele-
bració de la consulta popular
per la independència el dia 25
d’abril.La proposta es va apro-
var amb 9 vots a favor (CiU,
ERC,VAI) i una abstenció (PSC).
Els regidors d’ERC van mani-
festar que el dret de decidir és
el bé més preat que tenim, i
que la iniciativa de la consulta
neix amb el suport de diverses
entitats del poble, per la qual
cosa el seu grup hi dóna ple
suport. Xavier Marquès va dir
que cal donar suport a una

consulta democràtica dema-
nada pel poble; i jaume
Rabeya va dir que ja havien
donat suport a la consulta
d’Arenys de Munt i que ara ho
continuen fent. La regidora
Isidora Hernández (PSC) va
manifestar que respecta l’opi-
nió de tothom i que està a
favor d’escoltar la veu del
poble, però que el seu partit
no és independentista i per
això s’absté.

També es va aprovar per una-
nimitat una proposta de crea-
ció de protocols específics per
recol·locar treballadors en
atur. I una proposta sobre la
necessitat de crear un bitllet
de transport públic gratuït per
als acompanyants de perso-
nes amb un grau reconegut
de minusvalidesa. Per unani-
mitat es van aprovar dos
manifestos en suport del Dia
Internacional de la Dona. Una
proposta d’ERC pel rebuig a la
ubicació del magatzem tem-
poral de residus nuclears va
ser aprovada amb 8 vots a
favor (CiU i ERC), una absten-
ció (PSC) i un vot en contra
(VAI). Per unanimitat es va
aprovar una proposta d’ERC
sobre la cancel·lació del deute
extern d’Haití amb motiu del
recent terratrèmol. Una pro-
posta d’ERC de suport al siste-
ma de dipòsit i retorn d’enva-
sos també va ser aprovada per
unanimitat. I finalment, una
proposta demanant la implan-
tació d’un tren tramvia a la
comarca es va aprovar igual-
ment per unanimitat.

Tot seguit es va donar compte
de l’aprovació definitiva del
projecte tècnic de l’obra de
rehabilitació de la teulada i
façana de cal Torrents (on hi
ha el CAP,a la plaça Roc Garcia)
per import de 302.901 euros; i
el projecte tècnic de la cons-
trucció de la llar d’infants de

SBALSARENY AVUI

La Nonna,
reflexió
teatral al
sindicat

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

La Nonna, de l’argentí
Roberto Cossa, va tancar la
festivitat de Sant Marc i la
festa del treball. El passat
dissabte 1 de maig de 2010,
la sala Sindicat va acollir en
dues sessions, una a les 6 de
la tarda i l’altra a les 10 del
vespre, aquesta peça teatral.
Un nombrós públic, tres
quarts d’entrada, va poder
gaudir del text de l’obra.

A l’obra es va barrejar un
text sobre pobresa, sacrifici,
covardia i resignació desen-
volupant pinzellades
dramàtiques i humorísti-
ques del segle XXI. Una
família italiana emigrada a
l’Argentina formada per una
àvia (la Nonna), un matrimo-
ni amb una filla, un home i
una dona solters i un setè
personatge, l’estanquer,
donen vida a l’obra.

La manca de treball i el
defalliment de sortir a bus-
car-lo en edats avançades, el
vagareig d’algú que viu
apassionadament per la
música (el tango) amb acu-
sada falta d’inspiració, unes
desmesurades ganes de
menjar de la protagonista
principal, la Nonna, que mai
no en té prou, el sacrifici
d’una xicoteta que no dubta
a canviar de feina per tal
que la seva família pugui
anar fent... Un conjunt humà
que convidava a una refle-
xió profunda.

La pluja
Mes de maig de 2010

JORDI SOLERS

Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 4
Dia 7
Dia 14
Dia 26
Total

12,8 litres
10,2 litres
59,1 litres

5,4 litres
2,6 litres
4,7 litres

11,7 litres
106,5 litres

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

JOSEP PRAT COMAS

Taller de construccions
i reparacions mecàniques
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Els Veterans de Balsareny a Herrera (Màlaga)

Enguany l’equip dels
Veterans de Balsareny no ha
pogut fer el doblet de la
temporada passada. A la
lliga, després d’una tempo-
rada molt igualada, l’equip
va acabar en segona posició,
darrere del Sallent, a tant
sols un punt. A la Copa
(Torneig Josep Ribas) es va
aconseguir el tercer lloc con-
tra el Navarcles, després de
perdre la semifinal als penals
contra el Sant Fruitós de
Bages.

Després d’acabar la tempo-
rada, el passat cap de setma-
na 12 i 13 de juny de 2010,
l’equip de futbol dels
Veterans de Balsareny es va
desplaçar a Herrera (provín-
cia de Sevilla), una població
d’uns 6.300 habitants. La
sortida es va programar per
l’amistat d’un jugador dels
Veterans d’Herrera amb un
dels jugadors del Balsareny.
El grup balsarenyenc va
ésser format per 16 jugadors
i 5 acompanyants, entre ells,
els tres germans Vilella.

L’escapada va ser curta però

molt intensa. Després de
volar a l’aeroport de Màlaga,
l’expedició va ser rebuda a
Herrera, per tal de dinar.
Després, hi va haver una
estona de relax i passeig pel
poble fins l’hora de la con-
centració pel partit, el qual
es va dur a terme a dos
quarts de nou del vespre. El
partit va ser molt igualat, tot
i la mitjana d’edat molt infe-
rior de l’equip de l’Herrera, ja
que a Andalusia als veterans
es pot jugar amb més de 25
anys. El resultat final però va
ésser de 4 a 2 a favor dels
locals.

Després del partit, els dos
equips van anar a sopar al
bar d’uns quants jugadors,
tot fent les típiques tapes i
algun entrepà, i els balsaren-
yencs van ser invitats a tot el
gasto. Més tard, es va sortir
una estona pels locals del
poble, i es va poder compro-
var el tòpic andalús que tota
la gent surt i hi ha molts
bars.

L’endemà al matí no hi va
haver gaire temps de gaudir
del dia, tan sols dels xurros
per esmorzar del xurrer, ja
que l’avió sortia al migdia.

Festes de Primavera al Casal Gent Gran de Balsareny
ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERSS

Dilluns 24 de maig de 2010

Es van començar al migdia,
amb molta puntualitat. Van
ser-hi presents: l’alcalde sen-
yor Rabeya, la senyora
Delgado com a responsable
del Casal, el senyor López,
president del Consell de
Govern, i el senyor Díaz pre-
sident de l’associació Els
Ametllers. Tots ells van fer
uns breus parlaments,
adreçat a la resta del consell
i de la Junta de l’associació,
així com un grup d’usuaris
format bàsicament per sen-
yores que practiquen
manualitats i de la monitora
d’aquesta modalitat, senyo-
ra Mateo. Una vegada com-
plert el ritual de tallar la
cinta de l’entrada a la sala de
l’exposició de treballs
manuals, aquesta va quedar
oficialment inaugurada.
L’acte va concloure amb un
pica-pica i begudes per als
assistents.

A les 5 de la tarda, amb una
bona assistència de públic,
va començar la desfilada de
models, presentada per la
monitora de modisteria
Maria Lluïsa i la seva ajudan-
ta Imma, desfilada que va ser
molt valorada per tothom.

A continuació, la Coral Els
Ametllers, enguany un xic
més reduïda, però com sem-
pre molt ben dirigida per
mossèn Joan, va entusias-
mar amb un repertori d’unes

set cançons.

L’actuació del dos nivells de
gimnàstica, que van actuar
desprès de la coral, van fer
un total de set magnífics
exercicis de gimnàstica artís-
tica, acompanyats  dirigits i
participats tots per la seva
monitora senyora Ester
Cuenca, que van ser molt
avaluats pels assistents.

Va acabar-se la tarda, amb el
clàssic berenar de germanor,
en el qual van participar-hi
112 usuaris.

Dimarts 25 de maig

Un total de 32 participants
va comptar el viatge cultural
a Montblanc, capital de la
comarca de la Conca de
Barberà. Les muralles d’a-
questa ciutat conformen un
dels conjunts defensius
medievals més monumen-
tals del país. Els viatgers del
Casal van poder passejar
pels seus carrers i admirar la
bella portalada escultòrica
de l’església de Santa Maria
de Montblanc.

A la tarda, van desplaçar-se a
l’Espluga de Francolí, que és
a 6 km., i van visitar la cova
de la Font Major, on neix el
riu Francolí. Una mica can-
sats, però contents, van tor-
nar a refer el camí cap a
Balsareny.

Dimecres 26 de maig

A les 5 de la tarda, el Grup

Artístic del Casal, que diri-
geix la senyora Ester
Cuenca, va representar el
nou XOU d’aquesta tempo-
rada, que va ser com un
magnífic assaig general per
a la representació que està
prevista per fer a Mataró el
17 de juny.

