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SARMENTS pel descobriment d’unes
bombes de la guerra civil a
la teulada de la Casa
Torrents, on per fi s’han ini-
ciat les obres; i pel
començament, també, de
les obres de la nova llar
d’infants, a les antigues
escoles de Sant Marc, ja
enderrocades. La notícia
dolenta és que l’empresa
Cointasados, filial de
Copcisa, s’ha desdit d’assu-
mir el desenvolupament
del nou polígon industrial
a les Planes de Puigdorca.
L’any 2007, Copcisa havia
dit que el 2008 començaria
a construir la zona indus-
trial amb l’objectiu que
s’hi poguessin instal·lar
empreses a partir del 2009.
La crisi econòmica va fre-
nar en sec aquestes expec-
tatives i el projecte s’ha
anat ajornant fins que
aquest mes d’agost l’em-
presa, per escrit, s’ha fet
enrere definitivament. El
projecte preveia la urba-
nització de 60 hectàrees
de sòl industrial, de les
quals 40 hectàrees serien
per a naus industrials i 2,5
se les reservaria
l’Ajuntament, com és de
llei, per a equipaments. El
polígon era previst en un
terreny, de propietat priva-
da, delimitat per la carrete-
ra C-16, pel riu Llobregat i
per la carretera de
Balsareny a Avinyó; un
terreny que ja està qualifi-
cat d’ús industrial des de
1992 i ja compta amb un
pla parcial degudament
aprovat; amb l’avantatge
d’estar ben comunicat
amb la C-16 i que els

camions hi tindrien accés
directe per la sortida
Balsareny Sud, pel polígon
de la Coromina, sense
haver de passar pel nucli
urbà. Ara caldrà esperar
que vinguin temps millors
i negociar amb altres pos-
sibles empreses interessa-
des.

Eleccions

Mentrestant, la nació s’a-
boca a unes eleccions al
Parlament de Catalunya,
previstes per a finals de
novembre, on sens dubte
hi haurà candidatures —
això sí, el mal endèmic d’a-
quest país: mai unitàries!—
que propugnaran fer algun
pas més decidit cap al pro-
cés d’independència: veu-
rem quin ressò tindran. I
no ens n’adonarem que ja
serem a les municipals,
previstes per al maig de
2011. En temps de vaques
magres potser alguns elec-
tors estan amoïnats per
altres problemes que sen-
ten més vius i més propers
i no es sentiran prou moti-
vats per encarar aquests
comicis amb interès; però
els ciutadans sabem que a
cada votació ens hi
juguem el model de socie-
tat o el perfil de govern
que ha de regir els nostres
destins durant els propers
anys. De manera que, com
sempre, «ara és hora d’es-
tar alerta» i exercir a cons-
ciència el nostre dret
democràtic quan siguem
convocats a les urnes.

Comença un 
nou curs
S’ha acabat l’agost, i a poc a
poc Balsareny reprèn l’acti-
vitat habitual. Setembre
haurà començat amb la
Setmana de la Joventut,
amb activitats populars, i
l’Onze de Setembre haurà
comptat amb la tradicional
lectura de poemes a la
biblioteca, a càrrec del grup
dels Pastorets, i a finals de
mes, una obra de teatre
d’un nou grup, «Els Marus».
L’octubre ens portarà la
Festa de la Gent Gran (dies
2 i 3) i després, (dies 15 a
17) la també acostumada
Fira d’Entitats, una festa
que —com s’ha dit en altres
ocasions— potser no té
prou substància per poder-
se celebrar cada any. La
vida de les entitats és, en
molts casos, força rutinària,
i tret d’algunes que, per les
seves característiques,
poden oferir alguna activi-
tat lúdica per entretenir els
vianants, pensem que mol-
tes tan sols hi poden apor-
tar una presència passiva,
per deixar constància de
llur pervivència. En tot cas,
sempre és un bon pretext
per celebrar un sopar
popular, si més no.

Aturat el polígon
de Puigdorca 
Durant l’estiu, Balsareny
ha estat notícia anecdòtica
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Nova temporada, 
noves il·lusions

FUTBOL SALA BALSARENYS

Tres anys, dos ascensos.
Aquest és el bagatge del
Futbol Sala Balsareny.
L’equip del F.S.Balsareny es
va posar en marxa el passat
30 d’agost i té previst, un
stage a Cambrils, i la dispu-
ta d´una sèrie d’amistosos
abans d’iniciar la competi-
ció de lliga, el proper 16
d’octubre. Actualment el
primer equip militarà a la
Primera Divisió Catalana, fet
que suposarà poder jugar
els partits a rellotge aturat, i
on el nivell de competició
serà molt més exigent que
la temporada passada.

L’equip s’ha reforçat amb
tres fitxatges del Manresa
Juvenil, i amb un nou qua-
dre tècnic format per Ferran
Morral i Santi Martínez, fet
que fa incrementar el nivell
de la plantilla per afrontar
aquest nou repte, que és ni
més ni menys poder tornar
a estar a la part alta de la
classificació. Des del club
s’espera que hi pugui haver
un bon ambient a les gra-
des, que sens dubte serà
especialment important per
assolir els objectius que
s’ha marcat l’entitat.
S’espera que aquest any els
aficionats s’ho passin bé
amb el joc de l’equip.

Nova temporada 
del Club Handbol
Balsareny

RAFA ANDREU / JORDI VILÀS

El CH Balsareny inicia una
temporada més. Serà
enguany una temporada
amb diverses novetats: al
capdavant de l’equip hi
haurà en Paco Boltor i com
a segon en Jordi González.
Ambdós formaran un tàn-
dem que intentarà consoli-
dar l’equip en la 3a
Catalana Preferent, que és
una categoria que s’ha
creat per trencar les
diferències de nivell entre
2a i 3a Catalana.

L’equip sènior del CH
Balsareny compta amb la
mateixa estructura de l'any
passat més la incorporació
dels antics Juvenils, un
augment de plantilla que
segur que en farà pujar el
nivell.

Així, doncs, l’equip estarà
format per: Juanito, Ernest,
Sabio, Guillem, Joseíllo,
Jorge, Ivan, Aleix, Hinojo,
Yeray, Marc, Sergio, Marcel,
Gamisans, Rafa, Juanjo,
Neiro, Munta i Vilà.

Durant el mes de setembre
el CH Balsareny farà la pre-
temporada celebrant, un
any més, el Torneig de

Setembre, que enguany
serà un triangular amb el
Martorell i el Valldoreix,
equips de 2a Catalana i
que es jugarà el dissabte
25 de setembre. La tempo-
rada oficial s’iniciarà el 2
d'octubre al camp del
Vallag.

Aquesta temporada oficial
estarà formada per un
total de 20 equips, dividits
en 2 grups de 10. Els 5 pri-
mers de cada grup jugaran
la Fase d'ascens i els 5
últims la Fase de descens.
Hi haurà 4 places d’ascens i
4 de descens. El Balsareny
es troba al Grup B junt amb
Vallag, Castelldefels, Molins
de Rei, Rubí, Les
Franqueses, Berga,
Engolasters, Banyoles «B» i
Mataró «C».

Des del CH Balsareny fem
una crida a tots aquells a
qui els agrada l’handbol i
l’esport en general, perquè
donin suport a l’equip, ja
que a priori el nivell dels
rivals serà força alt, i neces-
sitarem de tota l’ajuda i de
tots els ànims possibles en
aquesta entitat amb més
de 40 anys d’història en
aquest esport i en aquesta
població de Balsareny.

Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
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Èxit, bona rebuda i participació 
a la Setmana de la Joventut 2010

ORIOL SERRA*
FOTO REGIÓ7 / JOSEP ROJAS

S

Troben bombes a Can Torrents
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

La Casa Torrents, situada a la
plaça de l’Església, és un dels
immobles de Balsareny amb
una història més llarga i poli-
valent. A la planta baixa va
acollir durant molts anys una
de les famílies emblemàti-
ques del poble, que va deixar
empremta en la política local
des de l’alcaldia, i en l’exercici
de la medicina, l’advocacia, la
delineació, la historiografia,
etc. Durant uns anys la prime-
ra planta va ser habilitada
com a rectoria, orientada a la
part esquerra de l’accés de
l’escala. Més tard, la mateixa
planta, van prendre lloc els
serveis mèdics locals que van
atendre els balsarenyencs.
També, la part dreta de la
planta va ser domicili de dife-
rents famílies amb dedicació
a l’ensenyança dels temps.

Anys després, el Cercle
Cultural de Balsareny també
en va fer us com a local social.

Durant les esmentades obres
de rehabilitació d’aquest edi-
fici, treballadors de les obres
van trobar recentment qua-
tre bombes (granades de
pinya i cilíndriques), al
damunt del sostre.

«Però eren totes quatre d’u-
nes dimensions similars que
cabien en el palmell de la
mà». Són paraules de l’alcal-
de Jaume Rabeya fetes al
‘Regió7’ després de la troba-
lla, un cop van ser retirades
per una dotació especial de
desactivació dels Mossos
d’Esquadra. Aquests ele-
ments, originaris de la Guerra
Civil, no corrien cap perill
d’esclatar a no ser que s’ha-
guessin tret les anelles.

Com ja és habitual durant
la primera setmana de
setembre, enguany
Balsareny va viure una
nova i carregada edició de
la Setmana de la Joventut.
Partint d’un menor pres-
supost que altres anys,
l’objectiu que l’organitza-
ció s’ha proposat aquest
cop ha sigut elaborar un
programa carregat d’acti-
vitats de tot tipus, sense
tenir massa en compte les
possibilitats econòmiques
d’enguany, buscant prin-
cipalment la participació i
bona resposta de la gent.

Seguint amb la temàtica
de l’any passat, també va
ser el «Porc del baró» el
principal protagonista de
la festa, enguany, donant-
li encara una mica més de
joc amb la creació de la
mascota de la festa, la
Tossineta, un simpàtic
gegant de paper maixé
que va acompanyar-nos a
la majoria dels actes, i que
va ser el centre de les
mirades quan recorria els
diversos carrers del poble.
Amb tot això i sumat als
actes com ara «La penjada
del porc» o «La rebentada
del porc», des de l’organit-
zació pretenem arrelar
aquest eix d’animació i fer
que la festa prengui forma

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
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amb tots i cadascun d’a-
quests símbols que la
caracteritzen.

Amb l’idea d’incorporar
una major quantitat i
varietat d’actes, enguany
s’han inclòs dins el pro-
grama de la Setmana de la
Joventut, algunes nove-
tats com ara la nit de
monòlegs i concurs d’acu-
dits, que va fer esclatar de
riure la Plaça de la Mel en
diverses ocasions, la
Garri’n’kana infantil, amb
una cinquantena de parti-
cipants, xerrades i passi de
diapositives sobre temàti-
ca astronòmica, a més
d’una nit d’observació del
cel a càrrec dels
«Astroamics», també amb
una molt bona rebuda per
part dels participants.

El «Correabeuradors», una
nova activitat consistent
en un correbars pel poble,
tampoc va deixar indife-
rent als impacients que
volien començar la gresca
de la nit, i que van poder-
la allargar fins a la sortida
del sol, com ja anunciava
el mateix cartell, en un
atapeït Sindicat a ritme de
rock, rumba i «patxanga»
amb els grups del concert
jove d’enguany. Activitats
com el correaigua i la
festa de l’escuma, també
van fer omplir la plaça de
la Mel per rentar la cara a
tots aquells que s’havien
aconseguit llevar.

Pel que fa a la resta d’ac-
tes; el cinema a la fresca,

aquest any amb la
pel·lícula «Avatar», el
sopar popular, la
Garri’n’kana 2010, el con-
cert jove i la baixada
d’andròmines, des de l’or-
ganització volem remar-
car la bona rebuda que
han tingut, potser perquè
es van consolidant com a
actes centrals de la festa
any rere any, i que és el
que fa que la gent els
conegui i es consolidin
com a tals.

Amb una nova edició sota
el braç, i després d’un
intensíssim cap de setma-
na, ens queda un molt bon
record per aquest any, que
de ben segur serà l’em-
penta per repetir-ho l’any
vinent, i l’altre, i l’altre, i
l’altre... procurant no bai-
xar el llistó en cap
moment.

Ja per acabar volem donar
les gràcies molt especial-
ment a la Motocolla
Pessigolla i l’AEIG Guillem
de Balsareny com a enti-
tats col·laboradores d’en-
guany, i a tota la gent que
ha col·laborat en aquesta
edició de la Setmana de la
Joventut, així com tots
aquells que porteu fent-
ho des de fa anys.

Recordeu que nosaltres
tan sols som el cervell d’a-
questa festa, i que qui li
dóna vida i forma sou tots
vosaltres, la gent que hi
participeu any rere any.

*Consell de Joventut de Balsareny

Esteve, Marc i 
Josep Bonals, 
campaners balsarenyencs

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

EL primer de la saga de
campaners va ser l’Esteve
Bonals Comas, l’Estevet; el
segon en Marc Bonals
Sautor; i el tercer en Josep
Bonals Arnaus. Un full de la
història balsarenyenca a
l’entorn de les tradicionals
campanes de Balsareny.

El passat 15 d’agost de
2010, festivitat de la parrò-
quia de Santa Maria de
Balsareny, a la missa de les
12, a l’església, es portà a
terme l’homenatge i recor-
dança als qui van ser cam-
paners balsarenyencs,
l’Estevet i el Marc, i qui és
campaner titular, en Josep.

La Parròquia, sota la res-
ponsabilitat dels mossens
Lluís Tollar i Joan Bajona, va
celebrar l’eucaristia amb
una església plena de gom
a gom, on Josep Bonals va

rebre l’obsequi per la sei-
xantena d’anys servint el
poble mitjançant el toc de
les campanes. Bonals fou
acompanyat de la seva
família: les seves dues
nétes, Laura i Eva, tingueren
unes paraules d’estímul i
record per la tradicional
tasca de l’avi. En Josep va
llegir un manifest històric
relacionat amb els seixanta
anys de dues de les campa-
nes actuals i un petit
memorial dels seus avant-
passats.

«Els rellotges dels campa-
nars, amb els tocs relaxants
i metàl·lics de les seves
campanes, són com un fi
llençol sedós que embolca-
lla els ciutadans d’un poble
on et submergeixen dins la
tranquil·litat del son».
«Balsareny Avui» felicita
amb aquest vers de retro-
bament amb el toc del nos-
tre rellotge del campanar.

Falta d’informació a la
Deixalleria Municipal

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Tot i que un pot anar-se a
informar a l’Ajuntament
dels horaris de la Deixalleria
Municipal de Balsareny,
aquesta informació es troba
a faltar a la porta d’entrada
de l’equipament situat al
polígon industrial de les
Malloles.

Moltes persones han anat

dues o tres vegades a la
planta de deixalles i ha
hagut de tornar enrere amb
l’estri a reciclar, ja que sem-
pre ho han trobat tancat.
Malgrat que a la porta de la
planta hi ha un rètol que
informa de la prohibició de
deixar cap objecte a l’exte-
rior del recinte fora d’horari,
alguns usuaris hi han trobat
a faltar una informació més
àmplia.

Noves instal·lacions
esportives al costat del
Poliesportiu

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Darrerament l’ajuntament
balsarenyenc ha dotat de
noves instal·lacions esporti-
ves als més joves.
Concretament s’ha construït
un camp de volei platja i
una pista per a patins i ska-
tes.

