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EDITORIAL

Democràcia real

Manifest del 15-M

Som persones normals i co-

rrents. Som com tu: gent que 

s’aixeca tots els matins per es-

tudiar, treballar o buscar feina, 

gent amb família i amics, gent 

que treballa dur cada dia per 

viure i donar un futur millor 

als que ens envolten.

Uns ens considerem més pro-

gressistes, d’altres més con-

servadors. Uns som creients, 

d’altres no. Uns tenim ideo-

logies ben defi nides, d’altres 

ens considerem apolítics. Però 

tots estem amoïnats i indig-

nats pel panorama polític, 

econòmic i social que veiem al 

nostre voltant, per la corrup-

ció dels polítics, empresaris, 

banquers… per la indefensió 

del ciutadà ras.

Aquesta situació ens fa mal a 

tots cada dia. Però si tots ens 

unim, podem canviar-la. És el 

moment de moure’s i de cons-

truir una societat millor. És per 

això que declarem fermament 

el següent:

...Les prioritats de la societat 

han de ser la igualtat, el pro-

grés, la solidaritat, el lliure 

accés a la cultura, la sosteni-

bilitat ecològica i el desenvo-

lupament, el benestar i la feli-

citat de les persones.

...Hi ha uns drets bàsics que 

haurien de ser coberts en 

aquestes societats: el dret a 

l’habitatge, al treball, a la cul-

tura, a la salut, a l’educació, a 

la participació política, al lliure 

desenvolupament personal 

i el dret al consum dels bens 

necessaris per a una vida sana 

i feliç.

...El funcionament actual del 

sistema econòmic i de govern 

no atén aquestes prioritats i 

és un obstacle per al progrés 

de la humanitat.

...La democràcia surt del po-

ble (demos = poble, cracia = 

govern) així que el govern ha 

de ser el poble. Però en aquest 

país la major part de la classe 

política ni tan sols ens escol-

ta. La seva funció hauria de 

ser portar la nostra veu a les 

institucions, facilitant la parti-

cipació política ciutadana mit-

jançant línies directes i procu-

rant el més gran benefi ci per 

al gruix de la societat, no la de 

enriquir-se i medrar amb el 

nostre esforç, atenent només 

als interessos dels grans po-

ders econòmics i aferrant-se 

al poder mitjançant una dicta-

dura partitocràtica encapçala-

da per les inamovibles sigles 

del PPSOE

...L’ànsia i acumulació de po-

der en un grup reduït pro-

dueix desigualtat, crispació 

i injustícia. Això porta a la 

violència, que rebutgem. 

L’obsolet i antinatural model 

econòmic vigent bloqueja la 

maquinaria social en una es-

piral que es consumeix a ella 

mateixa enriquint a uns pocs i 

avocant a la pobresa i escasse-

tat a la resta, fi ns al col·lapse.

...La voluntat del sistema 

és l’acumulació de diners, 

premiant-la per sobre de 

l’efi càcia i el benestar de la so-

cietat, malbaratant recursos, 

destruint el planeta, generant 

atur i consumidors infeliços.

...Els ciutadans formem part 

de l’engranatge d’una màqui-

na destinada a enriquir una 

minoria que ni tan sols sap de 

les nostres necessitats. Som 

anònims, però sense nosaltres 

res d’això existiria ja que no-

saltres movem el món.

...Si com a societat aprenem 

a no confi ar el nostre futur 

a una abstracta rendibilitat 

econòmica que mai s’aplica al 

benefi ci de la majoria, podrem 

eliminar els abusos i mancan-

ces que tots patim.

...Es necessària una revolució 

ètica. Hem posat els diners per 

sobre de l’ésser humà i hem 

de posar-lo al nostre servei. 

Som persones, no productes 

de mercat. No sóc només el 

que compro, sinó que també 

importa perquè ho compro i a 

qui l’hi compro.

Per tot això estic indignat.

Jo puc canviar-ho.
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MEMÒRIA FOTOGRÀFICA AGENDA

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

MARIA JESÚS RODRÍGUEZ MELERO
FOTO ARXIU

Us animem a col·laborar amb 
nosaltres aportant informació 
(data, persones que hi surten, 
autor de la fotografi a…).

D’altra banda, si teniu foto-
grafi es antigues que vulgueu 
cedir a la Biblioteca, podeu 
portar-les. Nosaltres les esca-
nejarem i us les tornarem de 

Rocktime

El pròxim dia 28 de juny a les 
19:00 hores, l’equip del ROC-
KTIME tindrem el plaer de fer 
una entrevista telefònica a 
The Val, una formació madri-
lenya, que tot just acaba de 
treure al carrer el seu primer 
treball discogràfi c. Veterans 
que, amb el seu cor i l’exquisit 
gust per les melodies, han 
tret un disc formidable. I serà 
la primera entrevista a tot 
l’estat espanyol la que ens 
oferiran! 

El dimarts dia 12 de juliol, par-
larem via telèfon amb el grup 
de Granada Azrael. Un grup 
que va ser part de la que ara 
es la segona millor fornada 
de grups heavys que a donat 
Espanya, i que ens presenten 
el nou treball «Metal arena», 
un molt bon grup! A les 19:00 
hores del vespre.

El proper dissabte 16 de juliol, 
a les 11:00 hores, l’equip del 
rocktime, des dels estudis de 
radio Balsareny, parlarà amb 
el grup Kilmara, una formació 
de Barcelona que a fi nals de 
l’any passat va treure el seu 
segon llarga durada «Don´t 
fear the wolf», i que esàa fent 
que estiguin en boca de to-
thom. Bona oportunitat de 
conèixer a aquesta treballa-
dora banda!

No us ho perdeu!

SARMENT
FOTO ARXIU

seguida.

Totes les que hem escanejat 
es poden consultar per inter-
net a la següent adreça: 
http://f l ickr.com/photos/
bbalsareny 

Moltes gràcies per la vostra 
col·laboració. 

Memòria fotogràfi ca
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Jo puc ajudar.

Sé que junts podrem.

Surt amb nosaltres. És el teu 

dret.

* * *

Qui ha escrit això no és un 

jove «passota» amb el cap ple 

de pardals; és algú —jove o 

no— que pensa i que té idees. 

Les acampades a Barcelona 

i a Madrid i a altres llocs han 

posat en evidència un poder 

polític que, davant del feno-

men, només ha sabut fer el 

ridícul, tant quan han intentat 

canalitzar la ira dels acampats 

en benefi ci de les pròpies pro-

postes electorals, com quan 

ha intentat reprimir-la fent 

servir una força desproporcio-

nada, que no ha fet més que 

mobilitzar nous indignats.

La revolta dels indignats ha 

generat simpaties perquè 

molta gent, no tan sols el jo-

vent, s’hi veu refl ectida: crisi 

econòmica que costarà de 

superar, joves sense expecta-

tives de feina estable, adults i 

famílies senceres en atur; tam-

bé autònoms, comerciants i 

petits industrials que es veuen 

ofegats per la manca de crèdit 

i pels impagats... Un sistema 

fi nancer en caiguda lliure; una 

crisi estructural que es carre-

garà l’estat del benestar; i un 

govern que retalla, no tan sols 

la despesa innecessària (bus-

car l’efi ciència és una bona 

idea), sinó moltes inversions 

imprescindibles, la manca 

de les quals comportarà més 

atur i per tant més endeuta-

ment públic i privat. En això 

es combina la rigidesa sense 

rumb d’un govern autonòmic 

aclaparat amb la mala fe del 

govern central, que colla els 

pressupostos i exigeix reduc-

ció del dèfi cit mentre espolia 

el país i l’escanya en negar-li 

el retorn del que en justícia li 

pertoca. 

El malestar dels indignats 

s’exterioritza per mitjà d’una 

ocupació d’espais públics 

i d’una autogestió assem-

bleària, dinàmica i plural. Un 

mètode, però, que dóna veu 

a missatges massa genèrics, 

utòpics o partidistes i sovint 

contradictoris. Hi ha un rebuig 

evident envers els partits po-

lítics, que no escolten la gent, 

i envers un sistema econòmic 

que genera desigualtat i abo-

ca les persones a la incertesa 

i a la precarietat. Contra això, 

però, les alternatives són poc 

clares, i es presten a donar res-

sò a certes posicions sospito-

ses, que en el fons afavoreixen 

allò mateix que es vol com-

batre. No és el mateix exigir 

transparència als partits que 

discutir el sistema de partits. 

No és el mateix demanar elec-

cions amb llistes obertes que 

demanar que tot l’Estat espan-

yol sigui circumscripció única 

—innovació que suposaria 

un bipartidisme total entre el 

PSOE i el PP anorreant el pa-

per dels partits perifèrics. Com 

de costum, les autonomies pa-

guen els plats trencats—. Per 

altra banda, no sembla que en 

el concepte de «democràcia 

real» hi càpiga, ni tan sols a 

Barcelona, la reivindicació del 

dret a l’autodeterminació del 

pobles; aquest punt, per a al-

guns bàsic i previ, no es volia 

incloure a les reivindicacions 

perquè es considerava que 

podria ser motiu de divisió. 

De fet, fi ns i tot el debat so-

bre els drets lingüístics i l’ús 

de la llengua pròpia dels ca-

talans ha generat una polè-

mica constant a l’acampada 

barcelonina, i és una llàstima. 

Finalment, els aldarulls davant 

del Parlament, per part d’un 

sector sens dubte minoritari, 

no ajuden a un moviment he-

terogeni que no pot controlar 

la diversitat de forces, contra-

dictòries i algunes sospitoses, 

que conviuen en el seu si.

Tot i així, el rebuig popular 

existeix, i una part considera-

ble de la societat (no tan sols 

els acampats) acusen el món 

polític i el sistema econòmic 

i fi nancer. Tanmateix, polítics i 

fi nancers no escolten: van a la 

seva. Davant això, la gent jove, 

de qui alguns deien que no 

s’implicaven en res, s’han im-

plicat, s’han mogut, han sortit 

al carrer i protesten pacífi -

cament, i això és bo, perquè 

molts han entès que tenen 

raó en el seu malestar, comú a 

molta més gent. Caldrà veure 

P U I G
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com s’organitza, si és que 

s’organitza, aquest moviment; 

les xarxes socials ho poden fer 

fàcil. I esperem que sàpiguen 

discernir la idoneïtat i l’equitat 

de les alternatives que propo-

sin. Cal una Revolució Ètica, i 

tant de bo la gent jove ens la 

porti. Però que no ens passi 

com sempre, que a cada bu-

gada perdem un llençol. Que 

tinguem sort.

Eleccions a Balsareny

En aquest butlletí comentem 

el resultat electoral a les mu-

nicipals del nostre poble, que 

no ha deparat gaires sorpre-

ses. Felicitem el grup de CiU 

que ha obtingut novament 

la majoria absoluta (7 regi-

dors), i els grups que estaran a 

l’oposició (3 d’ERC, 1 del PSC. 

Encoratgem l’equip de go-

vern que regeixi les coses del 

poble amb prudència i encert, 

aplicant solucions creatives 

i efi cients i escoltant sempre 

l’opinió de la gent del poble; 

i els regidors de l’oposició que 

es facin ressò de les iniciati-

ves populars i que les propo-

sin sense defallir i vetllin per 

l’efi ciència i la transparència 

del govern local. I que entre 

tots onze (onze valents entre 

els trenta i tants valents que 

han posat el seu nom a les llis-

tes) gestionin el dia a dia de 

Balsareny amb seny i dedica-

ció i sense picabaralles parti-

distes ni personalistes. 