L’espectacle va comptar
amb 120 assistents, o sigui
l’aforament complet, que
van disfrutar moltíssim i ,
amb el seu entusiasme
aplaudint demostraven que
eren un públic súper addic-
te.

Dijous 27 de maig 

La coral del Casal de Sant
Joan de les Abadesses va
complir amb el seu compro-
mís i va entretenir els 77
assistents, que van premiar
amb el seu aplaudiment
aquest grup, que compta
amb un nombrós conjunt
de cantants, amb unes
quantes més dones que
homes, però amb un ves-
tuari molt escaient que
adornava la seva bona
actuació.

Divendres 28 de maig

La caminada que va fer-se al
matí, amb un clima magnífic
per caminar, va comptar
amb una baixa participació,
però els que hi van anar
s’ho van passar molt bé. Es
va fer un recorregut que
tenia Sobirana de Ferrans
com el seu punt principal.

A la tarda, el ball amenitzat
per en Jordi Soler va tenir
una bona participació,
com darrerament està
tenint el ball dels diven-
dres.

Dissabte 29 de maig 

A les 12, com s’ha fet cada
any, a l’església parroquial
es va celebrar la missa en
record dels socis difunts.
També es va oferir un
bonic ram de flors per al
peu de l’altar major i la
simbòlica ofrena d’articles
de la secció de manualitats
del nostre Casal.

L’acte religiós va finalitzar
amb la interpretació de
l’himne dels Jubilats, a
càrrec de la nostra coral
conduïda per Mn. Joan.

Van acabar-se les Festes de
Primavera 2010 amb el
dinar de germanor, cuinat
com l’any passat per l’em-
presa solsonina Molta Teca
i servit per membres del
consell de govern i de la
junta de l’associació. Van
participar-hi una cinquan-
tena de persones, a més de
dos invitats.

Diumenge 30 de maig 

El grup de Puntaires del
Casal va matinejar per des-
plaçar-se a Badalona, on va
haver-hi la Trobada
Nacional de Puntaires
d’enguany, que va comptar
amb una gran participació.

JORDI SELGAS
FOTOJORDI SELGAS

S

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

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
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Jaume Vila, president del Centre Excursionista
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

En Jaume Vila i Solà es troba
al front del Centre
Excursionista Balsareny
(CEB), com a president, aju-
dat pel grup de gent que va
aixecar de nou l’entitat, ara
ja fa uns anys.

En Jaume va néixer a Artés
el 12 de maig de 1963. Va
cursar els estudis de deline-
ant industrial a Manresa.
Actualment treballa a l’em-
presa de telecomunicacions
«Cables de Vic». La seva afi-
ció és practicar l’esquí i tots
els esports en general.
També li agrada anar al
cinema, al teatre i llegir; el
darrer llibre que ha llegit és
El secret, de Rhonda Byrne.

- Com va anar el fet de presi-
dir el CEB?

- Després de tots els anys
que l’anterior president
Alfred Selgas havia dirigit
l’entitat, fent una molt bona
feina, va arribar el moment
que algú n’havia de prendre
el relleu. Em va semblar que
jo, amb l’ajuda dels com-
panys de la junta, podria
dirigir el Centre i donar a
Balsareny una opció més
per tal de seguir gaudint de
sortides, excursions i actes
organitzats relacionats amb
la natura i la salut.

- Quines competències i
responsabilitats teniu?

- Les responsabilitats
estan repartides entre
tots els membres de la
junta, doncs, d’aquesta
manera es fa més amena
la tasca de direcció. Com a
competències tinc les de
coordinar les tasques que
cada membre té assigna-
des.

- Quines actuacions pro-
gramades feu durant l’any?

- Cada any organitzem un
gran nombre d’activitats;
destaquen la Caminada
Popular, el Cross del
Traginer, la sortida a un cim
de 3.000 metres i les excur-
sions a diferents indrets de
la nostra geografia, a peu o
amb bicicleta. A l’hivern
també fem sortides a la neu.
I tot això ho intentem plas-
mar en els audiovisuals que
organitzem cada mes.

- Natura, paisatge, il·lusió i
risc. Definiu-nos: què se sent?

- El Centre, per a nosaltres,
és com una via de sortida de
la rutina diària. I per als
amants de la natura i la
muntanya és una manera
de gaudir plegats de tot
això, i què millor que fer-ho
en companyia d’un grup de
gent engrescadora.

- Referent a les assemblees de
l’entitat, quantes reunions
feu durant l’any?

- Com a norma de junta, les
reunions són mensuals,
però ens reunim tantes
vegades com faci falta per
tal de poder organitzar les
activitats que anem progra-
mant.

- Quines previsions i futur té
el Centre?

- En un futur a llarg termini
no hi penso, més aviat soc
una persona que viu el dia a
dia, sense plantejar-me si hi
seguiré molts anys o no.
Mentre en tingui ganes i
gaudeixi del que faig amb
il·lusió, procuraré tirar enda-
vant aquesta entitat orga-
nitzant, amb l’ajut de tota la
junta, sortides, actes i excur-
sions. Finalment, cal agrair el
seu suport a tots els balsa-
renyencs i balsarenyenques
que ens acompanyen i ens
encoratgen a seguir amb els
nostres projectes esportius.

Algú espera la teva trucada
JOSEP ESTRUEL FILELLAS

I mira que el conductor de
l'autobús aparca just en el
seu lloc, doncs vés tu a saber
qui diantre ha posat davant
la porta un rètol d’una d’a-
questes empreses de telefo-
nia. «Algú espera la teva tru-
cada» diu l’anunci. Jo, franca-
ment, si alguna cosa espero i
desitjo de debò és que tre-
guin el pal. La veritat és que
m’ha impactat el cop; bé, el
cop i la frase.

Durant tot el viatge no he
deixat de pensar en el cartell.
M’he remuntat als vells
temps que jo havia de fer
servir el telèfon interior de
l’empresa, l’interfon, el
«busca», el walkie-talkie i, per
descomptat, el telèfon exte-
rior. Al cap del temps em vaig
prometre que mai més, pas-
sés el que passés, no en tin-
dria cap més. Ni tan sols un
mòbil.

En arribar a Manresa ja ho
tenia decidit. Tot just arribar
a casa, i després de deixar el
paraigua,vaig buscar per
internet aquesta empresa.
Com és habitual, la primera
vegada van ser molt ama-
bles, -deu ser perquè volia
comprar...

Encara recordo perfecta-
ment el preu de aquell apa-
rell que deia el senyor que
era d’última generació.

-Perdó, no podrien tirar enre-

re unes generacions i posar-
me’n un d’aquells que els
números estaven darrere
una roda giratòria? És pel
preu, sap?

No va poder ser. Tant se val,
tot sigui perquè «Algú espe-
ra la teva trucada». El primer
que havia de fer era buscar
aquella agenda de color
crema, de l’any 87, entre les
coses antigues. No hi era,
però en el seu lloc n’hi havia
una de negra, de les matei-
xes mides que la de color
crema; quina casualitat!

Quina emoció! No hi faltava
cap full. Vaig anar a la neve-
ra... Glaçons de gel, refresc,
got, olives, etc., que no falti
res!

Vaig començar per la A, la A
d’Ataülf. Aquest no, no pot
ser que l’Ataülf esperi la
meva trucada.
B, C, D... No, no. Tots aquests
ben segur que ja no viuen
aquí.
E, F, G, H... Aquests tampoc, o
s’han casat, o s’han mort.

A fer punyetes, demà llenço
l’agenda negra que abans
era de color crema. Caram,
Sona l’aparell!

- Digui’m?
- Hola, sóc la Teresa.
Te’n recordes de mi? 

Vaig mentir descaradament:

- I tant que et recordo,Teresa!

L’interès
JOSEP ESTRUEL FILELLAS

Actualment estem envoltats
de termes molt vinculats a
l’economia: devaluació, infla-
ció, crisi financera, deute, dèfi-
cit, interès... Fins i tot en les
nostres converses quotidia-
nes sempre hi surten frases
al·lusives com ara «no em
sobrevaloris», «estic en crisi»,
«company, estic en deute amb
tu». No obstant això, hi ha un
terme que especialment
crida la meva reflexió i em
duu a pensar en com el seu
significat original s’ha «deva-
luat»: la paraula interès.
Segons la meva amiga
Enciclopèdia Catalana,
aquest terme diu: [s. XIV; del ll.
interesse ‘estar entre; estar
interessat’, substantivat]: inte-
resse, importar. Però si obser-
vem la quantitat de signifi-
cats d'aquesta paraula veu-
rem que són molts més, i que
només un diu: inclinació de
l'ànim cap a un objecte, una
persona, una narració, etc. Els
altres tenen a veure amb el
camp de l’economia. On va
quedar l’interès per algú?
Perdut entre tants conceptes
materialistes del gran diccio-
nari, en l’ús quotidià dels

«interessos» dels bancs, en
l’economia rondaire de la
qual tots som mestres.
L’interès per l’altre, el fet que
el meu ànim s’inclini amb
especial devoció cap a un
amic, cap als fills, cap a la
parella, es mou també per un
desig inconscient de rebre un
percentatge d'afecte a canvi?