«Avui encara hi falta una
nova dotació de comple-
ments diversos, que faran
més amè i extens el temps
del lleure esportiu. A més a
més, aquesta pista d’esport
es troba situada en un
indret amb un alt grau de

seguretat dels usuaris».
Aquestes són paraules d’un
dels responsables munici-
pals, les quals manifesten la
satisfacció de poder estre-
nar un nou equipament al
servei de l’esplai dels ado-
lescents balsarenyencs.

Monopatins, patins i bicicle-
tes són elements esportius
per poder fer temps de
salut. Aquests elements són
els propis per saltar i gira-
voltar amb el seguit de com-
ponents fixos de la “pista
blava”. Però compte, ja que
en tot espai lúdic també hi
ha moments per al risc.

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 
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«Els Marus», un nou grup de teatre
SARMENTS

El dia 26 de setembre, un
nou grup escènic de
Balsareny farà la seva pre-
sentació al Sindicat: es tracta
del grup Els Marus, que
estrenaran la comèdia de
Santi Fornell Una assegu-
rança de mala mort. L’obra es
tornarà a presentar a
Balsareny, a la mateixa sala,
el dia 17 d’octubre, i entre-
mig s’haurà representat
també a Casserres el dia 2
d’octubre.

Sinopsi

El Pere és un noi sense feina
no massa intel·ligent. La
Sònia, la seva dona, ja no té
més recursos per tirar la casa
endavant. Només els queda
una solució: l’assegurança
de vida de la hipoteca. Com
s’ho faran, per poder cobrar
l’assegurança de vida sense
que mori ningú? Seguint
aquest fil argumental, tot un
grup de personatges marca-
dament estereotipats aniran
desfilant per l’obra propor-
cionant a l’espectador un
seguit de situacions i d’em-
bolics que sens dubte el
faran riure de valent.

Per què 
«Els Marus»?

El programa de mà de l’obra
explica que, a molts pobles
del país, els habitants dels
llocs propers solen ser
denostats amb rodolins bur-
letes o bé per mitjà d’un
renom col·lectiu pejoratiu.
En concret, als balsaren-
yencs, almenys des de
començament del segle pas-
sat, i fins ben bé els anys sei-
xanta, els dels pobles veïns
ens deien «Marus», mot que
feia indignar la gent del nos-
tre poble. La raó que els més
vells adduïen era que, anti-
gament, la gent de
Balsareny, en comptes de dir
«pare» i «mare», pronuncia-
ven páru i máru; tot i que
avui  no queda ningú que
pugui donar fe d'haver-ho
sentit mai a pronunciar així.

Per això, en record d’aquest
motiu tan peculiar i nostrat,
uns quants amics aficionats
al teatre han creat un grup
que pretén mantenir viu el
teatre català alhora que
explora les noves tendències
teatrals contemporànies, de
les quals Catalunya ha

demostrat ser pionera en
moltes ocasions; i fan una
crida a tothom qui estigui
interessat a participar-hi que
es posi en contacte amb
algú del grup. Tal com diu el
programa: «Tothom hi té

cabuda; homes, dones, nens,
avis, actors o ajudants, sàpi-
guen o no actuar. Si un cop
has vist l’espectacle, t’ha
agradat i creus que pots ser
un bon Maru, no ho dubtis.
T’estem esperant!»

Repartiment

Pere: Climent Ribera

Sònia: Meritxell Fenoy

Andreu: Josep Maria Soler

Lourdes: Susi Rodriguez

Teresa: Anna Fornell

Gitano 1: Santi Fornell

Gitano 2: Josep Fornell

Sor Prenent: Montserrat Sabala

Foli Dinaquatre: Pere Coromines

Erari Moltscalés: Roc Carulla

Rictus Mortuori: Ramon Carreté

Vestuari i escenografia: propis del grup

Perruqueria i maquillatge: Mercè Farràs

Traspunts: Emília Gudayol, Laura Magem

Llum i so: Josep Fornell

Agraïments: Joan Ruiz, Manuel Fenoy, Consuelo Ruiz, Benita

Pérez, Raquel Garcia, Emili Bonals, Jordi Sarri, Els Pastorets

de Balsareny, Ajuntament de Balsareny
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Responsabilitat a la Piscina Municipal
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU
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Enguany han sigut quatre
noves persones les que han
estat treballant a la piscina
municipal de Balsareny amb
un contracte amb l’empresa
AQUASOS: Meritxell Xandri,
Maria Paz Ronda, Pedro Delfa
i Darío Giménez.

Meritxell Xandri, balsaren-
yenca nascuda el 1984,
enguany ha estat el segon
estiu consecutiu que ha tre-
ballat de recepcionista de la
instal·lació. La Meritxell és de
Balsareny i compta amb els
estudis d’ESO. Li agrada el
futbol i seguir diferents pro-
grames de televisió. En la
seva estada a la recepció ha
pogut observar moltes coses,
entre les quals gent que, com
sempre, es queixa per tot
menys per allò que s’hauria

de queixar.

Maria Paz Ronda, balsaren-
yenca d’adopció, va néixer a
Cardona l’any 1978, i aquest
any ha estat el primer que ha
estat a la recepció de la pisci-
na. Compta amb els estudis
de formació professional
d’Auxiliar Administrativa i li
agrada molt l’esport i el cine-
ma. Durant aquest estiu, ha
pogut tenir una varietat
d’impressions, agradables i
de perplexitat, ja que, com
ens diu: «Malgrat que hi ha
persones que es queixen per
tot, un també pot fer noves
coneixences, amb valors
plens de realitats agrada-
bles».

Pedro Delfa va néixer a Santa
Coloma de Gramenet l’any
1973. Ha sigut un dels soco-
rristes de la piscina, i des del

Infraestructures 
balsarenyenques 
en obres

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Balsareny no ha fet
vacances. Durant aquests
darrers mesos de juliol i
agost, el poble ha viscut, i
viu encara, entre obres de
remodelacions com la de
Casa Torrents i de nova
construcció com la Llar
d’Infants. També s’han fet
actuacions al Camp de
Futbol dels Ametllers
amb una protecció visual
amb la tanca perimetral, i
s’han instal·lat més asper-
sors per combatre la pols
i la calor al terreny de joc,
després de les reivindica-
cions dels responsables
esportius del futbol bal-
sarenyenc.

A la Casa Torrents, on es
troba situat el Centre
d’Atenció Primària (CAP)
s’estan duen a terme les
obres de remodelació de
la teulada i parets estruc-
turals de l’edifici. Les
obres les porten a terme
les empreses
Construccions, Àrids i
Formigons, SA, i Salva
2004, SL. Ambdues van
acordar fer una unió tem-
poral d’empreses (UTE)
per tal de poder-se adju-
dicar l’obra. Per aquestes
obres l’ajuntament ha
destinat 302.901 euros.

Després d’uns mesos de
l’enderroc de les que van
ser les aules de l’Escola
de Sant Marc, ara ja s’està
treballant en el que ha
d’arribar a ser la nova llar
d’infants. Aquesta obra té
un pressupost d’uns
1.061.527 euros, i les està
duent a terme l’empresa
Viscola (Construccions,
Àrids i Formigons, SA).

seu lloc de treball s’ha trobat
amb un entorn molt familiar i
de normalitat. Pel que fa als
esports, en Pedro es defineix
com un enamorat de la mun-
tanya i naturalment de la
natació. En el seu temps lliu-
re, i dins la diversitat exposa-
da, prefereix el voluntariat.

Darío Giménez és de
Gironella, té 34 anys, i ha estat
l’altre socorrista que s’ha
encarregat de la seguretat a
la piscina municipal de
Balsareny. En la seva estada a
la instal·lació s’ha fixat amb la
quantitat de persones vingu-
des de pobles veïns. Li ha
agradat molt el contacte amb
persones molt agradables, i
s’ho ha passat molt bé, llevat
dels dos dies en què es va
haver de llançar a l’aigua com
a conseqüència d’algun
ensurt.