03
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Eleccions municipals 2011
Resultats a Balsareny

Els resultats a Balsareny en 
aquestes darreres eleccions mu-
nicipals, del 22-M, han estat ben 
clars: guanya de nou, amb una 
victòria contundent, la llista de 
Convergència i Unió, encapça-
lada per Jaume Rabeya, amb 7 
regidors, igual que en la passa-
da legislatura; a continuació, la 
d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, encapçalada per Nuri 
Prat, amb 3 regidors, un més que 
el 2007; i, per últim, la llista del 
PSC, encapçalada per Vladimir 
Díaz, amb 1 regidor, igual que 
la darrera vegada. Cal dir que en 
aquesta ocasió no es va presen-
tar la candidatura del VAI, com sí 
que ho havia fet en les dues úl-
times convocatòries. Tampoc no 
ho va fer, recordem-ho, el PP, que 
la darrera vegada es va presentar 
amb uns candidats que no eren 
de Balsareny i va obtenir només 
14 vots (i cap escó, és clar). Se-
gons aquestes dades, els 11 regi-
dors del nostre municipi per als 
propers 4 anys, que van prendre 
possessió del càrrec el passat dia 
11 de juny, són: 

Per Convergència i Unió: Jaume 
Rabeya Casellas, Joan Verdaguer 
Pla, Noelia Ramírez Calatrava, 
Jaume Vila Solà, Meritxell Fenoy 
Ruíz, Roc Carulla Batallé i Xavier 
Vall Ribalta.

Per ERC: Nuri Prat i Valverde, Marc 
Selgas i Cors i Conxita Calvet i Vi-
laseca.

Pel PSC: Vladimir Díaz.

Com a conseqüència d’aquests 
resultats, el mateix dia 11 al 
migdia, a la sala de plens de 
l’Ajuntament va ser nomenat de 
nou, com a alcalde de Balsareny, 
en Jaume Rabeya i Casellas.
Si bé globalment no varia massa 
el repartiment d’escons, respec-
te al 2007, cal dir que sí que hi ha 
hagut força moviment de vots. 
Fixem-nos en la primera taula. 

Per un costat, CiU, tot i mantenir 
els 7 escons, ha baixat força en 
vots, ja que ha passat dels 1.013 
a 827 (prop de dos-cents menys), 
en tant que ERC ha augmentat el 
nombre de vots, de 358 a 407; i 
el PSC també baixa força, de 265 
passa ara a tenir-ne 203. En això 
hi han infl uït dos factors: els vots 
que havia obtingut el VAI, que 
eren 173, s’hauran repartit força 
entre les altres candidatures (se-
gur que en alguna més que en 
les altres); i, per altra banda, per 
descomptat, hi ha l’efecte de 
l’abstenció, que és bastant més 
alta que fa 4 anys. 

La participació, el 2007, va ser 
del 67,5% mentre que ara ha 
estat d’uns 10 punts menys, un 
57,5 %, una mica més que la de 
tot el Bages (57,07%). Només cal 
veure, en termes absoluts, que el 
nombre de vots emesos ha estat 
de  1.537, uns 350 menys que fa 
4 anys (que van ser 1.886). Per 
això, si ens fi xem en la següent 
gràfi ca, on hem expressat els 
percentatges de vots de cada 
partit, veiem que curiosament 
CiU manté gairebé exacte el 

PARTIT VOTS EMESOS REGIDORS
CiU 827 (53,8%) 7
ERC 407 (26,48%) 3
PSC 203 (13,2%) 1

Blancs 71 (4,6%)
Nuls 29 (1,9%)
Total 1537

Electors 2673
Participació 57,5%

ISIDRE PRAT

1 – A 1 – B 1 – C 2 – A 2 – B 3

CiU 143
(55,4%)

127
(49%)

155
(58,1%)

130
(48,1%)

179
(56,6%)

93
(55,7%)

ERC 70
(27,1%)

69
(26,6%)

83
(31,1%)

66
(24,4%)

78
(24,7%)

41
(24,6%)

PSC 23
(8,9%)

44
(17%)

20
(7,5%)

57
(21,1%)

42
(13,3%)

17
(10,2%)

Blanc 15
(5,8%)

18
(6,9%)

9
(3,4%)

4
(1,5%)

12
(3,8%)

13
(7,8%)

Nul 7
(2,7%)

1
(0,4%)

0
(0 %)

13
(4,8%)

5
(1,6%)

3
(1,8%)

Vots 258 259 267 270 316 167

Electors 436 458 435 492 511 341

Particip. 59,2% 56,6% 61,4% 54,9% 61,8% 49%

mateix percentatge respecte al 
2007, ERC ha pujat uns 7 punts i, 
en canvi, el PSC n’ha baixat mig.

Per altra banda, el nombre de 
vots en blanc, 71, va en augment 
(eren 48, el 2007).

Tornant a la participació, cal 
remarcar que normalment no 
solia ser tan baixa en unes mu-
nicipals, cosa que ha passat molt 
a tot arreu, segurament seguint 
la tendència al desencant per 
la política en general. Pensem 
que el 2003 a Balsareny, quan es 
va formar el tripartit de govern 
municipal, la participació havia 
arribat al 72,34%.

Per últim, expressem els resultats 
al nostre poble per seccions i tau-
les, on sempre es poden apreciar 
algunes diferències.
Com veiem, guanya per molta 
diferència CiU a totes les taules; 
també clarament es situa en se-
gon lloc ERC a totes i el PSC en 
tercera posició igualment en 
totes. La participació ha tingut 
variacions segons les taules: la 
més alta es dóna a la 2-B i a la 1-
C, seguides de la 1-A, totes elles 
per sobre de la mitjana, mentre 
que la més baixa és a la tercera 
secció (que correspon a rodalies: 
la Rabeia, Vilafruns, Cal Nosa, Cal 
Rata i cases de pagès).

Per acabar, fem constar que el 
cens electoral a Balsareny ha 
tornat a baixar els darrers anys: 
de 2.793 el maig de 2007 (muni-
cipals) va passar a 2.716 el març 
de 2008 (generals), a 2.690 el no-
vembre de 2010 (autonòmiques) 
i ara és de 2.673 persones (com 
podem comprovar a la primera 
taula).

METEREOLOGIA

De matinada

De vegades em desperto de ma-
tinada; ha de ser cosa de l’edat. 
Com que també acostumo anar 
a dormir aviat, no em preocupa 
gaire. Recordo de gent gran de la 
meva infantesa a la qual li pass-
ava sovint una cosa semblant.

La ràdio nocturna i de matinada 
és molt diferent de la de dia. Crec 
que millor. Millors programes 
musicals, millors debats i també 
alguns d’aquests programes vi-
vencials als quals truca la gent 
per explicar les seves preocupa-
cions, les seves penes i tragèdies, 
les seves alegries i les seves soli-
tuds. També, és clar, hi ha de ma-
tinada alguna tonteria, com ara 
programes de senyores que es 
fan dir bruixes, o be aquells que 
veuen objectes voladors per tot 
arreu.

Aquesta nit, més o menys a les 
tres, he escoltat un home jove, 
que va dir tenir quaranta anys i 
no haver trucat mai a cap mitjà 
de comunicació. El seu cas no era 
tragèdia ni comèdia, més aviat 
era revelació. Havia de dedicar-
se professionalment al mante-
niment, l’havien fet anar de for-
ma urgent a aquelles hores a la 
Cerdanya per arreglar una avaria 
del subministrament d’aigua. 
L’avaria havia fet tallar l’aigua en 
una urbanització de centenars 
de cases de súper luxe, deshabi-
tades la major part de l’any, amb 
grans piscines i jardins que cui-
daven empleats.

—La meva parella dormint a casa 
i jo aquí, arreglant una necessitat 
estúpida —deia, més o menys. 
Aquell treball l’havia fet meditar 
sobre el surrealisme d’una si-
tuació social que és una queixa 
als nostres carrers i places d’un 
munt de coses i que possibilita el 
manteniment d’aquests espais 
de luxe, inútils i deshabitats la 
major part de l’any, on es gastava 

JOSEP ESTRUEL FILELLA més aigua en el poc temps d’ús 
que en un bloc modest de pisos 
durant un any.

El locutor de la ràdio no li va 
donar molta conversa. Li va pre-
guntar que com es sentia. «Rar, 
estrany», va dir el noi. També el va 
animar, «bé, et pagaran la feina. 
«Dons depèn, sóc un autònom».

Jo em pregunto quant de treball 
inútil genera la nostra societat. 
Tinc un conegut que viu tot 
l’any en un lloc de la Costa Brava. 
Una vegada també m’explicava 
l’estranya sensació de passejar 
per llocs deshabitats fora de 
temporada, per veure una o dues 
llums en un conjunt de cente-
nars o milers de pisos cars i de 
casetes amb jardí. Viatjant amb 
l’Imserso veureu que es passa 
per molts llocs semblants, pobles 
fantasmes, això si, ben protegits i 
vigilats. Algun robatori de tant en 
tant, poca cosa. Els okupes Ron-
dinaires o els Indignats no solen 
anar a fer soroll i reivindicacions 
en aquests espais, cada cop més 
habituals en la nostra geografi a.

Molta gent ha viatjat aquests 
dies a Anglaterra a veure el Ba-
rça, gastant molts diners en molt 
poc temps. Si el triat pels déus 
de l’esport hagués estat un al-
tre equip, el Madrid, el gran rival, 
hauria passat el mateix. A viure, 
que són dos dies!

Fa uns dies va actuar Julio Igle-
sias al Liceu, amb un ple impres-
sionant i entrades cares, uns dos-
cents euros o més la majoria. 
Però després protestem si en un 
museu ens fan pagar tres, o qua-
tre euros, com passa al Monestir 
de Ripoll, on una vegada comen-
tava la guia per la ràdio que són 
freqüents els escrits contundents 
en el llibre de reclamacions per 
aquests tres euros. Els jubilats 
exigim descomptes miserables, 
crec que amb raó, més per la 

manca de diners que pel mateix 
descompte; és clar que sense 
això possiblement sobreviuríem 
o malviuríem igualment. L’edat 
no hauria de ser un factor de 
descompte, ni el nombre de fa-
miliars, sinó la renda baixa, enca-
ra que amb això també es poden 
fer moltes trampes. I ben segur 
que se’n fan.

Em deia una bona amiga que 
sovint la gent, tot i que saben 
criticar i cridar, ho fan sempre 
quan no toca i per veure si es un 
altre qui acaba fent més soroll i 
fent-se sentir. La gent d’avui dia 
ho vol tot, però que sigui un altre 
qui cridi i rebi els cops. Diuen que 
sí que sí, i a l’hora de la veritat 
són sols quatre, i encara, els que 
ho fan i es deixen veure; la resta, 
si hi són, fan com si no anés amb 
ells... A Barcelona, semblava que 
eren molts a la plaça Catalunya, 
però imagineu!, amb tota la gent 
que viu a Barcelona, creieu que 
era just? Quanta gent més no hi 
hauria pogut ser? Igual que a la 
resta de poblacions.... La gent és 
així, i és vergonyós. I moltes ve-
gades l’humil torna al seu barri 
i el nen bonic al seu pis de luxe 
i als seus privilegis familiars, com 
sabien molt bé els pocs universi-
taris d’extracció social modesta 
de la meva època, quan hi havia 
merder i els guapos es tornaven 
intocables o eren ajudats per co-
neguts i parents amb infl uència 
mentre que els altres pringaven.