De vegades considero que
cada vegada es va reduint el
nombre de persones que té
interès per les altres. Guardar-
nos-el és un signe dels temps
que vivim. Hem d’estalviar, no
podem gastar gaire... Ara,
com que els éssers humans
som per naturalesa contra-
dictoris, justament el que
sentim pels altres és, com
hauria de ser, un afecte desin-
teressat, llegeixi’s: «DES-inte-
ressat», que no busca guanys.
I en aquest mateix concepte
hi ha una gran contradicció,
perquè el meu interès per
l’altre ha de ser desinteressat.
I en aquest joc de paraules, si
sóc desinteressat no sento
interès per res...

Resolguem el misteri i mos-
trem interès real, humà... És el
millor capital que tenim.
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Consuelo Ruiz i Calçats Classic
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

Des de l’establiment Calçats
Classic, la Consuelo Ruiz i
Pérez, la Chelo, regeix una
botiga dedicada a la venda
de sabates i diferents calçats.

La Consuelo va néixer a
Balsareny el 20 de gener de
1961. Les seves aficions són
escoltar música, ballar, llegir i
cosir. L’esport que més li
agrada és l’handbol, i sobre
tot caminar. Els viatges l’ena-
moren, coneix pobles i ciu-
tats de l’estat espanyol com
el País Basc, el Pirineu ara-
gonès, indrets de Castella i
les Illes Canàries.

- Sabates i calçat són només
per cobrir les extremitats infe-
riors del nostre cos?

- Doncs no. Les sabates són
moltes coses més. A més a
més de servir-nos de peça de
protecció per posar el peu a
terra, és peça d’abric a l’hi-
vern. També tenen un factor
decoratiu molt important
segons la persona que les
porta. El fet de combinar el
calçat amb tot un conjunt de
roba i complements que ens
podem posar en diferents
moments i ocasions és
també important.

- Coneixem el vostre caràcter
amable, intel·ligent, comuni-
cador i col·laborador amb
entitats culturals, esportives,
recreatives, etc. Es creix així o
s’hi neix?

- Jo crec que els dos factors
poden influir. Indudablement
el caràcter es té al néixer,
però a mesura que passen els
anys i amb l’exercici d’una
professió, qualsevol aprèn
educació social envers els
altres.

- Què hi trobeu a faltar en la

situació comercial de
Balsareny?

- En primer lloc, crec que fa
falta una iniciativa més atre-
vida que convidi a l’obertura
de més establiments. La
mesura seria recomanable
perquè el nostre poble tin-
gués més vida. D’altra banda,
crec que faria falta incorporar
algun local d’esbarjo per a
joves de 12 a 18 anys, ja que
darrerament es pot observar
molts joves d’aquests pel
carrer sense saber què fer o
on anar. Poder tenir el jovent
ocupat i distret en llocs esta-
bles seria una gran
tranquil·litat per a tots els
pares.

- Darrere un taulell de sabate-
ria, què creieu que hi ha d’ha-
ver?

- Jo penso que s’ha de ser
una mica de tot: venedor
entès en el producte i podò-
leg. S’ha de ser evidentment
un bon venedor a fi de
poder assessorar el client
sobre el producte que li
escaigui millor i s’han de
tenir uns mínims de coneixe-
ments del producte que
vens. També crec que s’ha
d’ésser una mica podòleg
per tal de poder orientar
sobre quin calçat és el més
recomanable, ja que s’ha de
pensar que hi ha peus molt
delicats.

- Com et vas introduir en el
món del calçat?

- Quan vaig acabar els estu-
dis als 14 anys, no tenia clar a
què volia dedicar-me en el
futur. Aleshores, recordo que

els meus pares em van dir
que si no volia seguir estu-
diant havia de treballar, i van
apostar per muntar-me una
sabateria a l’establiment on
avui hi ha el taller de foto-
grafia d’en Jordi Sarri.Va pas-
sar el temps i el local se’m
quedava petit, i vaig fer el
trasllat on avui tinc la botiga.
Ara ja fa 36 anys d’aquests
inicis, i m’hi trobo molt bé.

- Geogràficament parlant, us
trobeu ben situada en la ubi-
cació de la botiga?

- Molt, ja que és un dels
carrers principals del poble i
hi passa molta gent. El fet,
però, que no hi hagi més
diversitat de comerç al poble
fa que hom hagi de sortir a
comprar a fora, perjudicant
el comerç local.

L’hora del conte al maig
M. JESÚS RODRÍGUEZ MELEROS

El dia 26 de maig del 2010 a
les 6 de la tarda, vam comp-
tar a la biblioteca amb la
presència d’una rondallaire
sensacional. Es diu Assumpta
Mercader i juntament amb la
Lídia Massó van crear la com-
panyia «L’espina de la sardi-
na» l’any 1994 per tal d’es-
criure i explicar històries ofe-
rint un seguit d'espectacles
preparats amb tècniques
ben diferents: narració, tite-
lles, interpretació, teatre
d’objectes, il·lustracions…
Amb aquestes tècniques fan
arribar als nens i nenes con-
tes de tota mena perquè
obrin les portes a la imagina-
ció tot participant-hi i sen-
tint-se els protagonistes.

L’Assumpta va explicar qua-
tre històries plenes d’emoció
que van tenir la quitxalla
amb l’orella parada durant
gairebé una hora. Tota una
demostració d’espectacle de
petit format, ple d’humor,
optimisme, alegria i poder
d’atracció.

En un dels contes, hi sortia
una bruixa que vivia a un
país tot negre, tenia un gat
negre i vestia de negre, però
volia canviar les coses de
color.

Tant de bo els adults féssim
servir més sovint la nostra
màgia per canviar la nostra
perspectiva i veure la vida
amb tota la seva intensitat,
tal com ho fan els nens.

«Pepito Grillo»
JOSEP ESTRUEL FILELLAS

A la història de Pinotxo hi
apareix un personatge
simpàtic i ben vestit, que es
diu «Pepito Grillo», un perso-
natge que ja identifiquem
amb aquesta veu interior
que anomenem consciència.
D’una manera o altra, tenim
aquesta idea que dintre nos-
tre hi viu aquesta bestiola.
Amb el pas dels anys em
queda clar que justament
aquest animaló «humanit-
zat» ve en un sense fi de ver-
sions individuals. En tenim
d’acusadors, n’hi ha de tole-
rants, de castigadors; n’hi ha
de sords, cecs i muts. Alguns
estan una miqueta afònics,
altres ben relaxats. Perquè al
capdavall «Don Pepito» té,
com ja he dit, característi-
ques humanes i, com a tal,
comet errors.

Què entenem per la veu de
la consciència? Molts diran
que és justament una veu
que t’indica quan una cosa
és correcta o quan és inco-
rrecta. Ostres!, que compli-
cat no? Perquè al capdavall
aquest «Pepito Grillo» que
viu en nosaltres som nosal-
tres mateixos. Per això, la
noció d’objectivitat es
maneja amb uns paràmetres
bastant relatius, i quan diem
bastant, sabem que no
estem exagerant. Nosaltres
decidim què és correcte i

què és incorrecte. Aquesta
idea famosa i filosòfica del
lliure albir és la mateixa que
el famós invent d’aquesta
criatura verda. No obstant
això, resulta un concepte
més mediatitzat. Si «Don
Pepito» no em parla, no
passa res; si no el sento bé,
ha de ser per alguna cosa...
No hi ha felicitat més gran
que manejar la veu interior
al nostre antull, total... La
gent que ens envolta pot
estar equivocada o el seu
propi Grill li pot estar donant
consells dolents. El més
curiós és analitzar com
«netegem la consciència»,
com «banyem el Pepito
Grillo»: els mecanismes són
tan diferents que de vega-
des resulten d’una banda
irrisoris i per altra retorçats.
És un tema molt complex i
com a tal resulta summa-
ment interessant. N’hi ha
prou de veure com es com-
porten certes persones que
ens envolten en ocasions
concretes. No estic aquí jut-
jant, ni fent una classe d'èti-
ca, no tinc cap dret a llençar
la primera pedra: el meu
propi Grill ho sap ben bé.

Però sí que he considerat
vàlid pensar que de vegades
aquest minúscul individu
ens parla en el moment pre-
cís i nosaltres donem mitja
volta i l’ignorem. No tenim
remei! 