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77
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Jaume i Emília
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Mor Àngel Dolado, un futbolista històric
R.C.
FOTO ARXIU FAMILIAR

S

A l’edat de 65 anys, el passat
dia 16 d’agost va morir
Àngel Dolado Catalan.
Dolado va ser un referent en
la història de la Unió
Esportiva Balsareny, on va
jugar des de ben jove.
L’Àngel va formar part d’a-
quell equip mític que la
temporada 1967-1968 va
conquerir l’ascens a la
Primera categoria regional i
va ser semifinalista de la
Copa Catalana, juntament
amb jugadors com Bovet,
Catalan, Guitart, Betis,
Perarnau i altres, amb Pere
Pujol a la banqueta. Dolado
va jugar també un temps
amb el futbol de Navàs,
quan es va traslladar a viure
a aquest poble veí. La seva
absència deixa un gran buit,
però també un record agraït
entre tots els que el van
conèixer, i en especial en els
afeccionats a l’esport.

Dolado amb el seu cosí Catalan

El carnet de jugador de Dolado a 1a. Regional

Julian Vijulie va aprendre a
tocar el saxo en honor als
Bastoners de Balsareny.
Vijulie va néixer el 2 de juliol
de 1967 a Romania. Compta
amb els estudis de Batxillerat
tècnic i estudis professionals
de mecànic i conductor, que
va cursar a la ciutat de
Constanta, a Romania.

Julian va venir sol de
Romania a Balsareny l’any
2001 deixant la seva família
allà. Va passar un any i mig
quan va tenir el goig de
poder abraçar de nou la seva
dona, Aida, i la seva filla,
Raluca, el mes de gener de
2003. Ara treballa com a
mecànic a Abycer SL, a
Cabrianes.

Vijulie ha estat a molts països
d’Europa, com Alemanya,
França, Holanda, Hongria, la
República Txeca, Croàcia i
més que tot a Espanya i
Catalunya. És un gran viatger
i aquest estiu ha estat amb la
família al Canadà. En el seu
temps de lleure comparteix
la música amb la fotografia.
Darrerament està aprofun-
dint en els seus coneixe-
ments de fotografia digital,
per la qual cosa actualment
està llegint Fotografia digital
en la naturaleza, de James
Martin.

- Com vau arribar a Balsareny?

- Vaig conèixer Balsareny per
casualitat l’any 2001.
Treballava de camioner i
recordo que hi vaig haver de
pernoctar un cap de setma-
na, abans de tornar a
Romania. Vaig veure que
aquest poble tenia un castell
i em va semblar un lloc molt
interessant. Una vegada

establerts al vostre poble,
tant jo com la meva família
vam trobar persones molt
obertes, honestes i sensi-
bles, amb grans treballadors
també. He de dir-vos que els
balsarenyencs ens vau acollir
amb escalf i gran compren-
sió. Tots aquest valors han
estat la petjada prèvia per a
una total integració amb el
que era una nova cultura per
a nosaltres.

- Quan un hom deixa el seu
origen arribant a una nova
cultura, què en queda de tot
allò?

- Sovint enyoro les meves

Julian Vijulie, músic de clarinet i acordió, 
el saxo dels Bastoners

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU
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del Bastoners de Balsareny.
Com va començar, això?

- Ui, això sí que va ser tot un
repte, ja que vaig aprendre a
tocar el saxofon en un temps
de dues setmanes. No sabeu
pas prou com vaig agrair
aquella proposta. Tot i que jo
ja sabia tocar el clarinet i l’a-
cordió, aquell any 2003 i
durant els dies de Festa
Major vaig passar molta por.
El recolzament per part de
tothom va fer que ningú
reparés en els meus errors.
Un gran dia per a donar el
meu agraïment a tot el
poble, i avui tot un repte
superat.

arrels i per tant tot allò que
és de Romania. Malgrat
aquest sentiment integrador
per la cultura d’aquí, a casa
intentem guardar el màxim
de costums que formen part
dels nostres orígens. No hi ha
cap problema perquè dues
cultures diferents puguin
conviure. Tant la meva dona
com jo considerem molt
important transmetre-les i
donar-les a conèixer a la nos-
tra filla.

- Els balsarenyencs vam conèi-
xer la vostra disponibilitat
integradora per la nova cultu-
ra el dia en què tocàveu amb
el saxo les notes del «Picotí»



Amb la presència de tots
els membres del consistori,
el Ple va començar apro-
vant l’acta anterior, del 25
de març. Tot seguit es va
donar compte de la liqui-
dació del pressupost de
2009, amb un romanent de
tresoreria de 580.678
euros. Tot seguit es va pre-
sentar una proposta de rec-
tificació de l’inventari a 31
de desembre de 2009; el
patrimoni net municipal
suma 15.970.014 euros. Es
va aprovar amb els 7 vots
de CiU a favor i 4 absten-
cions d’ERC, PSC i VAI.

Nova modificació del
pressupost.
Seguidament es va presen-
tar una nova proposta de
modificació del pressus-
post per al 2010, amb un
suplement de crèdit de
151.700 euros i un crèdit
extraordinari de 53.060 per
cobrir diferents despeses,
entre les quals destaquen
l’adquisició d’un vehicle
polivalent (35.000 euros),
activitats culturals i festes
populars (35.000 euros) i
millores a la zona esportiva
de la Coromina (35.000
euros). D’aquestes despe-
ses, l’adquisició del vehicle
polivalent es cobriria en
part amb una subvenció de
la Generalitat de 24.500
euros, i tota la resta a càrrec
del romanent de tresoreria.
El regidor Andreu
Fernàndez (ERC) va dema-
nar a quines entitats cultu-
rals i esportives s’ajudaria,
amb quines quantitats i
sota quins criteris. Núria
Prat (ERC) va demanar a
quin dels vehicles es desti-
naria la subvenció i si a la

zona esportiva es preveia
posar llum a les pistes de
bàsquet. L’alcalde, Jaume
Rabeya, va dir que de
moment no s’havia com-
prat el vehicle ni concedit
cap subvenció, ja que tot
eren previsions de pressu-
post; i el regidor Albert
Bertran va dir que no esta-
va previst posar llum a la
pista de bàsquet. Xavier
Marquès (VAI) va dir que,
amb els 35.000 euros més
d’ara, la despesa en festes
sumava ja 130.000 euros i
que ben poc s’havia reduït;
l’alcalde va replicar que
sí,que s’havia reduït.
Marquès va demanar
també quines serien les
millores de la zona esporti-
va i Bertran va dir que s’a-
rreglarien les parts més
deteriorades. La proposta
es va aprovar amb els 7
vots a favor de CiU i les 4
abstencions dels altres
grups.

Adjudicades les obres de
Cal Torrents i de la Llar
d’infants.
Després de donar compte
d’una contractació de per-
sonal, es va donar compte
de les adjudicacions de les
obres de rehabilitació del
centre sanitari i cultural
«Casa Torrents» a la plaça
de l’església, i de les obres
de construcció de la llar
d’infants a Sant Marc. Per a
les primeres es van presen-
tar 13 ofertes, i per a la
segona, 34 ofertes. La pri-
mera es va adjudicar a la
unió temporal d’empreses
«Construccions Àrids i
Formigons SA – Salva 2004
Obres i Reformes SL», pel
preu de 302.180 euros IVA
inclòs; i la segona, a l’em-
presa “Construccions Àrids
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Adjudicades les obres de Cal Torrents 
i de la Llar d’Infants
Ple ordinari del 27 de maig de 2010

SARMENTS
Rosario Mateo Ranz és una
il·lusionada del món artesà
de les manualitats des de fa
molt temps.