I què dir d’aquest polítics que 
atenen més els seus interessos 
de professionals de la política 
que no a construir un discurs co-
herent i possibilista per afrontar 
aquesta crisi que, segons diuen, 
no ha fet més que començar? O 
per millorar la nostra societat de 
dalt a baix i de baix a dalt, pas-
sant per tot arreu, ja que els pe-
cats dels nostres dirigents no són 
res més que el refl ex augmentat 
de les nostres petites i quotidia-
nes corrupcions habituals.
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COL·LABORACIONS

Mes de maig 
de 2011

Temperatura (ºC)

Promig (1 minut)
 18,5
Promig (min.+màx.)  
 19,0
Promig de mínimes   
 10,1
Promig de màximes  
 27,9
Mínima       
 6,2; dia 3
Màxima     
 34,6; dia 23
Mínima més alta    
 15,8; dia 27
Màxima més baixa     
 22,2; dia 2
 

Vent (km/h) 

Ventada més alta 
 49,96 dia 28
Velocitat promig 
 7,7 
Recorregut del vent  
 3.186,9 km
 

Pressió (hPa) 

Màxima  
 1.015,3 dia 23
Mínima     
 989,6 dia 16

La pluja (litres)

Dia   3         
 3,5 litres
Dia   7        
 10,2 litres
Dia 12          
 4,4 litres
Dia 13          
 1,1 litres
Dia 14       
 81,7 litres
Dia 30         
 2,8 litres
Dia 31       
 32,3 litres
Total  
 136 litres

FRANCESC CAMPRUBÍ I JORDI SOLER



ESPORTS

La Clara i l’Ainoa, campiones al Mundial de Fit Kid

Del dia 25 al 28 de maig, es 
va celebrar el campionat del 
món de gimnàstica rítmica 
FIT KID a la localitat italiana 
de Castiglioncello. Aquesta 
localitat al costat del mar, va 
acollir el novè campionat del 
món. Hi van participar molts 
països, si no recordo mala-
ment 35. D’Espanya hi havia 
uns 70 esportistes de totes les 
modalitats.

Les nenes sortiren del mig de 
la població cap a l’estadi de 
futbol. Anaven tots els països 
formats i amb les seves ban-
deres al davant i en processó 
durant dos km aproximada-
ment pel poble. Va ser una ex-
periència inoblidable per a les 
nenes i les seves famílies.

Les nostres nenes, CLARA RI-
VERO RODRIGUEZ i AINOA 
GARCIA GONZALEZ, van 
aconseguir un molt bon lloc. 
Concretament, l’AINOA va 
aconseguir ser campiona del 
món de duo modalitat Baby, 
amb una altra nena de Navàs, 
PAULA MELERO. La CLARA 
va aconseguir ser tercera del 
món en grup modalitat Baby, 
juntament amb l’ AINOA GAR-
CIA, PAULA MELERO i MIREIA 
CREPI. També van guanyar, 
aquesta vegada per la pobla-
ció de Navàs,  el segon premi 
modalidad Fit Kid duo, les ne-
nes NÚRIA OBRADORS I AIDA 
REINA.

Cal destacar l’entusiasme, de-
dicació i la força de les nostres 
nenes, la CLARA i l’AINOA. 
Tothom del poble sap que 
fi ns i tot, quan són a la plaça 
de la Mel, aquestes nenes no 
paren de donar tombarelles 
i fer gimnàstica, no perquè 
estiguin assajant gimnàstica, 
sinó perquè els agrada molt 

aquest esport. 

Des d’aquestes línies vol-
dríem donar las gràcies a to-
thom que ha defensat sempre 
l’esport de les nenes i ens han 
recolzat. Aquestes persones 
del poble sabien que es po-
dia donar classes de música i 
també practicar l’esport que 
els agrada i que les ha portat 
a guanyar el màxim premi en 
aquesta categoria de gimnàs-
tica esportiva Fit Kid i no ha-
ver-les de donar de baixa de 
l’escola de música per faltar 
45 minuts a la setmana, per 
part de l’Ajuntament de Bal-
sareny.

També donar les gràcies a 
l’Ajuntament de Navàs pel 
reconeixement que va fer a 
les nenes, entregant-los unes 
medalles. Les nenes van fer 
una exhibició el dia 5 de juny 
al passeig Ramon Vall de Na-
vàs, en la qual van intervenir el 
Regidor d’esports i l’aleshores 
alcalde de Navàs, el Sr. Oliva, i 
veïns de la població, donant 
tot el suport a les nenes.

JUAN RIVERO
FOTO ARXIU
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Laia Riu, premi Baldiri Reixac 
per un treball sobre els Pastorets 

La balsarenyenca Laia Riu, 
juntament amb Francina Pla-
nas, totes dues alumnes de 
2n de batxillerat de l’IES Llo-
bregat de Sallent, han meres-
cut un dels prestigiosos pre-
mis Baldiri Reixac, instituïts 
per la Fundació Lluís Carulla, 
en la seva XXXIII edició, pel 
seu treball de recerca  sobre 
«Els Pastorets del Bages i el 
Berguedà».

El president de la Generalitat 
de Catalunya, Artur Mas, va 
presidir l’acte de lliurament 

SARMENT
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dels premis als alumnes 
guardonats el diumenge 5 de 
juny al Casal de l’Espluga de 
Francolí (Conca de Barberà). 

Els Premis Baldiri Reixac es-
tan destinats a l’estímul i el 
reconeixement de l’escola 
catalana i de qualitat i són 
dotats per la Fundació Lluís 
Carulla amb les aportacions 
voluntàries dels receptors 
del llibre-nadala que la Fun-
dació tramet cada any a per-
sones interessades per la cul-
tura catalana. L’organització 
dels premis compta amb 
la col·laboració tècnica 
d’Òmnium Cultural. 

Final de curs de Catequesi 
a Balsareny amb el Bisbe Xavier

El dimarts, dia 17 de maig, 
es va celebrar la tradicional 
caminada amb els infants de 
catequesi a l’església de Sant 
Esteve de la Colònia Soldevi-
la.

En la trobada, en la qual també 
hi participen els pares i fami-
liars, va ser concorreguda en 
un bon nombre de persones, 
entre les quals cal remarcar la 
presència del Sr. Bisbe de Sol-
sona, Mons. Xavier Novell.

El Sr. Bisbe, com a pastor de 
la diòcesi, va acompanyar la 

SARMENT
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quitxalla en la caminada, en 
la qual, en una de les aturades 
que es va fer durant el camí, 
va explicar-los-hi qui és i què 
fa un bisbe.

Un cop a Sant Esteve es va be-
renar, es van fer jocs i, després 
d’una pregària, el Sr. Bisbe va 
donar a cada infant una Carta 
pastoral. És la primera que ha 
escrit com a Bisbe i està dirigi-
da particularment als infants 
de la diòcesi, portant per títol 
«Vine i ho veuràs!».

L’hora dels adéus va cloure 
aquesta animada jornada fes-
tiva del fi  de curs de catequesi 
a Balsareny.

31 de maig dia Internacional Contra el Tabac

El dia 31 de maig és el desig-
nat per l’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS), com el 
dia Mundial sense Tabac i per 
animar a les persones fuma-
dores a deixar de fumar, per 
conscienciar  de l’impacte 
que té el tabac en la salut de 
la persona que es fumadora i 
de les persones que viuen al 
seu voltant.

JUNTA LOCAL CONTRA EL CÀNCER A l’any es produeixen cinc 
milions de morts en tot el 
món per malalties relaciona-
des amb el consum de tabac, 
ja sigui atacs de cor, acci-
dents cerebrovasculars, càn-
cer, malalties pulmonars... En 
aquests cinc milions no estan 
incloses les 600.000 persones 
que moren per haver estat 
exposades al fum del tabac 
aliè.

En aquesta celebració anual 

també s’informa al públic 
de les pràctiques comercials 
de les empreses tabaqueres 
, de les activitats de l’OMS 
per lluitar contra l’epidèmia 
de  tabaquisme, i del que les 
persones del món poden fer 
per reivindicar el seu dret a la 
salut i a una vida sana.

Cada any l’OMS tria un tema 
per aquest dia, i el tema 
d’enguany ha estat: El conve-
ni Marc de l’OMS per el con-

trol del tabac.

Aquest any la junta local de 
Balsareny de l’Associació del 
Càncer hem fet parada a la 
plaça 11 de setembre durant 
el matí i hem canviat cara-
mels, punts de llibre i CD per 
donatius.  

Des de la Junta de Balsareny 
a totes aquelles persones 
que han col·laborat els diem: 
GRÀCIES!
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ACTUALITAT

Carles Ayats nou president 
de Premsa Comarcal i Local

L’Associació Catalana de Pre-
msa Comarcal ja té nou presi-
dent. Es tracta de Carles Ayats, 
que fi ns avui ocupava el càrrec 
de tresorer de l’associació. La 
nova junta directiva, encapça-
lada per Ayats, ha estat esco-
llida per unanimitat durant 
l’assemblea extraordinària 
que l’entitat va celebrar a Vic 
el passat dissabte, 28 de maig.

Durant la presentació de 
l’equip, Ayats va destacar que 
després de 30 anys, l’associació 
ha assolit «un grau de madu-

resa» gràcies a totes les publi-
cacions membres i ha assegu-
rat que l’equip que encapçala 
està “preparat per encarar el 
futur” de l’associació.  

A banda d’Ayats, la nova Junta 
la composaran Eulàlia Sòria, 
que ocuparà el càrrec de tre-
soreria i adjunta a la presidèn-
cia; Francesc Florensa, secre-
tari i vicepresident;  Joan Cal, 
Francesc Fàbregas i Antoni 
Puig seran els vicepresidents; 
mentre que Xavier Domè-
nech, Joaquim Rambla, Ivan 
Sanz, Joan Carles Codolà i Da-
vid Baret seran vocals.

SARMENT
FOTO ARXIU

Festes de Primavera al 
Casal Gent Gran de Balsareny

Dilluns 23

La coral «Els Ametllers», cada 
any més reduïda però sempre  
amb entusiasme i ben con-
duïda per mossèn Joan, va 
començar les Festes oferint 
a l’auditori unes sis cançons 
antigues i molt ben agraïdes 
pels assistents, que van co-
rrespondre amb  aplaudi-
ments.

Seguidament, es va inaugurar, 
com es fa normalment cada 
any, l’exposició de treballs 
manuals. La cinta d’entrada 
va ser tallada enguany pel 
senyor alcalde Jaume Rabe-
ya, acompanyat del senyor 
Joan Cals, membre del Conse-
ll Consultiu de Gent Gran de 
Catalunya, amb la presència 
de la senyora Delgado com 
a responsable del Casal, del 
senyor López. president del 
Consell de Govern, del senyor 
Diaz, president de l’associació 
Els Ametllers, i de 35 perso-
nes usuàries del Casal. Tots els 
que van voler van poder gau-
dir d’un pica-pica i begudes.

A les 5 de la tarda, amb força 
puntualitat, el grup artís-
tic «La Il·lusió», dirigit per 
la senyora Ester Cuenca, va 
oferir l’estrena, gairebé total, 
del renovat XOU al centenar 
d’assistents, que s’ho varen 
passar força bé, a jutjar pels 
seus aplaudiments.