La Creu, 26 
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Jaume Vila, president del Centre Excursionista
JOSEP GUDAYOL I PUIG
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En Jaume Vila i Solà es troba
al front del Centre
Excursionista Balsareny
(CEB), com a president, aju-
dat pel grup de gent que va
aixecar de nou l’entitat, ara
ja fa uns anys.

En Jaume va néixer a Artés
el 12 de maig de 1963. Va
cursar els estudis de deline-
ant industrial a Manresa.
Actualment treballa a l’em-
presa de telecomunicacions
«Cables de Vic». La seva afi-
ció és practicar l’esquí i tots
els esports en general.
També li agrada anar al
cinema, al teatre i llegir; el
darrer llibre que ha llegit és
El secret, de Rhonda Byrne.

- Com va anar el fet de presi-
dir el CEB?

- Després de tots els anys
que l’anterior president
Alfred Selgas havia dirigit
l’entitat, fent una molt bona
feina, va arribar el moment
que algú n’havia de prendre
el relleu. Em va semblar que
jo, amb l’ajuda dels com-
panys de la junta, podria
dirigir el Centre i donar a
Balsareny una opció més
per tal de seguir gaudint de
sortides, excursions i actes
organitzats relacionats amb
la natura i la salut.

- Quines competències i
responsabilitats teniu?

- Les responsabilitats
estan repartides entre
tots els membres de la
junta, doncs, d’aquesta
manera es fa més amena
la tasca de direcció. Com a
competències tinc les de
coordinar les tasques que
cada membre té assigna-
des.

- Quines actuacions pro-
gramades feu durant l’any?

- Cada any organitzem un
gran nombre d’activitats;
destaquen la Caminada
Popular, el Cross del
Traginer, la sortida a un cim
de 3.000 metres i les excur-
sions a diferents indrets de
la nostra geografia, a peu o
amb bicicleta. A l’hivern
també fem sortides a la neu.
I tot això ho intentem plas-
mar en els audiovisuals que
organitzem cada mes.

- Natura, paisatge, il·lusió i
risc. Definiu-nos: què se sent?

- El Centre, per a nosaltres,
és com una via de sortida de
la rutina diària. I per als
amants de la natura i la
muntanya és una manera
de gaudir plegats de tot
això, i què millor que fer-ho
en companyia d’un grup de
gent engrescadora.

- Referent a les assemblees de
l’entitat, quantes reunions
feu durant l’any?

- Com a norma de junta, les
reunions són mensuals,
però ens reunim tantes
vegades com faci falta per
tal de poder organitzar les
activitats que anem progra-
mant.

- Quines previsions i futur té
el Centre?

- En un futur a llarg termini
no hi penso, més aviat soc
una persona que viu el dia a
dia, sense plantejar-me si hi
seguiré molts anys o no.
Mentre en tingui ganes i
gaudeixi del que faig amb
il·lusió, procuraré tirar enda-
vant aquesta entitat orga-
nitzant, amb l’ajut de tota la
junta, sortides, actes i excur-
sions. Finalment, cal agrair el
seu suport a tots els balsa-
renyencs i balsarenyenques
que ens acompanyen i ens
encoratgen a seguir amb els
nostres projectes esportius.

Algú espera la teva trucada
JOSEP ESTRUEL FILELLAS

I mira que el conductor de
l'autobús aparca just en el
seu lloc, doncs vés tu a saber
qui diantre ha posat davant
la porta un rètol d’una d’a-
questes empreses de telefo-
nia. «Algú espera la teva tru-
cada» diu l’anunci. Jo, franca-
ment, si alguna cosa espero i
desitjo de debò és que tre-
guin el pal. La veritat és que
m’ha impactat el cop; bé, el
cop i la frase.

Durant tot el viatge no he
deixat de pensar en el cartell.
M’he remuntat als vells
temps que jo havia de fer
servir el telèfon interior de
l’empresa, l’interfon, el
«busca», el walkie-talkie i, per
descomptat, el telèfon exte-
rior. Al cap del temps em vaig
prometre que mai més, pas-
sés el que passés, no en tin-
dria cap més. Ni tan sols un
mòbil.

En arribar a Manresa ja ho
tenia decidit. Tot just arribar
a casa, i després de deixar el
paraigua,vaig buscar per
internet aquesta empresa.
Com és habitual, la primera
vegada van ser molt ama-
bles, -deu ser perquè volia
comprar...

Encara recordo perfecta-
ment el preu de aquell apa-
rell que deia el senyor que
era d’última generació.

-Perdó, no podrien tirar enre-

re unes generacions i posar-
me’n un d’aquells que els
números estaven darrere
una roda giratòria? És pel
preu, sap?

No va poder ser. Tant se val,
tot sigui perquè «Algú espe-
ra la teva trucada». El primer
que havia de fer era buscar
aquella agenda de color
crema, de l’any 87, entre les
coses antigues. No hi era,
però en el seu lloc n’hi havia
una de negra, de les matei-
xes mides que la de color
crema; quina casualitat!

Quina emoció! No hi faltava
cap full. Vaig anar a la neve-
ra... Glaçons de gel, refresc,
got, olives, etc., que no falti
res!

Vaig començar per la A, la A
d’Ataülf. Aquest no, no pot
ser que l’Ataülf esperi la
meva trucada.
B, C, D... No, no. Tots aquests
ben segur que ja no viuen
aquí.
E, F, G, H... Aquests tampoc, o
s’han casat, o s’han mort.

A fer punyetes, demà llenço
l’agenda negra que abans
era de color crema. Caram,
Sona l’aparell!

- Digui’m?
- Hola, sóc la Teresa.
Te’n recordes de mi? 

Vaig mentir descaradament:

- I tant que et recordo,Teresa!

L’interès
JOSEP ESTRUEL FILELLAS

Actualment estem envoltats
de termes molt vinculats a
l’economia: devaluació, infla-
ció, crisi financera, deute, dèfi-
cit, interès... Fins i tot en les
nostres converses quotidia-
nes sempre hi surten frases
al·lusives com ara «no em
sobrevaloris», «estic en crisi»,
«company, estic en deute amb
tu». No obstant això, hi ha un
terme que especialment
crida la meva reflexió i em
duu a pensar en com el seu
significat original s’ha «deva-
luat»: la paraula interès.
Segons la meva amiga
Enciclopèdia Catalana,
aquest terme diu: [s. XIV; del ll.
interesse ‘estar entre; estar
interessat’, substantivat]: inte-
resse, importar. Però si obser-
vem la quantitat de signifi-
cats d'aquesta paraula veu-
rem que són molts més, i que
només un diu: inclinació de
l'ànim cap a un objecte, una
persona, una narració, etc. Els
altres tenen a veure amb el
camp de l’economia. On va
quedar l’interès per algú?
Perdut entre tants conceptes
materialistes del gran diccio-
nari, en l’ús quotidià dels

«interessos» dels bancs, en
l’economia rondaire de la
qual tots som mestres.
L’interès per l’altre, el fet que
el meu ànim s’inclini amb
especial devoció cap a un
amic, cap als fills, cap a la
parella, es mou també per un
desig inconscient de rebre un
percentatge d'afecte a canvi?

De vegades considero que
cada vegada es va reduint el
nombre de persones que té
interès per les altres. Guardar-
nos-el és un signe dels temps
que vivim. Hem d’estalviar, no
podem gastar gaire... Ara,
com que els éssers humans
som per naturalesa contra-
dictoris, justament el que
sentim pels altres és, com
hauria de ser, un afecte desin-
teressat, llegeixi’s: «DES-inte-
ressat», que no busca guanys.
I en aquest mateix concepte
hi ha una gran contradicció,
perquè el meu interès per
l’altre ha de ser desinteressat.
I en aquest joc de paraules, si
sóc desinteressat no sento
interès per res...

Resolguem el misteri i mos-
trem interès real, humà... És el
millor capital que tenim.

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY
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Els Veterans de Balsareny a Herrera (Màlaga)

Enguany l’equip dels
Veterans de Balsareny no ha
pogut fer el doblet de la
temporada passada. A la
lliga, després d’una tempo-
rada molt igualada, l’equip
va acabar en segona posició,
darrere del Sallent, a tant
sols un punt. A la Copa
(Torneig Josep Ribas) es va
aconseguir el tercer lloc con-
tra el Navarcles, després de
perdre la semifinal als penals
contra el Sant Fruitós de
Bages.

Després d’acabar la tempo-
rada, el passat cap de setma-
na 12 i 13 de juny de 2010,
l’equip de futbol dels
Veterans de Balsareny es va
desplaçar a Herrera (provín-
cia de Sevilla), una població
d’uns 6.300 habitants. La
sortida es va programar per
l’amistat d’un jugador dels
Veterans d’Herrera amb un
dels jugadors del Balsareny.
El grup balsarenyenc va
ésser format per 16 jugadors
i 5 acompanyants, entre ells,
els tres germans Vilella.