La Rosario, balsarenyenca
d’adopció, va néixer a la
població de Valdelcubo
(Guadalajara). Compta amb
els estudis primaris cursats
en un col·legi de monges de
Sigüenza, prop de
Valdelcubo. A més a més,
però, té un currículum molt
divers: 80 hores d’un curs
d’animadors a l’Escola de
l’Esplai Pere Tarrés al 1984,
un curs d’animació plàstica
per a gent gran i un altre
adreçat a la vellesa i volunta-
riat a les instal·lacions del
Consell Comarcal del
Berguedà, al 1996.
Actualment treballa, tal i com
diu ella, als Casals de la Gent
Gran de la Generalitat de
Catalunya, a Balsareny,
Sallent i Sant Joan de
Vilatorrada, i també fa una
sessió a Navàs, aquesta però
a través de l’Ajuntament.
«Quan va ser l’hora de jubi-
lar-me, va sortir una llei que
recolzava la possibilitat de
continuar treballant, condi-
cionant un mínim d’hores.
Actualment, i fins arribar a
una jubilació amb quitança,
faig el que es coneix com a
«jubilació flexible». Treballar
en aquest món de les
manualitats, més que treba-
llar, per a mi és un hobby».

Pel que fa al seu temps lliure,
li agrada molt el teatre. «Puc
dir-vos que en els anys joves
vaig formar part d’un grup
de teatre de Balsareny». La
gimnàstica rítmica i la nata-
ció són els seus esports pre-
ferits, i en l’àmbit viatger
coneix diferents països veïns

com França, Portugal i Itàlia; i
a nivell espanyol ha estat a
Sant Sebastià, Terol, Sevilla i
Madrid entre altres.
Actualment no dedica massa
temps a la lectura, i és que,
com ens diu, prefereix prepa-
rar mostres per a les seves
alumnes.

- En primer lloc, digueu-nos,
com us vau introduir en el
món de les manualitats?

- Doncs va ésser de vacances
a Madrid quan vaig aprofitar
per fer un curset de macra-
mé, fa més de 30 anys ja.

- On va ser el primer lloc on
vau fer el vostre primer curs de

Rosario Mateo, una jubilació flexible 
dins un món de manualitats

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S les exposicions de la feina feta
al llarg de l’any?

- En arribar els finals de curs
tenen lloc les exposicions als
Casals on treballo. Però en
alguna altra ocasió es fan en
sales habilitades a l’efecte.

- De totes les peces exposades,
quina en alguna ocasió us ha
cridat més l’atenció?

- Totes les peces que hi ha en
les exposicions de cada Casal
tenen el seu mèrit per l’es-
forç i dedicació de les perso-
nes que hi han treballat. Si
hagués de dir-vos-en alguna,
seria una que en certa ocasió
fou teixida per una persona
invident, una bossa feta amb
macramé.

- De les sales on es fan les
exposicions, en quina de les
poblacions heu gaudit de
millor condicionament, i el
material exposat ha tingut
més relleu?

- Doncs la sala Torres Amat
de Sallent ha estat un dels
llocs on he trobat un espai
més adient per a una exposi-
ció.

- Ja per últim, quina puntuació
de l’u al deu donaríeu aquí a
Balsareny per a la persona
que ha presentat el seu tre-
ball?

- Com ja he dit abans, totes
es mereixen un deu. Les unes
per l’entusiasme que hi
posen, d’altres perquè hi
tenen més facilitat, algunes
per la seva gran creativitat,
etc. I totes per a les ganes i
esforç de fer el treball ben
fet. La felicitat a la vida con-
sisteix a tenir alguna cosa per
fer, alguna cosa per estimar i
alguna cosa per esperar.

i Formigons SA”, pel preu de
885.257,86 euros IVA
inclòs. Andreu Fernàndez
(ERC) va comentar el gran
nombre de propostes pre-
sentades i el fet que l’ofer-
ta més avantatjosa, per a
ambdues obres, fos de
l’empresa que ja havia fet
les obres importants dels
carrers del nucli antic; va
demanar els plecs de clàu-
sules administratives i la
valoració econòmica pre-
sentada i va dir que espera-
va que l’empresa es recor-
dés de les persones en atur
de Balsareny. La regidora
Isidora Hernández (PSC) va
dir si es podien veure les
propostes presentades, i el
tinent d’alcalde Àngel
Ribalta (CiU) va dir que sí.
Xavier Marquès ( VAI) va
emanar l’import de la licita-
ció de Cal Torrents, ja que
en la llar d’infants la baixa
del preu era molt impor-
tant, de manera que, o bé el
projecte inicial estava mal
calculat, o bé l’empresa s’hi
enganxarà els dits. Ribalta
(CiU) va dir que l’import de
sortida de Cal Torrents era
molt petit perquè l’obra és
totalment subvencionada i
l’import important era per
a les millores; pel que fa a
la baixa del preu, va dir que
el moment econòmic
actual fa que això passi.
Fernández (ERC) va dir que
al final també poden haver-

hi desviacions sobre l’im-
port adjudicat.

Mocions sobre la SGAE,
l’IVA, el Casal de Joves i la
C-16.
Es va presentar una pro-
posta rebutjant els abusos
de la Societat d’Autors
(SGAE), que darrerament
han estat inspeccionant
associacions culturals,
escoles, centres de la terce-
ra edat, centres esportius i
establiments comercials
per cobrar-los sobre músi-
ques emeses per ràdio o
per CD o DVD, quan tant les
emissores de ràdio com els
reproductors digitals ja
paguen els corresponents
cànons a la SGAE, i els
esmentats centres no
comercialitzen la música ni
se’n lucren. Per unanimitat
es va acordar rebutjar els
abusos de la SGAE sobre
comerços i entitats locals;
demanar a la SGAE una
relació detallada de la fac-
tura i els conceptes gravats
per aquest concepte a
l’Ajuntament de Balsareny,
així com el total recaptat
anualment al poble i el
retorn que es fa als artistes
que suposadament se
n’haurien de beneficiar;
publicar aquestes dades
anualment a la revista
municipal i als mitjans de
comunicació locals; i instar
el govern català i l’espan-

manualitats?

- El primer lloc on vaig donar
classes va ser a la Biblioteca
de Navàs. Més tard vaig fer-
les aquí a la Biblioteca de
Balsareny. Es tractava d’un
curs d’iniciació al macramé
que anava adreçat a tothom.

- Des de quan treballeu per a
la Generalitat de Catalunya?

- L’any 1981, aquí a Balsareny
hi va haver l’obertura de la
nova entitat del Casal de la
gent gran, i tres anys després
em van demanar per entrar-
hi.

- En quin lloc es duen a terme
Sant Domènec, 41 - BALSARENY

Tel. 93 839 60 47
home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA
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yol a establir un nou marc
de relació amb la SGAE,
més just i sense abusos,
que conciliï els drets de la
propietat intel·lectual
sense perjudici per a les
persones i entitats que no
se’n lucren.

També es va aprovar, amb 7
vots a favor de CiU i 4 abs-
tencions de la resta de
grups, una proposta de l’e-
quip de govern per mini-
mitzar la pujada de l’IVA
imposada pel govern de
l’Estat, demanant al govern
central que retorni l’IVA
que l’Ajuntament de
Balsareny abona quan fa
inversions públiques.
Fernández (ERC), tot i l’abs-
tenció, va fer una valoració
positiva de la proposta,
mentre que Hernández
(PSC) va dir que
l’Ajuntament no hauria de
quedar exempt d’un
impost com l’IVA que el
paguen tots els ciutadans.
Rabeya (CiU) va dir que
l’Ajuntament és finalista i
no es pot deduir l’IVA com
fan les empreses; que ja
aplica polítiques d’austeri-
tat i ajustos, però que
caldrà modificar el pressu-
post per incloure-hi aquest
augment de l’IVA. Marquès
( VAI) va dir que si ho
paguen els ciutadans
també ho ha de pagar
l’Ajuntament.