Dimarts 24

A les 16,30 va començar una 
passada de diapositives sobre 
la història de Balsareny, mag-
nífi cament comentades per 
el seu autor Ramon Carreté, i 
que va agradar al públic.

Acabada la conferència, hi va 

haver un berenar, en el qual 
van participar-hi un total de 
58 persones.

Dimecres 25

A les 12 del migdia, va fer-se 
l’entrega de premis als guan-
yadors del concurs de Relats, 
enguany referit al capellà Dr. 
Roc Garcia de la Enzina.
Els guanyadors van ser: del 
Cicle Inicial: LAURA HERRERA. 
Accèssit: MARC OBRADORS. 
Del Cicle Mitjà : EVA AGUILE-
RA i del Cicle Superior: ABEL 
FORNELL. A l’acte van ser-hi 
presents, a més de gent del 
Casal, 57 escolars de 1r. grau 
que foren obsequiats amb 
una bossa de llaminadures, 
acompanyats de tres profes-
sores.
Al concurs no s’hi va presentar 
cap escriptor major d’edat. 
A les 17h, a la Sala del Sindicat, 
va fer-se per primera vegada 
una trobada de Casals del Ba-
ges que compten amb grup 
artístic. Va poder-se comptar 
amb els següents grups:
- Grup Artístic Casal de Sallent 
– Grup «La Faràndula» del Ca-
sal de Cardona – Grup del Ca-
sal «Ca L’Arola» de Santpedor 
– Grup «Amics per Sempre» 
de Sant Joan de Vilatorrada 
– i el Grup «La Il·lusió» del 
nostre Casal de Gent Grande 
Balsareny.
Entre tots ells es van repartir 
les dues hores i escaig que va 
durar l’espectacle conjunt, i 
que van fer gaudir el centenar 
d’assistents a la sala.

Dijous 26

L’excursió a «La Ruta de La 
Riera», va comptar amb 51 
participants, que, com és nor-
mal, no tots van jutjar el viatge 
amb la mateixa opinió, però 
en general van disfrutar-lo.

ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS

SOCIETAT

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió
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El Futbol Sala Balsareny 
torna a ascendir de categoria

Després de 24 jornades, l’equip 
de futbol sala del Balsareny va 
assolir l’ascens de categoria, 
el tercer en quatre anys. En el 
darrer partit de la temporada 
el Balsareny es jugava ser l’any 
vinent equip de la Preferent 
Catalana, i amb una victòria 
clara, per 4 a 0, davant del Sant 
Sadurní d’Anoia, ho va aconse-
guir.

Podem dir que el futbol sala va 
fer justícia en concedir l’ascens 
a l’equip de casa nostra, ja que 
al llarg de la temporada s’ha 
demostrat que hem estat el 
millor equip de tots. No perquè 
ho diguem nosaltres, sinó per-
què pels pavellons per allà on 
anàvem, en els fòrums de par-
ticipació, etc. així ens ho feien 
saber, els jugadors, directius i 
equips rivals.

El Balsareny ha sabut construir 
un bloc molt compacte de jo-
ventut i veterania, que sota la 
bona direcció de Ferran Morral 
i Santi Martínez, ha aconseguit 
els objectius que s’havien mar-
cat a principis de temporada. A 
més a més, ha aconseguit aca-
bar com l’equip menys golejat 
de la categoria, a molta dis-

tància del segon classifi cat en 
aquesta categoria.

Des de l’entitat volem donar 
les gràcies a tota l’afi ció que 
ha omplert darrerament el 
poliesportiu de Balsareny, per 
intentar ajudar-nos a pujar de 
categoria. L’ambient ha estat 
excepcional, i com molt be s’ha 
dit, el públic ha estat el nostre 
jugador número 13.

Volem donar les gràcies a tots 
els patrocinadors que ens han 
ajudat a poder arribar a fi nal 
de temporada, i molt especial-
ment al nostre principal patro-
cinador, Gamcor Fusters, per 
tota la seva ajuda i suport al 
llarg d’aquest darrer any.

De cara a la propera temporada 
el Balsareny continuarà amb el 
mateix bloc d’aquest any, amb 
un parell d’incorporacions que 
farà més competitiu el grup 
homogènic que s’ha creat 
aquest any. L’any vinent no ens 
conformarem en mantenir la 
categoria, perquè creiem que 
per plantilla haurem de lluitar 
per fi tes més importants, i amb 
l’afi ció que ens ha acompanyat 
darrerament, ho aconseguirem, 
així com també amb l’ajuda de 
tota la gent que hi col·labora.

MARC SELGAS
FOTO ARXIU

ESPORTS

La Champions celebrada en gran
Una altra nit màgica per a la Penya Barcelonista

Nit màgica tant per als cinc 
afortunats socis de la penya 
que van viatjar a Wembley 
com els que ho van veure 
des de la seu social de la pen-
ya davant les dues pantalles 
instal·lades per a la ocasió. A 
l’espera del partit es va gaudir 
d’una botifarrada acompan-
yada de càntics i música.

La quarta Champions es va 
celebrar en gran després de la 
exhibició que va oferir l’equip 
de Pep Guardiola. També cal 
destacar la gran afl uència de 
nens que vestien amb els co-
lors blaugranes: aquest Barça 
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té gran èxit entre les noves 
generacions! Durant la festa, 
i amb la col·laboració de la 
sòcia de la penya Lluïsa Si-
mon, tots ens vam poder pin-
tar amb els colors blaugrana. 
Després del partit tot va ser 
alegria i festa celebrada, és 
clar, amb cava català.

Des de la penya Barcelonista 
de Balsareny volem donar les 
gràcies a tot aquells que ens 
van voler acompanyar i cele-
brar un altre títol blaugrana. 
També volem donar-les grà-
cies a tota la família de cal 
Tol·la per la seva col·laboració 
per dur a terme la gran festa 
de la conquesta de la quarta 
copa d’Europa.
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aquests testimonis de fets vis-
cuts, malgrat les òbvies  limi-
tacions d’espai, de temps, de 
perspectiva i d’enfocament, 
ajuden a completar el mosaic 
de la memòria històrica: són 
les vivències de tants prota-

gonistes anònims les que aju-
den a escriure, o a entendre 
millor, la història general. El 
llibre pateix de les mancances 
pròpies d’una autoedició: s’hi 
troba a faltar una correcció 
d’estil, tipogràfi ca i lingüística 

acurada. La narració, a part de 
l’ambigüitat  de noms i dates, 
és molt detallada i detallista, 
en algun moment fi ns i tot 
un pèl prolixa; però es fa llegir 
amb molt d’interès, ja que ens 
apropa la història d’una per-

sona jove que va venir al nos-
tre poble amb unes il·lusions 
que va estroncar una guerra 
que ell no havia provocat 
ni desitjat. Felicitem Manel 
E. Montoya per haver escrit 
aquest llibre.  

Publicada la segona edició 
de ‘Noms de lloc, de casa
i de persona de Balsareny’

L’Institut Cartogràfi c de 
Catalunya i la Societat 
d’Onomàstica han publicat la 
segona edició del llibre Noms 
de lloc, de casa i de persona de 
Balsareny, de Ramon Carreté. 
La primera edició, de tirada 
insufi cient, es va exhaurir el 
mateix dia de la presentació. 
Aquesta segona edició, tam-
bé forçosament molt limitada, 
s’ha fet tot just per a satisfer 
la demanda dels interessats 
que en el seu moment no el 
van poder adquirir i es van 
apuntar en llista d’espera; els 
que ho van fer així, ara el po-
dran adquirir a la Llibreria Els 
Colors de Balsareny. La reedi-
ció porta algunes millores res-
pecte a la primera: un índex 
general, la paginació correc-
ta de l’apartat de notes, una 
relació d’informadors i algun 
afegit en el mapa del terme.

L’autor vol agrair als lectors 
que, arran de la lectura de 
l’obra, li han fet arribar algu-
nes especifi cacions que no 
han pogut ser integrades en 
la reedició, però de les quals 
en vol deixar pública constàn-
cia; i demana a tothom qui hi 
trobi esmenes, rectifi cacions o 
millores a fer, les hi faci saber.

Al carrer Guimerà, on hi havia 
hagut el bar Xaloc, o ca la Pili, 
i després hi ha el bar La Cova, 
no és, com diu el llbre, al nú-

R.C. mero 4, sinó als baixos del 
número 2, a cal Torregassa. A 
sota de cal Maya el que hi ha 
és simplement un local llogat 
pel forner Serra des de fa mol-
ts anys, que serveix de maga-
tzem. Però que se sàpiga no 
té cap nom; deu continuar 
essent a ca l’Amió.

Cal Valent no era al carrer 
Guimerà número 15, sinó al 
número 13, que és on es van 
traslladar després d’estar al 
número 16. El 15, com ja diu el 
llibre, és a cal Noi Xic.

Sobre l’origen del nom de cal 
Sardina del carrer del Trull, un 
informador recorda que en 
aquella casa antigament hi 
havien venut sardines. Tot i 
que el motiu es remunta a di-
verses generacions enrere, no 
es pot descartar que el negoci 
de vendre peix també hagués 
anat passant de pares a fi lls.

A Sant Esteve, sobre el nom 
de ca la Baltasana, el llibre 
diu que podria procedir de la 
masculinització d’un prenom 
Baltasar, pronunciat Baltasà 
i feminitzat popularment en 
Baltasana en lloc de Baltasara. 
Ja s’hi diu que alguns infor-
madors atestaven amb tota 
certesa que el nom procedia 
d’una dona que es deia Bal-
tasana; ara un altre testimo-
ni ho ha corroborat. Quedi 
tot plegat dit, i gràcies per la 
col·laboració.

Pregària

Com cada any, la Maria Do-
lors de cal Merenci ha fet una 
nova pregària per oferir a Lur-
des amb motiu de la peregri-
nació d’aquest any.

MARIA DOLORS SOLER COSTA
FOTO ARXIU

Pare Nostre
Lurdes, maig 2011

Us oferim aquest ciri, Senyor,
i feu que la seva resplendor

sigui per a nosaltres llum de Crist,
de fe, d’esperança i d’humilitat.

I com Bernadette, que tantes vegades
als peus de la Verge el Parenostre va resar,

nosaltres també avui volem pregar tot dient:
Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santifi cat

el vostre nom i que el vostre Regne sigui per a nosaltres
llum de fe per a poder acceptar la vostra voluntat,

perquè amb els ulls d’aquí a la terra res podem mirar,
però confi em que Vós, des del cel, la vostra mirada

en nosaltres posareu i mai ens deixareu.
I com el nostre pa de cada dia doneu-nos força, Senyor,

per poder portar la creu que Vós ens vàreu donar,
perquè hi ha moments de la nostra vida

que se’ns fa molt feixuga de portar.
Perdoneu les nostres culpes

així com nosaltres perdonem
a totes les persones que de tot cor

ens ofereixen la seva mà, però
que, en moltes ocasions,

no saben com ens han d’ajudar.
I no permeteu que nosaltres caiguem

en la temptació de deixar-vos d’estimar
i de no saber donar exemple de bon cristià.

Deslliureu-nos, Senyor, d’aquest i de qualsevol altre mal.
Amén.
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Amb poc retard sobre l’horari 
previst, va fer-se la caminada i 
esmorzar al Castell del nostre 
poble, que va comptar amb 55 
participants. A les 10,30 vam 
entrar al Castell per a visitar-
lo guiats per uns actors que 
teatralitzen la visita per fer-la 
més interessant. Els assistents 
es van dividir en dos grups; el 
darrer va sortir del Castell a les 
12,30h.