L’escapada va ser curta però

molt intensa. Després de
volar a l’aeroport de Màlaga,
l’expedició va ser rebuda a
Herrera, per tal de dinar.
Després, hi va haver una
estona de relax i passeig pel
poble fins l’hora de la con-
centració pel partit, el qual
es va dur a terme a dos
quarts de nou del vespre. El
partit va ser molt igualat, tot
i la mitjana d’edat molt infe-
rior de l’equip de l’Herrera, ja
que a Andalusia als veterans
es pot jugar amb més de 25
anys. El resultat final però va
ésser de 4 a 2 a favor dels
locals.

Després del partit, els dos
equips van anar a sopar al
bar d’uns quants jugadors,
tot fent les típiques tapes i
algun entrepà, i els balsaren-
yencs van ser invitats a tot el
gasto. Més tard, es va sortir
una estona pels locals del
poble, i es va poder compro-
var el tòpic andalús que tota
la gent surt i hi ha molts
bars.

L’endemà al matí no hi va
haver gaire temps de gaudir
del dia, tan sols dels xurros
per esmorzar del xurrer, ja
que l’avió sortia al migdia.

Festes de Primavera al Casal Gent Gran de Balsareny
ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERSS

Dilluns 24 de maig de 2010

Es van començar al migdia,
amb molta puntualitat. Van
ser-hi presents: l’alcalde sen-
yor Rabeya, la senyora
Delgado com a responsable
del Casal, el senyor López,
president del Consell de
Govern, i el senyor Díaz pre-
sident de l’associació Els
Ametllers. Tots ells van fer
uns breus parlaments,
adreçat a la resta del consell
i de la Junta de l’associació,
així com un grup d’usuaris
format bàsicament per sen-
yores que practiquen
manualitats i de la monitora
d’aquesta modalitat, senyo-
ra Mateo. Una vegada com-
plert el ritual de tallar la
cinta de l’entrada a la sala de
l’exposició de treballs
manuals, aquesta va quedar
oficialment inaugurada.
L’acte va concloure amb un
pica-pica i begudes per als
assistents.

A les 5 de la tarda, amb una
bona assistència de públic,
va començar la desfilada de
models, presentada per la
monitora de modisteria
Maria Lluïsa i la seva ajudan-
ta Imma, desfilada que va ser
molt valorada per tothom.

A continuació, la Coral Els
Ametllers, enguany un xic
més reduïda, però com sem-
pre molt ben dirigida per
mossèn Joan, va entusias-
mar amb un repertori d’unes

set cançons.

L’actuació del dos nivells de
gimnàstica, que van actuar
desprès de la coral, van fer
un total de set magnífics
exercicis de gimnàstica artís-
tica, acompanyats  dirigits i
participats tots per la seva
monitora senyora Ester
Cuenca, que van ser molt
avaluats pels assistents.

Va acabar-se la tarda, amb el
clàssic berenar de germanor,
en el qual van participar-hi
112 usuaris.

Dimarts 25 de maig

Un total de 32 participants
va comptar el viatge cultural
a Montblanc, capital de la
comarca de la Conca de
Barberà. Les muralles d’a-
questa ciutat conformen un
dels conjunts defensius
medievals més monumen-
tals del país. Els viatgers del
Casal van poder passejar
pels seus carrers i admirar la
bella portalada escultòrica
de l’església de Santa Maria
de Montblanc.

A la tarda, van desplaçar-se a
l’Espluga de Francolí, que és
a 6 km., i van visitar la cova
de la Font Major, on neix el
riu Francolí. Una mica can-
sats, però contents, van tor-
nar a refer el camí cap a
Balsareny.

Dimecres 26 de maig

A les 5 de la tarda, el Grup

Artístic del Casal, que diri-
geix la senyora Ester
Cuenca, va representar el
nou XOU d’aquesta tempo-
rada, que va ser com un
magnífic assaig general per
a la representació que està
prevista per fer a Mataró el
17 de juny.

L’espectacle va comptar
amb 120 assistents, o sigui
l’aforament complet, que
van disfrutar moltíssim i ,
amb el seu entusiasme
aplaudint demostraven que
eren un públic súper addic-
te.

Dijous 27 de maig 

La coral del Casal de Sant
Joan de les Abadesses va
complir amb el seu compro-
mís i va entretenir els 77
assistents, que van premiar
amb el seu aplaudiment
aquest grup, que compta
amb un nombrós conjunt
de cantants, amb unes
quantes més dones que
homes, però amb un ves-
tuari molt escaient que
adornava la seva bona
actuació.

Divendres 28 de maig

La caminada que va fer-se al
matí, amb un clima magnífic
per caminar, va comptar
amb una baixa participació,
però els que hi van anar
s’ho van passar molt bé. Es
va fer un recorregut que
tenia Sobirana de Ferrans
com el seu punt principal.

A la tarda, el ball amenitzat
per en Jordi Soler va tenir
una bona participació,
com darrerament està
tenint el ball dels diven-
dres.

Dissabte 29 de maig 

A les 12, com s’ha fet cada
any, a l’església parroquial
es va celebrar la missa en
record dels socis difunts.
També es va oferir un
bonic ram de flors per al
peu de l’altar major i la
simbòlica ofrena d’articles
de la secció de manualitats
del nostre Casal.

L’acte religiós va finalitzar
amb la interpretació de
l’himne dels Jubilats, a
càrrec de la nostra coral
conduïda per Mn. Joan.

Van acabar-se les Festes de
Primavera 2010 amb el
dinar de germanor, cuinat
com l’any passat per l’em-
presa solsonina Molta Teca
i servit per membres del
consell de govern i de la
junta de l’associació. Van
participar-hi una cinquan-
tena de persones, a més de
dos invitats.

Diumenge 30 de maig 

El grup de Puntaires del
Casal va matinejar per des-
plaçar-se a Badalona, on va
haver-hi la Trobada
Nacional de Puntaires
d’enguany, que va comptar
amb una gran participació.

JORDI SELGAS
FOTOJORDI SELGAS

S
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Els prebenjamins de Futbol-7 
campions de Lliga

JUAN RIVERO LÓPEZ
FOTO JUAN RIVERO

S

El grup de prebenjamins de
Futbol-7 de Balsareny ha
aconseguit quedar primer a
la Lliga del Consell
Comarcal del Bages.

El que és cert és que

aquests 7 jugadors són els
millors que hi ha avui per
avui a tota la comarca del
Bages i, m’atreviria a dir, a
tot Catalunya.

Cal destacar l’entusiasme i
dedicació que hi posa el
seu entrenador, el Xavi

García, que sobre tot té
paciència amb ells. I natu-
ralment, també cal donar
les gràcies a Alexis Cañete
per la dedicació plena que
està posant amb aquesta
quitxalla, ja sigui progra-
mant els partits, pintant el
camp, etc.

Dinar que es va fer al Parc de l'Agulla de Manresa després d'haver recollit el premi.
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sant Marc amb un pressupost
de 1.061.587 euros.

En el capítol de precs i pre-
guntes, els regidors Fernández
i Prat (ERC) van demanar com
es va aplicar el pla d’emergèn-
cia per nevades, ja que arran
de la nevada hi va haver
carrers que van estar 48 hores
amb neu; Àngel Ribalta va
explicar que s’ha de prioritzar
els serveis i els carrers més
cèntrics. Es van interessar pels
horaris del serveis dels vigi-
lants locals. També van dema-
nar quant temps fa que no es
reuneix el Consell de Cultura,
ja que els seus estatuts diuen
que s’ha de reunir com a
mínim cada dos mesos, i que
enguany el concurs literari
s’ha fet al marge del Consell;
Roc Carulla respon que durant
la baixa de la regidora de
Cultura les seves funcions es
cobreixen, en la mesura possi-
ble, entre els altres regidors, i
que no li consta que el Consell
de Cultura hagi demanat res al
respecte. Els regidors d’ERC
pregunten si es fa res per crear
ocupació a nivell municipal;
demanen si es pot posar llum
a la pista de bàsquet per
jugar-hi al vespre; i denuncien
el mal funcionament del ser-
vei al CAP. Isidora Hernández
(PSC) diu que a l’Escola
Guillem, el curs 2010-2011, hi
haurà 28 nens a P3 (pàrvuls de
3 anys) i demana què es pensa
fer al respecte; Roc Carulla diu
que s’ha informat el
Departament d’Educació i que

no és un problema d’espai
sinó que es nomenin més pla-
ces de mestre. Xavier Marquès
demana que el servei de vigi-
lants locals no quedi desatès;
Josep Miquel Soler diu que el
servei nocturn està cobert i
que només queden algunes
hores diürnes sense cobrir;
que no es pensaven que les
baixes produïdes fossin tan
llargues i que s’intenta trobar-
hi solucions malgrat les limita-
cions pressupostàries.
Marquès demana a quin ter-
mini es paguen els proveïdors;
Soler respon que s’intenta
pagar a 60 dies i que més o
menys es compleix,però que a
30 dies ho veu difícil. Marquès
demana si el pressupost de
1.060.000 euros per la llar d’in-
fants inclou tan sols l’edifici sol
o també els entorns; Carulla
respon que tan sols l’edifici.
Sobre la baixa de la regidora
de Cultura, Marquès diu que
no troba correcte que no hi
hagi ningú en concret que es
faci responsable de la seva
feina, i que no és el Consell de
Cultura qui ha de demanar per
reunir-se sinó la regidoria qui
l’ha de convocar quan toca.
Carulla explica que la feina es
fa igual que abans i que s’arri-
ba on es pot, i que el sistema
no és rígid, sinó que es repar-
teix entre les diverses regido-
ries; de manera que si algú vol
tractar un tema de cultura ho
pot demanar al responsable
de qualsevol regidoria. El ple
es va cloure a tres quarts d’on-
ze de la nit.