Tot seguit, es va aprovar
per unanimitat una moció
d’ERC demanant que
l’Ajuntament prioritzi la
construcció i posada en
funcionament d’un centre
d’informació juvenil en
aquest municipi dins de les
possibilitats de
l’Ajuntament. En el debat
previ, tots els grups van
coincidir en la importància
que els joves disposin d’un
punt de trobada lúdic i
educatiu a la vegada, pro-
jecte del qual ja s’havia
parlat en altres plens i que,

de fet, ja estava iniciat però
ha quedat parat. El tinent
d’alcalde Roc Carulla (CiU)
va dir que el local ja estava
en part construït, però que
faltava fer-hi instal·lacions i
acabats, per manca de
recursos ordinaris. Per
aconseguir la unanimitat
es va acordar substituir la
frase «dins d’aquesta legis-
latura» per «dins de les
possibilitats de
l’Ajuntament» i tothom va
quedar tan content.

Així mateix, es va debatre
una moció d’ERC sobre el
desenvolupament de la
carretera C-16/E-09. dema-
nant als governs espanyol,
francès i català que dema-
nin fons a la Comissió
Europea per fer efectiu el
desdoblament de l’E-09
fins a la frontera amb
França, i també pel cantó
francès pel túnel de
Pimorent fins a Tarascó; i
instar el govern de la
Generalitat perquè negociï
amb la concessionària de
l’autopista C-16 la supres-
sió del peatge de Sant
Vicenç de Castellet, ja que
el tram de la C-16 des d’a-
quest punt fins a Sant
Fruitós de Bages actua de
fet com a circumval·lació
de Manresa, i per tant equi-
parar Manresa amb els
trams gratuïts de circum-
val·lació de les autopistes
de ronda de Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona.
La proposta es va aprovar
per unanimitat.

Precs i preguntes. Andreu
Fernández i Núria Prat
(ERC) es van interessar: a)
Pel Pla general del munici-
pi; l’alcalde Rabeya digué
que segons conversa amb
el director dels serveis
territorials es podria conti-
nuar amb l’expedient ini-
ciat fa uns anys, però falta
concretar el tema amb els
tècnics. b) Per les gestions
amb Ensenyament sobre la

construcció d’un institut de
secundària; l’alcalde diu
que s’han fet gestions i que
s’està pendent de celebrar
una reunió sobre el tema. c)
Sobre si l’alcalde i els regi-
dors s’havien baixat els
sous; Rabeya va dir que feia
tres anys que el sou estava
congelat i que es faria
segons estableixi la norma-
tiva. d) Sobre la poca neteja
del Sindicat durant l’expo-
sició de Fotografies els
Traginers; Rabeya i Ribalta
van dir que la neteja era
l’habitual, però que potser
hi havia alguna deficiència
i que ja es miraria. e) Sobre
el cost total de la festa
Major; Rabeya va dir que
quan estigui tot comptabi-
litzat ja es donaria. f ) Sobre
el fet que a la plaça de la
mel es jugui a pilota tot i
estar prohibit; Josep
Miquel Soler i Àngel
Ribalta van dir que era difí-
cil de controlar per part
dels vigilants locals i ho
van atribuir a una qüestió
de civisme per part dels
pares. g) Per què no s’ha
contestat buna carta de
l’escola diocesana de
Navàs sobre transport
escolar; l’alcalde va dir que
hi havia hagut diverses
reunions amb l’escola, els
pares i el Consell Comarcal,
i que a l’escola els ho van
comunicar el juliol de l’any
passat, i que fins ara no
havien dit res. Isidora
Hernández (PSC) va dir: a)
Hi ha un bassal al carrer
Travessera cantonada
carrer Barcelona; Ribalta i
Rabeya van dir que el pro-
blema ve de quan es va fer
l’obra i que ara és molt difí-
cil de solucionar. b)
Demana que, per la calor,
es netegin més sovint els
contenidors de fracció
orgànica. Carulla diu que és
la batalla de cada any als
estius, i que s’hi estarà a
sobre. c) Per què s’escom-
bren els carrers amb la
màquina d’aire que va amb

gasoil, que no neteja bé i fa
pols; Ribalta va dir que
l’empresa té instruccions
de fer-la servir només quan
hi ha fulles i en dies
humits, però no quan faci
calor. d) Diu que la vorera
de la piscina a l’alçada de
Sant Marc està tota ocupa-
da i que la gent no hi pot
passar; Ribalta diu que ja es
mirarà. e) Demana que s’a-
pliqui un sistema de vals
per als usuaris de la deixa-
lleria i que després es faci
un descompte a la taxa
d’escombraries; Rabeya va
dir que cada municipi fa
servir diferents sistemes
per incentivar el reciclatge:
a Balsareny es fa servir bas-
tant la deixalleria, més pro-
blema hi ha amb la recolli-
da de mobles. Xavier
Marquès (VAI) es va inte-
ressar per: a) La liquidació
dels comptes de la Festa
Major. b) Com s’aplicaran
les retallades de sous esta-
blertes pel govern, que
s’han d’aplicar ja el mes
que ve; Rabeya va dir que
es faria el que calgui per
complir la normativa, a l’es-
pera del que digui la
Generalitat i les associa-
cions de municipis. c)
Lamenta que el decret del
govern estableix que l’any
que ve els ajuntaments no
podran demanar préstecs,
ja que no troba adequat
que es tracti a tots els ajun-
taments igual, sense tenir
em compte la situació
econòmica de cada un i la
gestió que hagin fet. d)
Demana si és previst fer
algun moviment o pressió
per part dels ajuntaments
que tenen l’economia
sanejada, perquè no se’ls
apliquin les limitacions
establertes; l’alcalde diu
que ja s’està fent a través
de l’Associació Catalana de
Municipis.

I el Ple, que havia començat
a les 9, va acabar a prop de
dos quarts d’onze de la nit.

Retallada de sous.
Amb l’assistència de 10
regidors, havent excusat
l’assistència Núria Prat
(ERC), el Ple va debatre la
proposta de reduir un 6
per cent les retribucions
dels càrrecs electes, amb
efectes des del dia 1 de
juny, i aplicar al personal
funcionari o laboral les
reduccions establertes al
Reial decret 8/2010, de 20
de maig, per a les retribu-
cions bàsiques (sous i
triennis) i les de comple-
ment de destí; la resta de
retribucions comple-
mentàries, hores extres i
gratificacions, tindran un
reducció del 5 per cent.

Andreu Fernández (ERC)
va dir que li semblava que
l’alcalde havia de donar
exemple aplicant-se un
tant per cent de reducció
superior, ja que cobra més.
Isidora Hernández (PSC) va
dir que estava d’acord amb
la rebaixa per lluitar contra
la crisi. L’alcalde, Jaume
Rabeya, va dir que la rebai-
xa dels càrrecs electes és
en proporció al salari que
correspondria si la dedica-
ció fos a jornada completa,
i per tant s’aplica a tothom
segons les indicacions
establertes. A més, remarcà
que ja feia dos anys que
aquests sous no s’incre-
mentaven i que l’any pas-
sat la liquidació de despe-
ses de càrrecs electes va
ser igual que la de l’any
2003-2004, de manera que
aquest any encara serà
inferior. La proposta es va
aprovar amb 9 vots a favor
(CiU, PSC i VAI) i una abs-
tenció d’ERC.

Plans de contractació de
persones en atur.
El Departament de Treball

de la Generalitat va atorgar
a l’Ajuntament de
Balsareny una subvenció
per contractar 7 persones,
per un període de 6 mesos,
en el marc dels Plans extra-
ordinaris d’ocupació local.
Es proposa al Ple un acord
aprovant l’adhesió de
l’Ajuntament als esmen-
tats plans d’ocupació.
Fernández (ERC) va lamen-
tar que el Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC), per poder disposar
de fons per a aquest pla
d’ocupació, hagi precarit-
zat altres polítiques actives
d’ocupació, com els tallers
d’ocupació, escoles taller i
cases d’oficis, deixant
desemparats els col·lectius
més desfavorits; i que la
rigidesa dels tres àmbits
d’activitat establerts pel
Departament de Treball
deixen al descobert altres
perfils laborals i, sobretot,
les necessitats vinculades
a serveis socials i d’atenció
a les persones. L’alcalde va
observar que l’obligació
de l’Ajuntament és con-
tractar totes les persones
en atur a les quals s’ha
atorgat aquest ajut, sense
entrar a valorar si el pla
està ben fet o no.
Fernández va reiterar que
el pla estava molt bé, però
que lamenta que s’hagi fet
a càrrec del finançament
en formació d’oficis per a
joves. La proposta es va
aprovar per unanimitat.