A les 17:30h de la tarda hi va 
haver un animat ball amb Da-
vid Swing, amb l’assistència de 
40 a 50 balladors.

Dissabte 28

A les 12 del migdia, com de 
costum, va celebrar-se la mis-
sa en memòria dels usuaris 
difunts a l’església parroquial. 
És lamentable que cada any 
hi acudeixin tants pocs usua-
ris, si tenim en compte l’elevat 
nombre que hi ha enregistrats 
al Casal. Acabada la missa, la 
Coral va cantar l’himne dels 
Jubilats amb l’ajuda de mos-
sèn Joan.
Com a cloenda de les Festes, 
va fer-se el dinar de germanor, 
en el qual van participar-hi 
90 persones. La taula presi-
dencial va comptar amb el 
senyor alcalde, Jaume Rabe-
ya, el senyor Agustí Vilà, cap 
del Servei de Programació i 
Dinamització d’Activitats de 
la Generalitat, la senyora Del-
gado, responsable del Casal, i 
els presidents del Consell de 
Govern i l’associació «Els Ame-
tllers», senyors López i Díaz, 
respectivament.
Enguany, l’acte va acabar amb 
un Cafè-Concert d’Acordions.

La teulada de la nostra Església 
Santa Maria de Balsareny

Des de fa anys, la teulada de 
la nostra església Santa Ma-
ria de Balsareny no està en 
les condicions que hauria 
d’estar i per això entra ai-
gua per diversos punts. Per 
això, quan plou, provoca al-
gunes inundacions a la part 
superior de l’edifici i, al ma-
teix temps, fa deteriorar els 
elements estructurals que 
aguanten la teulada, amb tot 
el perill que comporta.

Entre tots els balsarenyencs 
hauríem de conscienciar-
nos que l’església és de tots 
perquè gairebé tothom hi ha 
anat alguna vegada, ja sigui 
en alguna missa, en algun 
bateig, comunió, casament, 
en la cavalcada dels Reis, o 
bé en l’enterrament d’algun 
familiar o amic, etc. Això vol 
dir que l’Església està sem-
pre al nostre costat tots els 
moments de la vida. 

També s’ha d’esmentar que 
la parròquia té contacte amb 
moltes entitats del poble, 
sobretot a través de l’ús po-
livalent de la Llar parroquial 
per a diversos actes socials i 
culturals del poble de Balsa-
reny, i també del cau. A més, 
cal remarcar la tasca social i 
d’ajuda humanitària que es 
fa a través de Càritas parro-
quial. Així doncs, tant si un és 
creient com no, s’hauria de 
veure que l’Església és més 

que les quatre parets d’un 
edifici.

Els nostres avantpassats van 
conservar l’església Santa 
Maria fins avui i és un pa-
trimoni que ens han passat 
a nosaltres. Això vol dir que 
tots, de forma directa o in-
directa, estem associats i 
tenim les arrels a l’església 
parroquial de Balsareny des 
dels inicis i, per tant, des de 
tota la història del nostre po-
ble balsarenyenc, sobretot 
manifestat en els Traginers, 
els quals venien a rebre la 
benedicció, precisament, a 
l’església.

Vista la necessitat i urgència 
amb què s’hi hauria d’actuar, 
el diumenge, dia 5 de juny, 
a la Sindicat, es va fer el pri-
mer dels diversos actes i ini-
ciatives que, a partir d’ara, es 
portaran a terme en benefici 
de la teulada de l’església.

Després de la bona respos-
ta i participació, els mos-
sens de Balsareny, Mn. Lluís 
i Mn. Joan, volem donar les 
gràcies a tots els qui van 
col·laborar a l’acte amb les 
seves actuacions: la Coral 
infantil, la Coral Sant Esteve, 
la Coral Els Ametllers, El grup 
«La il·lusió» i el grup de gim-
nàstica del Casal de la Gent 
Gran, les nenes del gimnàs 
O2 de Balsareny i les nenes 
del gimnàs Eix de Navàs. 

També es vol agrair a les 
persones i entitats que de 
forma desinteressada van 
ajudar en l’organització i 
preparació de l’acte i van fer 
possible que es pogués por-
tar a terme. A més, cal agrair 
a totes les persones que van 
venir i van fer un donatiu per 
la teulada (fins i tot algunes 
sense entrar a la sala), així 

Mn. LLUÍS TOLLAR i PUIG com també les persones que 
no van poder venir, però que 
ja han fet un donatiu de for-
ma voluntària i anònima o 
tenen la intenció de fer-lo.

Certament, se sap que estem 
en temps de crisi i que no és 
un bon moment, però, com 
en una família, les malalties i 
les situacions difícils arriben 
al moment menys esperat; 
ara bé, sempre s’han de fer 
mans i mànigues per supe-
rar-les. I com que ara ens tro-
bem amb aquesta situació 
de la teulada, hem d’intentar 
afrontar-la i superar-la de la 
millor manera possible.

El Bisbat de Solsona també 
ens hi ajudarà, però la ma-
jor part de l’obra l’haurem 
d’assumir des de Balsareny, 
ja que som nosaltres els qui 
gaudim de l’església i la te-
nim al nostre poble com a 
patrimoni balsarenyenc.
Balsareny és un poble que 
sempre ha respost davant 
de les necessitats socials 
i col·lectives. Cadascú vol 
aportar el seu granet de so-
rra i això es va veient any 
rere any, sigui la causa que 
sigui.

Un cop més, Balsareny va 
respondre i va fer seu el 
lema que portava aquest 
primer acte: “LA TEULADA 
ÉS DE TOTS. JUNTS PODEM 
SOSTENIR-LA!”

Ja s’informarà sobre les pro-
peres iniciatives i activitats 
que es portaran a terme per 
aquesta causa. Tots els qui 
voluntàriament vulguin i pu-
guin fer algun donatiu més 
per la teulada poden donar-
lo als mossens. Moltes grà-
cies a tots i a totes!

*Rector de la parròquia Santa Maria

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
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Imatge del Sagrat Cor de Jesús

El dimecres, dia 1 de juny, co-
incidint amb l’inici del mes 
del Sagrat Cor, es va beneir la 
nova imatge del Sagrat Cor de 
Jesús que s’ha posat a la cape-
lla del Santíssim de la parrò-
quia de Balsareny. 

Com que no hi havia cap ima-
tge del Sagrat Cor a la nostra 
església, una feligresa en va 
adquirir una per tal de cedir-

la a la parròquia. Mn. Lluís la 
va beneir, acompanyat de 
les persones que van assistir 
aquell dia a missa.

Així com durant el mes de 
maig, que és el mes de Maria, 
es fa la pregària davant de la 
imatge de la Mare de Déu, du-
rant el mes de juny, cada dia 
feiner i després de la missa, es 
prega l’oració al Sagrat Cor de 
Jesús davant de la nova ima-
tge.

SARMENT
FOTO ARXIU

BALSARENY AVUI

47è. Certamen a Mollerussa de 
l’Anna M. Bonals en l’art del paper

Colors de blau elèctric, 
acompanyats de blancs ros-
sejats, conformen i donen 
vida a una modalitat en l’art 
del cosir: el vestit de paper. 
Llàstima que el lector no els 
pugui apreciar.

La vistositat d’uns plecs 
en faldó harmoniós per-
meteren a la jove model 
Maria Rotchés donar el 
toc d’elegància creuant la 
passarel·la, un any més, del 
recinte de Mollerussa. Rot-
chés donava vida així a l’art 
en paper de la balsarenyen-
ca Anna Maria Bonals que, 
una vegada més, va ésser 
present en el passat 47è 
Certamen que va tenir lloc a 
la ciutat lleidatana.

«Balsareny Avui» va tenir 
unes impressions amb la 
modista, que ens digué: «Fa 
anys, ja ho sabeu, que em 
plantejo aquest repte que 
m’estimula tenir aquest ho-
bby que em permet gaudir 
durant tot un any d’un plaer 
que se’m fa difícil explicar-
vos. Un cop pensat i confec-
cionat el model, és molt es-
timulant el poder comptar 
amb la col·laboració de 
persones com la Maria i 
l’equip de la Mercè Farràs 
que, respectivament, donen 
una personalitat real al meu 
treball».

El Certamen d’enguany va 
girar sobre la «Moda actual» 
i el vestit de l’Anna va portar 
el títol de «Rosa dels vents». 
Aquest, va entrar en compe-
tició amb 50 creacions més, i 
malgrat no rebre cap premi, 
l’Anna ens diu que «va ser 

un dels més aplaudits, i pel 
gran nivell del Certamen, 
això ja t’omple de satisfac-
ció». Amb tot, i a causa de la 
diversa modalitat de colors i 
models centrats en diferents 
estils, a l’hora de dictaminar 
uns guanyadors el jurat ho 
va tenir molt difícil. «Tinc 
per endavant encara uns 
anys més, i persones que 
m’estimen em diuen: enda-
vant! Continua amb aquest 
teu hobby i que Balsareny 
pugui ser representat a Mo-
llerussa amb el teu art en el 
vestit de paper».

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

Cra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS
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‘Las tierras de Jan’, del balsarenyenc Manel E. Montoya

Manel E. Montoya va néixer 
a Balsareny l’any 1948 i en va 
marxar als 13 per anar-se’n a 
viure a Sabadell. Delineant de 
formació i professió, pintor i 
escriptor per afi ció, Montoya 
ha publicat Las tierras de Jan 
(Pasionporloslibros, 2011), 
una biografi a novel·lada d’un 
personatge real que té, per a 
nosaltres, l’interès que va viu-
re la seva joventut a Balsareny, 
poble on transcorre bona part 
de l’acció de la novel·la.

L’obra explica la història de 
Jan, un jove nascut a Taber-
nas (Almeria) que va venir 
amb el seu pare a viure a Bal-
sareny l’abril de 1936. El seu 
pare treballava a la mina de 
Sallent i després de vigilant 
a les obres de perforació de 
la mina de Balsareny que es 
van interrompre per la guerra 
i no es van reprendre fi ns des-
prés. De primer es van estar 
als pisos de l’antiga caserna 
de la guàrdia civil al carrer Vell 
davant de cal Matamoros, i 
després en un pis al Trull, i me-
naven un hort al Repeu, que 
van comprar a un home que 
va marxar del poble en escla-
tar la guerra. Afi liat a la CNT 
i habitual del Casino, en Jan 
va passar tota la guerra fent 
feines sindicals a Manresa i, 
estant malalt a l’hospital, en 
va haver de fugir molt poc 
abans que l’exèrcit «nacional» 
ocupés la capital del Bages. 
Exiliat a la Catalunya del Nord, 
va estar als camps de refu-
giats d’Argelers i el Barcarès 
i després va aconseguir feina 
de pagès, a més de col·laborar 
amb el maquis anarquista en 
algunes missions de suport 
o acompanyament. Com que 
havia deixat família al nostre 
poble, l’acció, cap al fi nal del 
llibre, es desdobla entre el 
Rosselló i Balsareny.