Nit de mocions i propostes
Ple del 25 de març de 2010 

SARMENTS

El ple va començar a les nou
amb la presència de deu regi-
dors, havent justificat l’absèn-
cia la regidora Mireia
Manzano.Entre altres coses, es
va aprovar diverses modifica-
cions de les ordenances fis-
cals: en concret, les tarifes dels
abonaments de temporada,
abonaments especials per 15
dies, expedició de carnets i
preu de les entrades de la pis-
cina municipal, que es van
aprovar amb 6 vots a favor
(CiU), 3 en contra (ERC, PSC) i
una abstenció (VAI). També es
va aprovar l’increment d’un 1
per cent en la taxa per ensen-
yaments especials en
dependències municipals,
amb 6 vots a favor i 4 absten-
cions. Així mateix es va apro-
var el compte de gestió i
recaptació de tributs munici-
pals i multes, amb 6 vots a
favor i 4 abstencions.

Seguidament es va aprovar
per unanimitat una proposta
del Consell Comarcal del
Bages sobre el pla d’iniciatives
de dinamització comarcal,
demanant al Govern que
declari el Bages com a comar-
ca amb necessitat de reactiva-
ció socioeconòmica.

El ple va debatre la moció de
donar suport a l’associació
Balsareny Decideix per la cele-
bració de la consulta popular
per la independència el dia 25
d’abril.La proposta es va apro-
var amb 9 vots a favor (CiU,
ERC,VAI) i una abstenció (PSC).
Els regidors d’ERC van mani-
festar que el dret de decidir és
el bé més preat que tenim, i
que la iniciativa de la consulta
neix amb el suport de diverses
entitats del poble, per la qual
cosa el seu grup hi dóna ple
suport. Xavier Marquès va dir
que cal donar suport a una

consulta democràtica dema-
nada pel poble; i jaume
Rabeya va dir que ja havien
donat suport a la consulta
d’Arenys de Munt i que ara ho
continuen fent. La regidora
Isidora Hernández (PSC) va
manifestar que respecta l’opi-
nió de tothom i que està a
favor d’escoltar la veu del
poble, però que el seu partit
no és independentista i per
això s’absté.

També es va aprovar per una-
nimitat una proposta de crea-
ció de protocols específics per
recol·locar treballadors en
atur. I una proposta sobre la
necessitat de crear un bitllet
de transport públic gratuït per
als acompanyants de perso-
nes amb un grau reconegut
de minusvalidesa. Per unani-
mitat es van aprovar dos
manifestos en suport del Dia
Internacional de la Dona. Una
proposta d’ERC pel rebuig a la
ubicació del magatzem tem-
poral de residus nuclears va
ser aprovada amb 8 vots a
favor (CiU i ERC), una absten-
ció (PSC) i un vot en contra
(VAI). Per unanimitat es va
aprovar una proposta d’ERC
sobre la cancel·lació del deute
extern d’Haití amb motiu del
recent terratrèmol. Una pro-
posta d’ERC de suport al siste-
ma de dipòsit i retorn d’enva-
sos també va ser aprovada per
unanimitat. I finalment, una
proposta demanant la implan-
tació d’un tren tramvia a la
comarca es va aprovar igual-
ment per unanimitat.

Tot seguit es va donar compte
de l’aprovació definitiva del
projecte tècnic de l’obra de
rehabilitació de la teulada i
façana de cal Torrents (on hi
ha el CAP,a la plaça Roc Garcia)
per import de 302.901 euros; i
el projecte tècnic de la cons-
trucció de la llar d’infants de

SBALSARENY AVUI

La Nonna,
reflexió
teatral al
sindicat

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

La Nonna, de l’argentí
Roberto Cossa, va tancar la
festivitat de Sant Marc i la
festa del treball. El passat
dissabte 1 de maig de 2010,
la sala Sindicat va acollir en
dues sessions, una a les 6 de
la tarda i l’altra a les 10 del
vespre, aquesta peça teatral.
Un nombrós públic, tres
quarts d’entrada, va poder
gaudir del text de l’obra.

A l’obra es va barrejar un
text sobre pobresa, sacrifici,
covardia i resignació desen-
volupant pinzellades
dramàtiques i humorísti-
ques del segle XXI. Una
família italiana emigrada a
l’Argentina formada per una
àvia (la Nonna), un matrimo-
ni amb una filla, un home i
una dona solters i un setè
personatge, l’estanquer,
donen vida a l’obra.

La manca de treball i el
defalliment de sortir a bus-
car-lo en edats avançades, el
vagareig d’algú que viu
apassionadament per la
música (el tango) amb acu-
sada falta d’inspiració, unes
desmesurades ganes de
menjar de la protagonista
principal, la Nonna, que mai
no en té prou, el sacrifici
d’una xicoteta que no dubta
a canviar de feina per tal
que la seva família pugui
anar fent... Un conjunt humà
que convidava a una refle-
xió profunda.

La pluja
Mes de maig de 2010

JORDI SOLERS

Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 4
Dia 7
Dia 14
Dia 26
Total

12,8 litres
10,2 litres
59,1 litres

5,4 litres
2,6 litres
4,7 litres

11,7 litres
106,5 litres

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

JOSEP PRAT COMAS

Taller de construccions
i reparacions mecàniques
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Comencem l’any modificant el pressupost
Ple del 28 de gener de 2010

SARMENTS

El ple es va reunir a les 9 del
vespre amb la presència de
deu regidors, havent justifi-
cat l’absència la regidora
Mireia Manzano. Entre altre
coses, es va donar compte de
contractacions interines de
personal per cobrir les places
de vigilant local, ja que d’una
plantilla de cinc membres hi
havia tres persones de baixa.

Es va modificar el pressupost
de 2010 per afegir-hi un
suplement de crèdit de
230.686 euros per a la cons-
trucció de la llar d’infants, a
finançar amb préstecs a llarg
termini (150.000 euros amb
un ajut de caixa de la
Diputació), i 32.900 euros per
arranjar camins al Pla de

Vilamajor, dels quals 26.263
euros es cobriran amb una
subvenció de la Diputació i la
resta mitjançant un préstec a
llarg termini. Xavier Marquès
(VAI) va observar que al mes
de gener ja es modificava el
pressupost aprovat el
desembre passat, cosa que
denota imprevisió; a més,
s’hipoteca el futur de
l’Ajuntament. L’alcalde
Jaume Rabeya va dir que
quan es va aprovar el pressu-
post ja es va advertir que es
podia modificar en funció de
quan s’aprovés aquest
finançament. La proposta es
va aprovar amb 6 vots a favor
(CiU) i 4 abstencions (ERC,
PSC, VAI). Després es va apro-
var el catàleg de treballadors
municipals, també amb 6
vots a favor i 4 en contra.

Jornada escolta de la zona
de Manresa a Balsareny

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Els dies 28 i 29 de maig de 2010
Balsareny va viure una gran jor-
nada Escolta, compartint i aco-
llint grups d’escoltisme de la
demarcació de Manresa.

La plaça de la Mel feia goig de
veure amb tot de jovent realit-
zant un seguit de jocs educatius;
uns jocs que ensenyen a com-
partir i posar en comú uns valors

que sovint resten deixats de
banda per la nostra societat con-
sumista i individualista.

Cal felicitar doncs el centenar de
joves de la comarca del Bages
que, juntament amb l’escoltisme
balsarenyenc, van poder gaudir
d’una bona meteorologia, histò-
ria, jocs i gastronomia.El local del
Cau i la sala Sindicat van acollir
tot el col·lectiu, que segur que
s’hi va trobar d’allò més bé.

L’Escola de Teatre Municipal
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Ja fa temps que l’Ajuntament
de Balsareny ha apostat per
l’Escola de Teatre Municipal,
una aposta educativa.