La reunió, que havia
començat a les 8 del ves-
pre, va acabar quinze
minuts després.

Els regidors es 
rebaixen un 6% el sou
Ple ordinari del 23 de juny de 2010
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yol a establir un nou marc
de relació amb la SGAE,
més just i sense abusos,
que conciliï els drets de la
propietat intel·lectual
sense perjudici per a les
persones i entitats que no
se’n lucren.

També es va aprovar, amb 7
vots a favor de CiU i 4 abs-
tencions de la resta de
grups, una proposta de l’e-
quip de govern per mini-
mitzar la pujada de l’IVA
imposada pel govern de
l’Estat, demanant al govern
central que retorni l’IVA
que l’Ajuntament de
Balsareny abona quan fa
inversions públiques.
Fernández (ERC), tot i l’abs-
tenció, va fer una valoració
positiva de la proposta,
mentre que Hernández
(PSC) va dir que
l’Ajuntament no hauria de
quedar exempt d’un
impost com l’IVA que el
paguen tots els ciutadans.
Rabeya (CiU) va dir que
l’Ajuntament és finalista i
no es pot deduir l’IVA com
fan les empreses; que ja
aplica polítiques d’austeri-
tat i ajustos, però que
caldrà modificar el pressu-
post per incloure-hi aquest
augment de l’IVA. Marquès
( VAI) va dir que si ho
paguen els ciutadans
també ho ha de pagar
l’Ajuntament.

Tot seguit, es va aprovar
per unanimitat una moció
d’ERC demanant que
l’Ajuntament prioritzi la
construcció i posada en
funcionament d’un centre
d’informació juvenil en
aquest municipi dins de les
possibilitats de
l’Ajuntament. En el debat
previ, tots els grups van
coincidir en la importància
que els joves disposin d’un
punt de trobada lúdic i
educatiu a la vegada, pro-
jecte del qual ja s’havia
parlat en altres plens i que,

de fet, ja estava iniciat però
ha quedat parat. El tinent
d’alcalde Roc Carulla (CiU)
va dir que el local ja estava
en part construït, però que
faltava fer-hi instal·lacions i
acabats, per manca de
recursos ordinaris. Per
aconseguir la unanimitat
es va acordar substituir la
frase «dins d’aquesta legis-
latura» per «dins de les
possibilitats de
l’Ajuntament» i tothom va
quedar tan content.

Així mateix, es va debatre
una moció d’ERC sobre el
desenvolupament de la
carretera C-16/E-09. dema-
nant als governs espanyol,
francès i català que dema-
nin fons a la Comissió
Europea per fer efectiu el
desdoblament de l’E-09
fins a la frontera amb
França, i també pel cantó
francès pel túnel de
Pimorent fins a Tarascó; i
instar el govern de la
Generalitat perquè negociï
amb la concessionària de
l’autopista C-16 la supres-
sió del peatge de Sant
Vicenç de Castellet, ja que
el tram de la C-16 des d’a-
quest punt fins a Sant
Fruitós de Bages actua de
fet com a circumval·lació
de Manresa, i per tant equi-
parar Manresa amb els
trams gratuïts de circum-
val·lació de les autopistes
de ronda de Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona.
La proposta es va aprovar
per unanimitat.

Precs i preguntes. Andreu
Fernández i Núria Prat
(ERC) es van interessar: a)
Pel Pla general del munici-
pi; l’alcalde Rabeya digué
que segons conversa amb
el director dels serveis
territorials es podria conti-
nuar amb l’expedient ini-
ciat fa uns anys, però falta
concretar el tema amb els
tècnics. b) Per les gestions
amb Ensenyament sobre la

construcció d’un institut de
secundària; l’alcalde diu
que s’han fet gestions i que
s’està pendent de celebrar
una reunió sobre el tema. c)
Sobre si l’alcalde i els regi-
dors s’havien baixat els
sous; Rabeya va dir que feia
tres anys que el sou estava
congelat i que es faria
segons estableixi la norma-
tiva. d) Sobre la poca neteja
del Sindicat durant l’expo-
sició de Fotografies els
Traginers; Rabeya i Ribalta
van dir que la neteja era
l’habitual, però que potser
hi havia alguna deficiència
i que ja es miraria. e) Sobre
el cost total de la festa
Major; Rabeya va dir que
quan estigui tot comptabi-
litzat ja es donaria. f ) Sobre
el fet que a la plaça de la
mel es jugui a pilota tot i
estar prohibit; Josep
Miquel Soler i Àngel
Ribalta van dir que era difí-
cil de controlar per part
dels vigilants locals i ho
van atribuir a una qüestió
de civisme per part dels
pares. g) Per què no s’ha
contestat buna carta de
l’escola diocesana de
Navàs sobre transport
escolar; l’alcalde va dir que
hi havia hagut diverses
reunions amb l’escola, els
pares i el Consell Comarcal,
i que a l’escola els ho van
comunicar el juliol de l’any
passat, i que fins ara no
havien dit res. Isidora
Hernández (PSC) va dir: a)
Hi ha un bassal al carrer
Travessera cantonada
carrer Barcelona; Ribalta i
Rabeya van dir que el pro-
blema ve de quan es va fer
l’obra i que ara és molt difí-
cil de solucionar. b)
Demana que, per la calor,
es netegin més sovint els
contenidors de fracció
orgànica. Carulla diu que és
la batalla de cada any als
estius, i que s’hi estarà a
sobre. c) Per què s’escom-
bren els carrers amb la
màquina d’aire que va amb

gasoil, que no neteja bé i fa
pols; Ribalta va dir que
l’empresa té instruccions
de fer-la servir només quan
hi ha fulles i en dies
humits, però no quan faci
calor. d) Diu que la vorera
de la piscina a l’alçada de
Sant Marc està tota ocupa-
da i que la gent no hi pot
passar; Ribalta diu que ja es
mirarà. e) Demana que s’a-
pliqui un sistema de vals
per als usuaris de la deixa-
lleria i que després es faci
un descompte a la taxa
d’escombraries; Rabeya va
dir que cada municipi fa
servir diferents sistemes
per incentivar el reciclatge:
a Balsareny es fa servir bas-
tant la deixalleria, més pro-
blema hi ha amb la recolli-
da de mobles. Xavier
Marquès (VAI) es va inte-
ressar per: a) La liquidació
dels comptes de la Festa
Major. b) Com s’aplicaran
les retallades de sous esta-
blertes pel govern, que
s’han d’aplicar ja el mes
que ve; Rabeya va dir que
es faria el que calgui per
complir la normativa, a l’es-
pera del que digui la
Generalitat i les associa-
cions de municipis. c)
Lamenta que el decret del
govern estableix que l’any
que ve els ajuntaments no
podran demanar préstecs,
ja que no troba adequat
que es tracti a tots els ajun-
taments igual, sense tenir
em compte la situació
econòmica de cada un i la
gestió que hagin fet. d)
Demana si és previst fer
algun moviment o pressió
per part dels ajuntaments
que tenen l’economia
sanejada, perquè no se’ls
apliquin les limitacions
establertes; l’alcalde diu
que ja s’està fent a través
de l’Associació Catalana de
Municipis.

I el Ple, que havia començat
a les 9, va acabar a prop de
dos quarts d’onze de la nit.