L’interès principal del llibre 
és, per a nosaltres, la seva 
descripció de Balsareny entre 
1936 i els anys 40, i la llàsti-
ma és que no precisi gaire els 
noms dels llocs ni els de les 
persones, en una ambigüitat 
que es deu poder explicar 
pel fet que l’autor del llibre 
no va viure personalment els 
fets que conta, sinó que ens 
conta la vida d’un familiar 
seu ja difunt, recollida segu-
rament de fonts orals de la 
família o del mateix protago-
nista. L’ambigüitat del text no 
aclareix ni tan sols quin grau 
de familiaritat hi ha entre el 
personatge i l’autor, tot i que 
podem suposar que aquest 
deu ser un nebot d’aquell. De 

fet, no es tracta pròpiament 
d’una història de la guerra a 
Balsareny, ja que la vida social 
i política del poble hi és tracta-
da molt de passada: el llibre es 
centra bàsicament en l’entorn 
més proper al protagonista i a 
la seva família, i la resta és tan 
sols un marc inconcret.

Tot i això, hi podem identifi -
car espais prou coneguts: la 
mina, la plaça de cal Masplà 
on paraven els cotxes de línia, 
el castell, la resclosa, el Casino, 
l’estació de tren, la caserna 
vella i la caserna nova de la 

guàrdia civil (el llibre atesta 
que la guàrdia civil republi-
cana va viure al carrer Vell fi ns 
al desembre del 36, en què es 
van traslladar a la nova caser-
na al costat de l’estació), però 
en general no en precisa la 
toponímia; tanmateix, per les 
explicacions que dóna, ens és 
fàcil deduir que el protago-
nista vivia al carrer del Trull; 
que l’hort que havia tingut 
primer era a Vilafruns; que el 
que va tenir després en pro-
pietat era al Repeu, regat des 
de la riera del Mujal; que una 
fontada que van fer un dia 
era al Reguer de Puigdorca, i 
un altre dia van anar als llacs 
d’Argençola. Semblantment, 
podem saber en algun cas qui 
són alguns personatges que 
hi surten al·ludits de passada, 
sense precisar-ne el nom: així, 
l’alcalde seria en Valentí Mas-
plà (o en Miquel Gusart o en 
José Biendicho, que ho van 
ser també durant la guerra); el 
mestre seria l’Eloi Regné; i no 
estem segurs de qui devien 
ser els metges que hi surten, 
l’un durant la guerra, un altre 
després. 

Tampoc no dóna mai indica-
cions de caràcter temporal: 
és a través de les notícies que 
se’ns va donant en el text que 
podem deduir que el prota-
gonista va venir a Balsareny  
el 1936, i podem anar situant 
els fets al calendari a través 
del pas de les estacions que 
la narració descriu; de tant 
en tant, un fet històric que 
hi és esmentat (la caiguda 
de Màlaga el gener del 37, la 
d’Almeria el febrer, els Fets 
de Maig d’aquell any a Bar-
celona; la conquesta de Terol 
el febrer del 38, la presa de 
Vinaròs l’abril i la Batalla de 
l’Ebre el juliol del mateix any) 
ens ajuden a corroborar la 
cronologia dels fets narrats. 
Curiosament, en un dels pocs 

R.C.
FOTO ARXIU
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moments en què el llibre ens 
forneix una data concreta, 
aquesta és errònia; ja que ens 
diu que l’endemà d’haver fu-
git de Manresa abans que hi 
entressin els “nacionals” va 
llegir diari que era del 10 de 
febrer (de 1939), i això ha de 
ser un petit error, ja que les 
tropes franquistes van entrar 
a Manresa el 24 de gener, i a 
Balsareny el 28 (recordem 
que durant tot el franquisme 
la Baixada del Torrent es va dir 
“Avenida 28 de Enero” com-
memorant això). 

Com passa en tots els llibres 
de memòries, la memòria del 
protagonista és selectiva i 
explica només les coses que 
recorda o que vol recordar, i 
n’omet d’altres. Per exemple, 
no explica que la CNT-FAI  lo-
cal va evitar que es produïssin 
assassinats a Balsareny, però 
aquest oblit es complemen-
ta amb l’omissió del fet que 
sí que n’hi va haver a Navàs, 
Sallent i Súria, cosa que hem 
de suposar que el protago-
nista ignorava o havia obli-
dat. Sí que explica que en 
reunions del comitè durant 
la guerra s’havia arribat a es-
criure el nom d’una persona 
del poble, sospitosa d’afi nitat 
amb la rebel·lió militar, a qui 
se suposa que s’hauria hagut 
d’eliminar, tot i que afortuna-
dament aquest crim no es va 
arribar a cometre. El llibre no 
diu el nom d’aquesta persona, 
ni tampoc el d’un balsaren-
yenc enemic del protagonista 
que havia jurat matar-lo, no 
queda clar el perquè; el cas és 
que fi ns que aquesta persona 
no va morir, ja als anys 60, el 
protagonista no va tornar del 
seu exili. 

Creiem que és important 
que es vagin publicant llibres 
com aquest. La Història en 
majúscules ja és escrita, però 
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Balsareny a l’ALDC

Durant el mes de maig del 
2011 (dels dies 2 al 18) hi ha 
hagut a la biblioteca una ex-
posició sota el títol «Atles lin-
güístic del domini català», una 
obra dirigida per Joan Veny i 
Clar i Lídia Pons i Griera. 

L’Atles Lingüístic del Domi-
ni Català (ALDC) és un pro-
jecte de l’Institut d’Estudis 
Catalans que s’inscriu dins 
l¡àmbit de la geolingüística, 
mètode d’investigació dia-
lectal que, basat en les con-
testacions a un qüestionari 
prèviament establert, pretén 
donar compte de la distribu-
ció de sons, formes, funcions 
i mots d’un o més dominis 
lingüístics. Les llengües dels 
pobles preromans, la dialec-
talització arribada des de la 
Península Itàlica, la pressió 
del superstrat, el veïnatge 
d’altres llengües, les segrega-
cions per causes polítiques, 
les relacions econòmiques, 
els trasllats humans, les varia-
bles socials, la convivència de 
llengües, la mateixa evolució 
interna, etc. són factors que, al 
llarg dels segles, han confi gu-
rat les característiques de la 
nostra llengua històrica que, 
una i vària alhora, refl ecteix, 
com en un mirall, l’esperit, la 
història, la manera de viure i 
pensar de tota la comunitat 
catalana. Els atles lingüís-
tics constitueixen l’eina per 
excel·lència que permet estu-
diar, sobre bases científi ques, 

la diferenciació d’una llengua 
des d’un angle geogràfi c.

En els mapes de l’Atles, Bal-
sareny hi fi gura amb el nú-
mero 44. L’enquesta la va fer 

l’any 1984 Ramon Carreté, 
entrevistant diferents infor-
madors balsarenyencs: Fran-
cesc Soler i Castella, Petronila 
Calmet i Pons, Valentí Masplà 
i Suades, Joan Vall i Casaldàli-
ga, Francesc Soler i Fàbregas, 
Miquel Rodergas i Rabeya, 
Pere Comellas i Manubens, 
Flora Ribera i Alsina, Josep 
Tantiñà, Lluís Grané i Suades, 
Lluís Casaldàliga i Guitart, 
Joan Casaldàliga i Guitart, 
Joan Verdaguer i Pla, Ramon 
Ribera i Guitart, Pere Suades i 
Serra, Pere Subirana i Codina. 
Una còpia comentada de les 

respostes obtingudes es tro-
ba des del mateix any 1984 al 
fons local de la Biblioteca Pere 
Casaldàliga de Balsareny

Aquesta exposició ha posat 
a l’abast dels lectors de la Bi-
blioteca Pere Casaldàliga de 
Balsareny  els 4 primers vo-
lums de l’ADLC i els dos pri-
mers volums del Petits Atles 
Lingüístc del Domini Català 
(PALDC), així com la còpia co-
mentada de les respostes, tot 
procedent del fons particular 
de Ramon Carreté. El volum 
cinquè és a punt de sortir. 

MARIA JESÜS RODRÍGUEZ MELERO
FOTO ARXIU

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
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Final de la competició del futbol 
a 2a. categoria regional

El passat 28 de maig de 2011 
la Unió Esportiva Balsareny 
s’acomiadà de la temporada 
futbolística, a la zona esporti-
va els Ametllers. L’encontre va 
ésser contra el C.F. Artés. En el 
decurs del matx, la junta, va fer 
un resum de la temporada do-
nant les gràcies a tothom.

A continuació es publica el text 
locutat al terreny de joc: “Bona 
tarda, en primer lloc, saludar-
vos a tots els socis i simpatit-
zants, que ocupeu la graderia 
des d’on viviu de ple el senti-
ment esportiu del nostre i vos-
tre futbol. Avui, enrere queden 
unes il·lusions que en aquells 
començaments esportius feien 

SARMENT preveure uns èxits d’un pri-
mer ordre a la taula. Però som 
on som i amb aquest nostre 
planter esportiu acomiadem 
la temporada, que esperem re-
prendre dins una nova oportu-
nitat inferior. Un any més i des 
de la presidència del Club en 
la persona de Josep Lluís Fer-
nández Pastor, volem donar les 
gràcies a tota l’afi ció i a tots els 
col·laboradors en els corres-
ponents reclams publicitaris. 
També volem animar a tots els 
pares i mares del futbol base 
inferior, que esperem que en 
un futur es puguin incorporar 
al planter del primer equip. No-
més ens queda comunicar-vos 
que en breu cada soci rebrà un 
comunicat per tal d’assistir a 
una assemblea on junts parla-
rem del futur. Gràcies”.

Veredicte del Concurs de relats 
sobre el Doctor Roc Garcia

Reunit el dia 20 de maig de 
2011 a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Pere Casaldàliga 
el jurat del concurs de Relats 
sobre el Dr. Roc Garcia, or-
ganitzat per l’Associació Els 
Ametllers i el Casal de la Gent 
Gran amb la col·laboració 
de l’Escola Guillem de Bal-
sareny i l’Ajuntament de 
Balsareny, amb els següents 
assistents: Ramon Carreté 
Parera (President del Cercle 
Cultural de Balsareny); Isidre 
Prat Obradors (Redacció del 
Sarment); Esteve Díaz Garcia 
(Associació Els Ametllers) i 
Maria Jesús Rodríguez Me-
lero (Biblioteca Pere Casal-
dàliga), una vegada llegits 
tots els treballs presentats 

SARMENT el jurat, després de deliberar, 
ha acordat per unanimitat el 
següent 

VEREDICTE

Cicle Inicial: 
Premi: Lanju (1r). 
Autora: Laura Herrera.

Accèssit: Bola Blava (2on B). 
Autor: Marc Obradors.

Cicle Mitjà: 
Premi: Piruleta Misteriosa 
(4t). Autora: Eva Aguilera.

Cicle Superior:
Premi: Fullaraco (5è A). 
Autor: Abel Fornell.

I perquè consti, signem 
aquest document el dia i lloc 
indicats.

BALSARENY AVUI

L’Estaquirot, comunicació 
en literatura i gest educacional

Cal felicitar la bona tasca i en-
cert de programació d’aquesta 
nova etapa de «Tempo». I 
també la bona i entenedora 
presentació a càrrec de l’Elisa 
Jorba, explicant la propera ac-
tuació i recomanant a tothom 
el silenci pertinent, l’apagada 
dels mòbils, evitar entrar i sortir 
de l’espai, etc. 

En aquella passada tarda del 
mes de maig, va visitar de nou 
Balsareny el grup L’estaquirot. 
Grans i petits es van disposar 
a viure un d’aquells viatges de 
la mà d’uns personatges de 
conte on els fi ls titellaires són 
la tramesa educativa del text 
tradicional, amb què els més 
grans recordem les recomana-
cions fetes pels nostres avis.