«T’agradaria convertir-te en
diferents personatges?
T’imagines actuant en un
escenari de debò?» Són inte-
rrogants que conviden a
compartir les bambolines del
teatre al damunt de l’escena-
ri. Conviden a convertirnos

per uns moments en aquell
personatge que a voltes en la
nostra fantasia hem desitjat,
gaudint d’espais per ser testi-
monis en rebre el premi dels
aplaudiments. Il·lusió i esforç
es converteixen en dues
rodes conductores de camins
d’amistat i felicitat.

L’Escola de Teatre Municipal
és un projecte municipal bal-
sarenyenc encapçalat per
Elisa Jorba. Podeu ja apuntar-
vos al nou curs 2010-2011.

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Microcosmos

«El baobab és un arbre amb
un troc grandiós i unes
branques immenses que
s’enfilen fins al cel. Sota el
baobab, a cada poble de l’À-
frica, es reuneixen petits i
grans, joves i vells, per cantar
cançons i explicar històries».

El paràgraf forma part del
text de la sinopsi que la
companyia de teatre
Microcosmos lliura a l’es-
pectador abans que comen-
ci la seva representació.
Baobab va acomplir la

penúltima representació
d’una segona lloada tempo-
rada teatral, que sota el títol
de TEMPO, va tenir com
escenari la sala Sindicat a
Balsareny; un projecte que
té lloc els darrers dies de
cada mes durant la tempo-
rada d’hivern i primavera.
L’obra transporta l’especta-
dor dins un conte africà, un
viatge cap al nord, on uns
moments coreogràfics i
musicals representats per
un actor i una actriu donen
vida a un seguici de titelles i
personatges mascarats de
ternura real.

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Guillem Clemente guanya
el Memorial Fidel Pagán

El balsarenyenc Guillem
Clemente Calpe es va pro-
clamar fa uns dies campió
de la prova ciclista
Memorial Fidel Pagán, dis-
putada a Sabadell. En
Guillem forma part dels
ciclistes de l’equip
Comdibal 2000 JCS
Constructora PC nicky’s.

La competició de la catego-
ria masculina, prova que va
guanyar, era en una distàn-
cia de 56 km, i consistia en

18 voltes a un circuit circu-
lar de 3,3 km.

Després d’una difícil esca-
pada, Clemente va aconse-
guir aquest meritori primer
lloc. Tal com ens diu: «Com
sabeu, en ciclisme un esforç
en resistència és molt
important, però a més a
més compta molt la visió
d’aprofitar el moment opor-
tú que t’indica el moment
de fer l’escapada. I la lluita,
amb el recolzament per
part de tot l’equip, sens
dubte és la clau de l’èxit».

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Uns ametllers 
més florits que mai

A més a més de l’ascens a la
Segona Categoria Territorial del
primer equip de la Unió
Esportiva Balsareny, un dels
equips del futbol base a
Balsareny va aconseguir procla-
mar-se també campió de Lliga.
Concretament va ser el grup
Base Prebenjamins Blancs.
Aquest fet denota que hi ha
una pedrera de nous jugadors
per ampliar en un futur genera-

cions més grans de bon futbol, i
tot gràcies a l’esforç de la gent
que hi ha estat darrere.

«En la història de la U.E.
Balsareny és la segona vegada
que sota la meva presidència el
primer equip assoleix un
ascens». Aquestes són paraules
del president José Luis
Fernández Pastor, que, amb el
suport d’un grup de persones,
integra la junta directiva de
l’entitat.

El ple va aprovar per unani-
mitat una moció de suport
als editorials dels diaris cata-
lans en relació a la sentència
sobre l’Estatut que ha de
dictar el Tribunal
Constitucional. Tot seguit es
va debatre una moció sobre
mesures concretes per a per-
sones amb discapacitat; es
va aprovar amb els vots a
favor de CiU, PSC i VAI; ERC es
va abstenir en considerar
que la moció tenia un rere-
fons electoralista i partidista.

En els precs i preguntes,
Andreu Fernández i Núria
Prat (ERC) van preguntar pel
runam de Vilafruns i per l’en-
derroc dels garatges d’aque-
lla colònia. L’alcalde va dir
que l’Agència Catalana de
l’Aigua havia de venir a
explicar el projecte però
que, tot i haver-ho reclamat
insistentment, encara no hi
ha resposta. Pel que fa als
garatges, el contracte dels
veïns és a precari i per tant
els poden enderrocar. Es
demana pel criteri sobre les
multes de trànsit al poble; el
regidor Josep Miquel Soler
explica que el criteri és avi-
sar abans de sancionar; l’al-
calde observa que els
Mossos també posen multes
al poble. Altres temes: les
defecacions dels gossos, les
pilones de la plaça de les
Monges, la font del parc del
carrer Travessera, el forat de
la bassa de la Garrinkana (on

un autocar hi va caure); els
conductors que circulen a
gran velocitat per la carrete-
ra de Berga; el futur de l’es-
corxador (de moment, ser-
veix de magatzem, va dir l’al-
calde); el terreny del carrer
Nou, el mal funcionament
del centre d’assistència
primària (CAP), la pintura de
les línies i les dutxes del
poliesportiu. Isidora
Hernández (PSC) va parlar
dels gossos al Trull, del risc
d’accidents a la cantonada
del Casal de la Gent Gran, i
va demanar per què es fa
decidir per sorteig la con-
tractació d’una persona per
a la brigada dels plans d’o-
cupació, en comptes de tenir
present les necessitats dels
aspirants. L’alcalde va expli-
car que la situació dels aspi-
rants era similar i per això es
va fer per sorteig. Xavier
Marquès (VAI) va parlar
d’una deficiència de senya-
lització al carrer Ponent; va
demanar quan es
començarà a fer la llar d’in-
fants (Roc Carulla respongué
que s’han iniciat els treballs
per licitar l’obra); si les obres
del carrer de la Creu estan
acabades i quant han costat
(Àngel Ribalta va dir que fal-
tava acabar uns treballs elèc-
trics per un retard de Fecsa, i
la senyalització vertical); i
sobre l’aparcament al carrer
de darrere la plaça de la Mel.
La sessió va acabar a un
quart d’onze de la nit.
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Ofrena d’un quadre
SARMENTS

El passat mes de maig la Maria
Dolors Soler, de Cal Merenci, va
tornar com sempre a la pere-
grinació a Lurdes, França, que
fan en comú les diòcesis de

Solsona i Vic. Com altres anys,
publiquem la pregària-ofrena
que ella ofereix a la Mare de
Déu. L’escriu, la memoritza i a
dalt l’altar la diu, i l’escolta tota
la gent de l’hospitalitat, que ja
ho esperen amb devoció.

Ofrena d’un quadre

Senyor, aquest quadre amb Bernadette
fent el senyal de la Creu us volem oferir,
perquè ella, quan va presenciar la seva primera aparició
envoltada d’una gran esplendor, la Verge veié,
i en aquell moment el senyal de la Creu no va poder fer.
Nosaltres, a la gruta per més que mirem
la Verge no veiem, però sí que el senyal de la Creu fem.
I confiem en el Pare, el Fill i l’Esperit Sant.
El pare que va fer la llum del món ens doni llum de fe
per poder com Bernadette en Jesucrist confiar,
perquè ella a les seves mans la Creu sempre va portar
fins el dia en què ens va deixar.
I l’Esperit Sant que sigui sempre la llum dels nostres ulls
per poder seguir les petjades que Bernadette
ens va deixar en el seu camí, per poder caminar
amb la nostra creu, plena d’alegria, esperança i humilitat.
I per saber a tothom estimar i donar exemple de bon cristià,
igual com ella al llarg de la seva vida ens va ensenyar.

Maria Dolors Soler Costa
Lurdes, maig de 2010

Pujada a Collbaix
DIEGO GALERA MORALESS

Mirant on sigui i arreu
en el punt més alt del lloc
toco i fixo amb la punta del polze
aquests penyals que em proporcionen en primer
lloc, sensacions de pau en tot el meu ésser
sacsejant-ho tot com tornado a la mar
inundant-ho tot , en llunyedar i en la llar
aconseguint endinsar-se en un remolí que tenir
no he tingut mai donat l’alçada
obtinguda fins ara i ja és hora 
de partir i fer camí
de pressa, poc a poc o amb prestesa
entre els pobles i ciutats que albiro 
què sol em sento? La meva ànima plora
el buit tant proper que no domino
tant sols una mirada al cel que necessito
alçar el vol com l’àliga
que s’esparvera ja sigui a Collbaix o a Àvila.