SARMENT Aquesta obra és una nova ma-
nera d’arribar al món infantil i 
alhora fer arribar una refl exió a 
tot el públic adult, que a voltes 
sembla que ho sapiguem tot 
sense adonar-nos que cal te-
nir en compte allò més simple 
per tal de poder tenir una més 
bona comprensió intergenera-
cional.

L’Estaquirot és una altra manera 
de fer moure uns fi ls adreçats 
a fer entendre els conceptes, 
compresos en els paràmetres 
del repte de fer una societat 
cada dia millor.

«El ploramiques», un missatge 
d’un recorregut ple de llum i 
color amb gags difosos, i amb 
trencament d’unes veus repre-
sentatives de comportaments 
entossudits que ens fan identi-
fi car a grans i petits.

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

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

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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OPINIÓ

Gràcies Balsareny !

El grup d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a Balsareny vol do-
nar les gràcies a les 407 persones 
que ens van votar i ens van fer 
confi ança, i també a tots aquells 
que ens van animar i interessar 
per el nostre projecte. 
En aquestes darreres eleccions 
hem superat per primera vega-
da la barrera dels 359 vots. Per 
nosaltres són un bons resultats, 
que ens han valgut per passar 
de 2 a 3 regidors. Però no ens 
volem quedar aquí i continua-
rem treballant per ser cada cop 
més gent. Som conscients i re-
coneixem la nostra part de cul-
pa de no haver sabut mobilitzar 
el 42% de ciutadans que es van 
abstenir (1.145 persones). Espe-
rem en un futur poder connec-
tar-hi.
 Hem conjuntat un equip de 
gent amb ganes d’anar per fei-
na. Treballant en equip i apor-

tant cadascú el nostre gra de 
sorra, tal com hem anat fent 
durant les reunions per preparar 
el programa electoral i així con-
tinuarem treballant tots junts, 
sense perdre la il·lusió malgrat 
ser a l’oposició, ans al contrari! 
Ens continuarem esforçant amb 
les mateixes ganes que el primer 
dia per millorar i ser capaços ben 
aviat de plantar realment cara a 
les properes eleccions. 
Durant aquests propers quatre 
anys el nostre objectiu és de 
ser-hi, de  fer moure Balsareny, i 
recordar-vos que estem oberts a 
les vostres propostes  i a les vos-
tres inquietuds.
El nostre programa no quedarà 
al calaix i insistirem al nou equip 
de govern a que l’escolti i el tin-
gui en compte. Us en tindrem 
informats. 

Altre cop gràcies Balsareny, i re-
cordeu que ... comptem amb les 
persones, comptem amb tu.

GRUP ERC BALSARENY

Crònica des de la plaça

Escric aquest article des de 
la sorpresa, suposo que com 
la majoria, de l’ocupació de 
l’espai públic per part dels 
ciutadans indignats!

Suposo que els que vam 
comprar el llibre “Indignaos” 
de Stéphane Hessel, no ens 
vam imaginar que faria so-
tragar la consciència de mol-
ts joves i no tan joves, que 
van veure una manera de 
canalitzar el malestar gene-
ral sobre el funcionament 
actual de la societat. Tam-
poc els que vam assistir a la 
manifestació del dia anterior 
14 de maig, organitzada per 
moltes entitats cíviques, vam 
poder albirar que l’endemà 
s’iniciaria un nou camí cap a 
un nou tipus d’organització 
social, que faria trontollar 
l’engranatge electoral, i po-
saria a debat molts temes 
que preocupen.
Prenent la fórmula d’una 
acampada a les places de les 
principals ciutats del país, 
els indignats s’han organit-
zat en forma d’assemblees, 
on qualsevol persona pot as-
sistir i votar, sobre els temes 
que es proposen, fent de la 
participació una eina valuo-
síssima que ja havíem obli-
dat que existís.

Els “adults” hem assistit im-
pactats a un nou model de 
discussió basat en les comis-
sions de treball, que porten 
a l’assemblea les propostes 
per a la seva votació.

També hem vist com el llen-
guatge es barrejava amb els 
símbols, fent del moviments 
de  les mans una nova forma 
d’expressar-se.

S’han posat sobre la tau-
la des de la monarquia, els 
partits politics i la corrupció, 
fins a temes tan obvis com la 

renovació de la llei electoral 
amb llistes obertes, la con-
donació de les hipoteques, 
els desallotjaments de les 
vivendes, el veto a les llistes 
electorals de personatges 
públics imputats, la precarie-
tat, la desigualtat, etcètera.

A més, cada dia han plante-
jat accions de tot tipus, des 
de solidaritzar-se amb els 
col·lectius i ciutadans afec-
tats per les retallades, amb 
treballadors en crisi, i final-
ment cada vespre una casso-
lada que en la actualitat des 
de la plaça s’ha estès cap als 
barris de les ciutats.

El més curiós és que als par-
tits polítics, als bancs i a la 
majoria de responsables 
d’aquesta situació els ha 
agafat amb el peu canviat i 
per sorpresa, una revolta que 
suposo que pensaven que 
mai no tindria lloc, creient 
que els ciutadans d’aquest 
país estàvem adormits.
Doncs  no, ens hem desper-
tat, i estem indignats, i en el 
moment d’escriure aquest 
article ja han intentat dis-
soldre aquesta acampada 
col·lectiva, i s’està fent una 
assemblea amb la finalitat de 
aixecar o no el campament, 
però encara que sigui així, la 
llavor ja ha pres, i serà molt 
difícil d’aturar. Tant de bo 
que l’experiència d’aquests 
dies faci obrir els ulls a més 
gent, i que pacíficament, 
però amb fermesa, ens deixin 
prendre la paraula.  

Aquest article està dedicat 
a tots els companys/es que 
han fet possible una nova 
democràcia popular al ca-
rrer, en un dia 15, de maig de 
2011.

Ah! Se m’oblidava, si us hi 
voleu afegir o saber més: 
www.acampadabcn.wordpres.
com

MARIBEL ANDREU NEBOT

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
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Lola Mariné presenta ‘Nunca fuimos a Katmandú’

El passat dimecres 15 de juny 
de 2011 a les 6 de la tarda, a la 
biblioteca Pere Casaldàliga, Lola 
Mariné va presentar a Balsareny 
la seva novel·la Nunca fuimos a 
Katmandú.

Vaig conèixer la Lola a Barcelo-
na, el dia de Sant Jordi del 2011. 
Ella signava al seu llibre a una 
parada que la llibreria «Ploma» 
havia muntat just al davant del 
temple de la Sagrada Família, i 
seia just al costat del Santi For-
nell, que també estava allà sig-
nant el seu llibre Bufi  aquí: aven-
tures i desventures d’un mosso 
d’esquadra de trànsit. Em va de-
dicar el seu llibre i vam quedar 
que quan l’agenda li permetés, 
vindria a Balsareny a presentar 
la seva novel·la.

Em fa molta il·lusió fer-vos una 
presentació per què també la 
conegueu i vingueu a conèixer-
la personalment el dia 15 de 
juny.

Lola Mariné va néixer a Barce-
lona però molt aviat es va tras-
lladar a Madrid per realitzar el 
seu somni de ser actriu. Va viure 
amb intensitat la «Movida Ma-
drileña» i va sobreviure al món 
del teatre i el doblatge durant 
20 anys. Després va tornar a 
Barcelona i es va llicenciar en 
Psicologia. Una trobada amb les 
amigues de la infància la va fer 
recordar que al col·legi ella era 
“l’escriptora”, i va ser així com va 
comprendre que  la seva verita-
ble passió era l’escriptura i que a 
això volia dedicar-se la resta de 
la seva vida.

Nunca fuimos a Katmandú.  
Laura està separada i viu amb la 
seva fi lla adolescent, es troba en 
un moment crític de la seva vida 
i no és feliç, però no sap com 
posar-hi remei; Elena és la seva 
íntima amiga des de la infància 

i és el seu contrapunt: una dona 
forta i vehement, que es posa el 
món per bandera; Gloria és una 
dona que no té res a veure amb 
cap de les altres dues: és super-
fi cial i esclava de les aparences. 
No obstant això, totes tres aca-
baran sent grans amigues. Tam-
bé hi surt la Teresa, una dona 
humil i treballadora, disposada 
a tot per fer realitat el somni de 
la seva fi lla; i la Ruth, una jove-
neta idealista i rebel. Totes for-

men part d’un mosaic de dones 
d’avui, independents i urbanes, 
que viuen i treballen a la Barce-
lona actual i que, com qualsevol 
de nosaltres, lluiten cada dia per 
ser raonablement felices.

És una novel·la que ens fa re-
fl exionar perquè ens mostra do-
nes de carn i ossos amb les se-
ves alegries i les seves misèries. 
Un llibre valent, sincer, preciós 
i emocionant que ens descriu 

com va evolucionant, creixent 
i millorant cada personatge. 
Cada una de les dones que hi 
surt ens mostra alguna debilitat 
i ens ensenya alguna fortalesa 
que tots podem arribar a des-
envolupar.

Una autora que és capaç 
d’emocionar el lector amb les 
seves paraules i d’arribar direc-
tament al nostre cor. Felicitats, 
Lola.

MARIA JESÜS RODRÍGUEZ MELERO
FOTO ARXIU
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DE MEMÒRIA

com l’Estevet de cal Sardina. 
Com que jo vivia davant per 
davant del cinema, sembla 
que encara el vegi. Com sem-
bla que encara vegi, a pri-
mera hora de la tarda i ben 
abans que obrissin la sala, el 
senyor Catalan, el farmacèu-
tic, fent una inútil cua davant 
la taquilla, nerviós com era i 
cinèfi l inveterat, enmig de la 
quitxalla. Les pel·lícules que 
s’hi projectaven eren de ra-
biosa actualitat a Espanya i, 
naturalment, només aquelles 
que la censura franquista ha-
via autoritzat i ben retallat o 
desnaturalizat en els doblat-
ges (dos amants passaven 
per germans, per exemple). 
Però. sigui com sigui, nosal-
tres esperàvem aquells diu-
menges de cine, fi ns i tot si 
no ens hi deixaven entrar per 
raó de l’anomenada qualifi -

cació moral (apta para todos 
los públicos, para mayores, 
mayores con reparos —3R— i 
gravemente peligrosa —4—, 
com, per exemple, Gilda o 
Lo que el viento se llevó). Així 
anava el tema. Però ens fèiem 
passar si més no les ganes mi-
rant els quadros, fotogrames 
de les dues pel·lícules que es 
projectaven, clavats en uns 
plafons a la porta del cafè 
del Centro i que donaven 
una certa idea de què anava 
la pel·lícula i estimulaven la 
nostra imaginació. També hi 
contribuïen els petits progra-
mes de mà que reproduïen 
el cartell del títol a projectar 
—autèntiques obres d’art, 
pintades a mà i no fotogra-
fi es, com ara— que anàvem 
a buscar a cal Pere Cabanas i 
que ens donava amb pacièn-
cia, potser perquè jo hi anava 

amb el sempre amic Josep 
Llimargas, nebot del gerent 
del cine. Aquells programets, 
si els haguéssim guardat com 
algú ha fet, avui serien cobe-
jades peces de col·lecció. No 
cal dir que el local del Centro, 
avui abandonada baluerna, 
no reunia condicions de cap 
mena. A l’hivern hi feia fred i a 
l’estiu, calor, que es mitigava 
de nits obrint les grans fi nes-
tres, de manera que jo, des 
de casa, podia seguir íntegra-
ment la música i els diàlegs.

Més tard, a fi nals dels anys 
cinquanta suposo, va obrir 
el tercer cinema del poble, 
al  que avui és la sala d’actes 
del Centre Instructiu i Re-
creatiu, el popular Casino, a 
mans en aquells moments 
de l’Ajuntament. La iniciativa 
venia del Joan Torras, cone-

gut com el Met, que ja havia 
fet l’experiència de la Pista 
Catalònia, com a empresa-
ri de l’espectacle i de qui i 
de què ja parlarem un altre 
dia. Aquesta nova sala de ci-
nema es deia Cine Victòria i 
va funcionar amb el mateix 
sistema que el Centro, en 
col·laboració amb Sallent. Te-
nia les mateixes condicions i 
els mateixos condicionants 
que acabo d’explicar, però va 
representar, no solament una 
competència, sinó un revul-
siu. I la distracció al poble hi 
va guanyar.

Avui, que de sales de cinema 
en queden tan poques a la 
comarca i al país, pot semblar 
estrany que Balsareny fos, per 
triplicat, un poble de cine. I 
amb veritables afi cionats i 
entesos
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Manel Sánchez «Tete», passió per l’escalada

Manel Sánchez Soto, conegut 
per tothom com a “Tete”, va 
néixer a Berga, però de ben 
petit va viure a Gironella, i amb 
12 anys va arribar a Balsareny. 
“Us he de dir que aquí he fet 
molts amics i m’hi trobo molt 
bé”. El Manel està casat amb la 
Yolanda i junts han tingut un 
fi ll, el Sergio.

En Tete té una gran passió: 
l’escalada. Des dels 20 anys 
va escollir aquest esport, que 
amb els anys, tal i com ens diu 
“ha sigut per a mi un nou estil 
de vida”.

- Ser escalador, requereix algun 
tipus d’escola?

- Vaig conèixer l’escalada grà-
cies a un curset que es va fer 
a Gironella. La pràctica dins el 
gimnàs em va agradar molt i 
des d’aleshores ja no he po-
gut parar d’enfi lar-me per les 
parets.

- Hi ha hagut referències, 
d’aquest esport, en algun teu 
familiar?

- Doncs en l’escalada no, però 
recordo que de ben petit els 
meus pares sempre em porta-
ven a la muntanya.

- El fet d’anar pujant enganxat 
a unes cordes, què se sent quan 
et trobes en una situació difícil 
on has de reaccionar en qües-
tió de segons?

- Bé, com tot esport, l’escalada 
s’ha de fer amb molta sang 
freda i per tant tranquil·litat. 
Durant l’ascensió s’ha d’anar 
molt concentrat i també és 
molt important el fet de pen-
sar que et diverteixes. Un dels 

moments en què et sents es-
peronat és quan has aconse-
guit una via d’escalada, i sem-
pre vols superar-la.

- És car viure aquesta aventu-
ra?

- No, no és gaire car, perquè el 
material és de llarga durada i 
et permet tenir una bona au-
tonomia econòmica. Evident-
ment tot l’equipatge s’ha de 
cuidar i per exemple, la corda 
cal canviar-la cada dos anys, i 
fi ns i tot és convenient fer-ho 
cada any. Us podria dir que 
per uns 300 euros es pot tenir 
tot l’equip complert.

- I els desplaçaments?

- Fa un temps ens vam com-
prar una furgoneta “Compe” 
que està molt ben equipada. 
Hi voltem molt, i això ens ha 
permès conèixer molts llocs i 
fer molts amics.

- Quin temps us ocupa aquest 
esport?

- Tots els dimarts i dijous en-
treno al rocòdrom “La facto-
ria” a Berga, que és propietat 
del meu amic Catx. I ara que 
ja som al bon temps i el dia 
s’allarga, els dimecres a la 
tarda anem a fer escalada i 
m’emporto el meu fi ll Ser-
gio, que només amb 5 anys 
ja puja pertot arreu. És, però, 
durant els caps de setmana 
quan sortim tota la família. 
Junts ens trobem amb la colla 
en els punts d’escalada que 
hem programat. Cercar un 
lloc adient per l’escalada aquí 
a Catalunya no és gens difícil, 
ja que hi ha paisatges i llocs 
escarpats i amb molt bona 
pedra.

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

ENTREVISTA

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

TAVERNA EL BOTER
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ENTREVISTA

Jonhatan Galera i el ball de saló

Jonhatan Galera Cruz va néixer 
a Balsareny el 21 d’octubre del 
1986, i compta amb els estudis 
d’ESO, cursats a l’IES Llobregat 
de Sallent. El seu esport prefe-
rit és el ball i al mateix temps 
és el seu hobby, fi ns a tal punt 
d’esdevenir-ne un professio-
nal.

En Jonhatan és un entusias-
ta de viatjar i poder conèixer 
diferents països i ciutats. Ha 
estat a Itàlia, França i a l’estat 
espanyol, a Tenerife i Mallorca.

- Com va anar això de voler ser 
un gran ballarí?

- He de dir-vos que ja de ben 
petit sentia una certa atrac-
ció per ballar. Va ser en plena 
adolescència quan vaig intro-
duir-me de ple amb les moda-
litats ballables del jazz, funky 
i el conegut hip-hop. I de més 
gran, vaig decantar-me per la 
modalitat dels balls de saló. 
Aquests em van entusiasmar 
ja que entraven en competi-
ció i a mi sempre m’ha agra-
dat el risc de competir. Amb 
tot i això, a mi prèviament el 
que em cridava l’atenció era 
veure altres parelles ballant, 
i aquest fet em va portar a la 
conclusió que allò també ho 
podia fer jo.

- Actualment practiques algun 
ensenyament regulat i enqua-
drat en el ball?

- Sí, em dedico als balls llatins 
i estàndards, a l’escola Swing-
Manresa, a Manresa. Fem una 
parella de deu balls. La músi-
ca dels llatins, com també els 
seus balls, m’encanta, ja que 
són molts i divertits. Els estàn-
dards mai m’hauria imaginat 
que m’agradarien, són molt 
més tranquils, però la seva 
elegància a la fi  em va captivar 
i, com que el que m’agrada és 
ballar, m’ho passo molt bé.

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

condueix la noia. Us puc dir 
que tant amb balls llatins com 
estàndards la noia és impres-
cindible per tal que junts pu-
guin aconseguir fer un espec-
tacle elegant i sexy. L’home, o 
noi, sempre és l’iniciador del 
pas; la dona, o noia, n’ha de 
fer el seguiment coordinat: 

és acció i reacció alhora. Així, 
he de dir-vos que la modalitat 
ballable conté dues parts molt 
signifi catives i importants: 
interpretació i sentiment. 
Ambdues conformen aquest 
conjunt que dóna una riquesa 
incomparable.
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- Per altra banda, treballes? 
Quantes hores pots dedicar-te 
a ballar?

- Doncs sí, treballo a 
l’escorxador frigorífi c d’Avinyó. 
I per ballar tinc temps a les tar-
des, i els dimarts i divendres 
entreno de 4 a 5 hores cada 
dia. És un temps fascinant!

- Et vam poder veure aquí Bal-
sareny durant la Festa Major; 
on més has actuat?

- He de dir-vos que a la Festa 
Major del poble va ser una de 
les meves primeres actuacio-
ns. N’hi va haver una altra en 
un casament. Em van trucar 
i som-hi! Va ésser una expe-
riència molt bonica, perquè 
l’espectacle va ser molt enri-
quidor i va agradar als nuvis i 
a tot el convit. 

- Quina és la coordinació que 
s’ha de tenir en el ball amb la 
parella?

- L’home és el que sempre té 
la responsabilitat del pas ba-
llable. És, podríem dir, el que 

De cine

Es fa difícil comparar el Balsa-
reny d’avui amb el de seixan-
ta o setanta anys enrere. I, 
menys encara, dictaminar si 
el d’abans o el d’ara eren més 
avorrits un diumenge a la 
tarda. Ara, una cosa és certa: 
les tardes de diumenge dels 
anys quaranta i cinquanta del 
segle passat a Balsareny eren 
de cine. Actualment ja fa anys 
que no en queda cap, però en 
aquell temps n’hi va arribar a 
haver tres, de cines.

El més modest era el dels ca-
pellans, com dèiem. Es feia 
als actuals locals parroquials 
que, durant la setmana, ser-
vien d’escola parroquial. Del 
meu record, del temps que 
el vicari-mestre era mossèn 
Francisco Planas, era cine-
ma mut. S’hi feien pel·lícules 
còmiques (Charlot, Laurel 
i Hardy (el Gordo i el Flaco), 
etc.) i també algun fi lm de 
caràcter religiós o catequè-
tic. Recordo especialment 
«Fabiola». De fet, el cine dels 
capellans era un complement 
del que en dèiem la doctrina, 
l’ensenyament del catecisme 
que es feia els diumenges a 
la tarda abans del rosari i els 
nois i noies que hi assistíem 
—a ambdues coses— ens do-
naven un cupó de descompte 
per l’entrada a la sessió. Si 
no, s’havia de pagar entrada 
sencera, que no devia valer 
pas més, si hi arribava, del 
que avui és un cèntim d’euro. 
Amb el ràpid pas del temps, 
el cine dels capellans es va 
anar modernitzant per aca-
bar amb un projector de 16 
mm., sonor i prou acceptable, 
amb pel·lícules moralment 
blanques però de caràcter 
comercial normal, antigues, 
això sí. Recordo amb gust, 
quan arribaven pel Merenci 
les bobines del diumenge 

següent, com en descobríem 
el títol i l’anunciàvem en una 
pissarra, que jo mateix di-
buixava. El maquinista ofi cial 
era el Fermín Bartomeus i 
l’ajudàvem, evidentment de 
franc, l’Esteve Díaz i jo ma-
teix, que tantes coses vam fer 
plegats en aquells temps. Del 
cine dels capellans en van 
sortir parelles i matrimonis 
que encara duren. Déu n’hi 
do el servei que va fer.

Però el cine de debò era el del 
Centro, al carrer de la Creu. Ja 

venia d’abans de la guerra i, 
després, deslligada l’empresa 
de la parròquia, era un local 
de cinema comercial total-
ment al dia. Programava les 
pel·lícules del moment (un 
moment que la guerra civil 
va retardar almenys tres anys, 
pel que fa a l’actualitat de les 
estrenes) i era, els diumenges 
tarda i nit, l’única diversió po-
pular majoritària. La progra-
mació depenia de la que es 
feia al Cine Condal de Sallent. 
La primera pel·lícula que es 
feia a Sallent era la sego-

na que es veia a Balsareny i, 
mentrestant, quan s’acabava 
una bobina, un ciclista la duia 
d’un poble a l’altra en una 
motxilla. Era un espectacle 
veure suar el biciclista, amunt 
i avall —fes sol o plogués—, 
per tal que les sessions no 
s’haguessin d’interrompre, 
cosa que no sempre era pos-
sible. De vegades es rebenta-
va un pneumàtic... Qui més 
hi patia era el pacient, tant 
com efi cient, maquinista del 
Centro, l’Esteve Carreté (avi), 
més conegut popularment 

JORDI PLANES
FOTOS ARXIU CIR I X. NOVELL (BC - FONS SALVANY)
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