Traduïda al català per Antònia Guivernau Barberà

Manel López, Síndic de la Premsa Comarcal
A.C. PREMSA COMARCAL
FOTO ARXIU

S

L’Associació Catalana de la
Premsa Comarcal (ACPC) ha
nomenat Manel López com a
Síndic de la Premsa Comarcal.
Manel López (Barcelona,
1949) és periodista, doctor en
Ciències de la Informació, pro-
fessor de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Va
ser fundador del diari El
Periódico de Catalunya i exdi-
rector de diverses publica-
cions locals. És autor de cinc
llibres, president de la
Sociedad Española de
Periodística i director de TV de
Gracia. Publiquem una nota
rebuda de l’ACPC que explica
la funció del Síndic.

Cap a finals dels anys 60 del
segle passat, el periodisme
nord-americà va crear la figu-
ra del Defensor del lector. Es
pretenia atendre les queixes
del públic i, així mateix, justifi-
car els errors dels diaris i dels
periodistes.

Tot va néixer quan un diari
dels EUA va informar que tro-
pes de Líbia havien envaït el
Txad i la guerra estava decla-
rada.Però al dia següent no es
va informar d’aquesta supo-
sada guerra, ni a l’altre, ni al
tercer dia. Els lectors es van
queixar, i els editors van reac-
cionar creant la figura del
Defensor.

Fou un pas de responsabilitat
dels editors que ara ha estat
assumit per l’Associació
Catalana de la Premsa
Comarcal (ACPC), ampliant-la
amb la defensa de la llibertat
d’edició, la lliure circulació de
totes les publicacions i el dret
a la seva difusió,en paper o en
digital.

A partir d’ara, el Síndic de la
Premsa Comarcal s’encarre-
garà d'atendre les queixes i

suggeriments del lector i
anunciants i ajudarà a fer que
en l’elaboració dels textos
periodístics s’observin les nor-
mes professionals i ètiques
del sector.

Aquesta figura és singular
perquè la junta de govern ha
decidit nomenar un expert
aliè com a mediador de con-
flictes. Generalment, els mit-
jans de comunicació catalans
i espanyols acostumen a
nomenar un periodista propi,
de la plantilla, però aquesta
decisió pot generar proble-
mes, ja que el professional
sempre està sotmès a la jerar-
quia organitzativa de l’empre-
sa.En canvi,a l’Amèrica Llatina
s’opta per elegir a una perso-
na aliena,com ara un jutge,un
advocat, una figura local, etc.

L’Associació de Premsa
Comarcal ha decidit crear la
figura del Síndic basant-la en
un expert de fora de l’entitat i
sense cap relació professional
o comercial amb els editors
associats. És tot un repte.

El repte, un cop presa la deci-
sió de crear la figura del
Síndic, és desenvolupar-la,
posant-la a disposició dels
lectors i lectores, i presentar-la
a l’Administració com a refe-
rent de mediació en cas de

conflicte. Per exemple, no
seria lògic que el Govern, o un
ajuntament, ajudés més un
mitjà que un altre, o que d’un
any per l’altre rebaixés les aju-
des als editors. En aquests
casos hauria d’intervenir
públicament el Síndic.

A partir d’ara, els lectors
podran presentar dubtes i
queixes al Síndic, a través d’un
correu electrònic propi (sin-
dic@premsacomarcal.cat).
També els editors s’hi podran
dirigir quan es considerin
maltractats per qualsevol
administració.

Cada queixa o consulta tindrà
un número de registre i serà
resolta en el mínim temps
possible, tot depenent de les
gestions que calgui fer. De tot
això s’anirà informant el lector
o l’editor, fins la resolució del
tema. Les dades de les perso-
nes implicades seran sempre
objecte de reserva i en cap cas

no s’empraran en activitats
promocionals o en qualsevol
altra que no tingui una relació
directa amb la notificació.

La intervenció del Síndic no
suspendrà de cap manera els
terminis previstos legalment
per a presentar qualsevol
tipus de recurs enfront de les
administracions o els tribu-
nals de justícia, ni l'execució
de la resolució o acte afectat.

En certs casos caldrà derivar la
queixa, o tema plantejat, a
una Junta d'Arbitratge i
Equitat que dirimeixi tots els
aspectes relacionats amb la
qualitat del servei prestat,
compliment de terminis, etc.

També es podran derivar a
assessors jurídics o laborals si
el cas fos d’altres àrees.

En resum, l’associació de
Premsa Comarcal ha donat un
pas de responsabilitat cívica i
professional de gran enverga-
dura perquè significa que
obre les seves portes al públic
i li diu a les diferents adminis-
tracions que caldrà que treba-
llin amb normes clares per
evitar la seva inculpació públi-
ca.

Finalment, i seguint amb la
històrica figura del «Defensor
del lector» dels EUA, estem
disposats a que no comenci
cap guerra al Txad sense estar
segurs que hi ha una guerra.
És per això que, des d’ara
mateix, estem a la vostra dis-
posició.
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Els prebenjamins de Futbol-7 
campions de Lliga

Els prebenjamins de Futbol-7 
de Balsareny celebran que 
han guanyat la Lliga 
del Consell Comarcal del Bages

FOTO JUAN RIVERO

FOTO JUAN RIVERO

Obra Social  “la Caixa”
a BARCELONA

Més oportunitats per a les persones
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Acceptada la Iniciativa Popular
SARMENTS referèndum.

Fa falta gent que ajudi a
recollir les firmes. Qui esti-
gui interessat a apuntar-
s’hi com a voluntari, pot
fer-ho a través del web
http://www.referendumin-
dependencia.cat.

Recentment, quasi mig
milió de catalans han
pogut votar el 20 de juny
en una nova tanda de con-
sultes sobre la inde-
pendència de Catalunya.
Aquest cop, la consulta ha
tingut lloc en quaranta-
quatre municipis, com ara
Mataró, Cornellà, Sant Boi
de Llobregat i Cerdanyola
del Vallès. Amb aquesta
nova jornada ja són més de
cinc-centes les poblacions
que hauran fet la consulta.
I la cosa continua: per al
setembre es preveu una
nova onada, i el dia 10 d’a-
bril de 2011 és previst que
es celebri la consulta a
Barcelona; el Futbol Club
Barcelona ja ha acordat
cedir les seves
instal·lacions com a
col·legi electoral, apel·lant
al compromís del club amb
el país, amb la democràcia i
amb la defensa dels drets
humans fonamentals, i
recordant que el dret a
l’autodeterminació dels
pobles és un dret humà
fonamental reconegut per
l’ONU en l’article primer de
la seva Carta de Drets Civils
i Polítics de 1966, signada i

ratificada per l’Estat espan-
yol.

Mentrestant, a Madrid, el
Tribunal Constitucional
s’ha autoproclamat com-
petent, en resposta a l’ob-
jecció del Parlament de
Catalunya sobre la seva
legitimitat moral, i es pre-
para per destrossar
l’Estatut, article per article,
lletra per lletra si cal.
Paral·lelament, la crisi
econòmica ha fet petar la
bombolla autosuficient de
l’Estat espanyol, i el país
s’ha vist intervingut pels
organismes comunitaris i
pel FMI, que són qui ara
estableixen les línies mes-
tres de la política econòmi-
ca de l’Estat. Així, el Govern
es veu forçat a retallar tant
com li manin les polítiques
socials, els recursos dels
més febles i en especial el
finançament autonòmic,
no prou malmès encara,
segons sembla, per l’expoli
fiscal perenne que patim a
Catalunya. I amb tot això, a
Balsareny l’Ajuntament va
fent la viu-viu, les entitats
fan el que poden, els
carrers s’organitzen pels
tradicionals sopars a la
fresca i tots plegats ens
preparem per a un estiu
que previsiblement ens
trobarà més pobres, més
espremuts i més resignats
que l’any passat. Però, això
sí, disposats a aguantar,
determinats a sobreviure
com sigui. Reeixirem.

El 8 de juny de 2010 la
Mesa del Parlament de
Catalunya va admetre a
tràmit la iniciativa popular
que proposa un referèn-
dum d'autodeterminació a
Catalunya. La proposta
sobiranista, impulsada pel
diputat d'ERC Uriel Bertran
i el jurista Alfons López
Tena, ha tirat endavant
amb el suport de CiU, ERC i
Iniciativa i està emparada
en la llei de consultes
populars. La iniciativa
independentista es basa
legalment en una proposta
de reforma de la
Constitució que el
Parlament sí que pot pro-
moure complint els requi-
sits legals.

S’ha obert, doncs, el camí
de la recollida de firmes
per poder celebrar un
referèndum oficial sobre la
independència de
Catalunya. Ara caldrà reco-
llir unes 220.000 signatu-
res (el 3% de la població)
per aconseguir que la ini-
ciativa es pugui debatre al
Parlament. Disposarem de
sis mesos per fer-ho. Si es
recullen les firmes
necessàries, la proposta
serà debatuda en el ple de
la Cambra catalana i, si la
majoria absoluta dels
diputats hi donava suport,
es remetria al govern
espanyol perquè autoritzés
la convocatòria del
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