Retallada de sous.
Amb l’assistència de 10
regidors, havent excusat
l’assistència Núria Prat
(ERC), el Ple va debatre la
proposta de reduir un 6
per cent les retribucions
dels càrrecs electes, amb
efectes des del dia 1 de
juny, i aplicar al personal
funcionari o laboral les
reduccions establertes al
Reial decret 8/2010, de 20
de maig, per a les retribu-
cions bàsiques (sous i
triennis) i les de comple-
ment de destí; la resta de
retribucions comple-
mentàries, hores extres i
gratificacions, tindran un
reducció del 5 per cent.

Andreu Fernández (ERC)
va dir que li semblava que
l’alcalde havia de donar
exemple aplicant-se un
tant per cent de reducció
superior, ja que cobra més.
Isidora Hernández (PSC) va
dir que estava d’acord amb
la rebaixa per lluitar contra
la crisi. L’alcalde, Jaume
Rabeya, va dir que la rebai-
xa dels càrrecs electes és
en proporció al salari que
correspondria si la dedica-
ció fos a jornada completa,
i per tant s’aplica a tothom
segons les indicacions
establertes. A més, remarcà
que ja feia dos anys que
aquests sous no s’incre-
mentaven i que l’any pas-
sat la liquidació de despe-
ses de càrrecs electes va
ser igual que la de l’any
2003-2004, de manera que
aquest any encara serà
inferior. La proposta es va
aprovar amb 9 vots a favor
(CiU, PSC i VAI) i una abs-
tenció d’ERC.

Plans de contractació de
persones en atur.
El Departament de Treball

de la Generalitat va atorgar
a l’Ajuntament de
Balsareny una subvenció
per contractar 7 persones,
per un període de 6 mesos,
en el marc dels Plans extra-
ordinaris d’ocupació local.
Es proposa al Ple un acord
aprovant l’adhesió de
l’Ajuntament als esmen-
tats plans d’ocupació.
Fernández (ERC) va lamen-
tar que el Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC), per poder disposar
de fons per a aquest pla
d’ocupació, hagi precarit-
zat altres polítiques actives
d’ocupació, com els tallers
d’ocupació, escoles taller i
cases d’oficis, deixant
desemparats els col·lectius
més desfavorits; i que la
rigidesa dels tres àmbits
d’activitat establerts pel
Departament de Treball
deixen al descobert altres
perfils laborals i, sobretot,
les necessitats vinculades
a serveis socials i d’atenció
a les persones. L’alcalde va
observar que l’obligació
de l’Ajuntament és con-
tractar totes les persones
en atur a les quals s’ha
atorgat aquest ajut, sense
entrar a valorar si el pla
està ben fet o no.
Fernández va reiterar que
el pla estava molt bé, però
que lamenta que s’hagi fet
a càrrec del finançament
en formació d’oficis per a
joves. La proposta es va
aprovar per unanimitat.

La reunió, que havia
començat a les 8 del ves-
pre, va acabar quinze
minuts després.

Els regidors es 
rebaixen un 6% el sou
Ple ordinari del 23 de juny de 2010

SARMENTS

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

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

PORTES
P U I G

· Automatismes

· Fabricació i reparació

· Ferreteria en general

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

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»



Amb la presència de tots
els membres del consistori,
el Ple va començar apro-
vant l’acta anterior, del 25
de març. Tot seguit es va
donar compte de la liqui-
dació del pressupost de
2009, amb un romanent de
tresoreria de 580.678
euros. Tot seguit es va pre-
sentar una proposta de rec-
tificació de l’inventari a 31
de desembre de 2009; el
patrimoni net municipal
suma 15.970.014 euros. Es
va aprovar amb els 7 vots
de CiU a favor i 4 absten-
cions d’ERC, PSC i VAI.

Nova modificació del
pressupost.
Seguidament es va presen-
tar una nova proposta de
modificació del pressus-
post per al 2010, amb un
suplement de crèdit de
151.700 euros i un crèdit
extraordinari de 53.060 per
cobrir diferents despeses,
entre les quals destaquen
l’adquisició d’un vehicle
polivalent (35.000 euros),
activitats culturals i festes
populars (35.000 euros) i
millores a la zona esportiva
de la Coromina (35.000
euros). D’aquestes despe-
ses, l’adquisició del vehicle
polivalent es cobriria en
part amb una subvenció de
la Generalitat de 24.500
euros, i tota la resta a càrrec
del romanent de tresoreria.
El regidor Andreu
Fernàndez (ERC) va dema-
nar a quines entitats cultu-
rals i esportives s’ajudaria,
amb quines quantitats i
sota quins criteris. Núria
Prat (ERC) va demanar a
quin dels vehicles es desti-
naria la subvenció i si a la

zona esportiva es preveia
posar llum a les pistes de
bàsquet. L’alcalde, Jaume
Rabeya, va dir que de
moment no s’havia com-
prat el vehicle ni concedit
cap subvenció, ja que tot
eren previsions de pressu-
post; i el regidor Albert
Bertran va dir que no esta-
va previst posar llum a la
pista de bàsquet. Xavier
Marquès (VAI) va dir que,
amb els 35.000 euros més
d’ara, la despesa en festes
sumava ja 130.000 euros i
que ben poc s’havia reduït;
l’alcalde va replicar que
sí,que s’havia reduït.
Marquès va demanar
també quines serien les
millores de la zona esporti-
va i Bertran va dir que s’a-
rreglarien les parts més
deteriorades. La proposta
es va aprovar amb els 7
vots a favor de CiU i les 4
abstencions dels altres
grups.

Adjudicades les obres de
Cal Torrents i de la Llar
d’infants.
Després de donar compte
d’una contractació de per-
sonal, es va donar compte
de les adjudicacions de les
obres de rehabilitació del
centre sanitari i cultural
«Casa Torrents» a la plaça
de l’església, i de les obres
de construcció de la llar
d’infants a Sant Marc. Per a
les primeres es van presen-
tar 13 ofertes, i per a la
segona, 34 ofertes. La pri-
mera es va adjudicar a la
unió temporal d’empreses
«Construccions Àrids i
Formigons SA – Salva 2004
Obres i Reformes SL», pel
preu de 302.180 euros IVA
inclòs; i la segona, a l’em-
presa “Construccions Àrids
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Adjudicades les obres de Cal Torrents 
i de la Llar d’Infants
Ple ordinari del 27 de maig de 2010

SARMENTS
Rosario Mateo Ranz és una
il·lusionada del món artesà
de les manualitats des de fa
molt temps.

La Rosario, balsarenyenca
d’adopció, va néixer a la
població de Valdelcubo
(Guadalajara). Compta amb
els estudis primaris cursats
en un col·legi de monges de
Sigüenza, prop de
Valdelcubo. A més a més,
però, té un currículum molt
divers: 80 hores d’un curs
d’animadors a l’Escola de
l’Esplai Pere Tarrés al 1984,
un curs d’animació plàstica
per a gent gran i un altre
adreçat a la vellesa i volunta-
riat a les instal·lacions del
Consell Comarcal del
Berguedà, al 1996.
Actualment treballa, tal i com
diu ella, als Casals de la Gent
Gran de la Generalitat de
Catalunya, a Balsareny,
Sallent i Sant Joan de
Vilatorrada, i també fa una
sessió a Navàs, aquesta però
a través de l’Ajuntament.
«Quan va ser l’hora de jubi-
lar-me, va sortir una llei que
recolzava la possibilitat de
continuar treballant, condi-
cionant un mínim d’hores.
Actualment, i fins arribar a
una jubilació amb quitança,
faig el que es coneix com a
«jubilació flexible». Treballar
en aquest món de les
manualitats, més que treba-
llar, per a mi és un hobby».

Pel que fa al seu temps lliure,
li agrada molt el teatre. «Puc
dir-vos que en els anys joves
vaig formar part d’un grup
de teatre de Balsareny». La
gimnàstica rítmica i la nata-
ció són els seus esports pre-
ferits, i en l’àmbit viatger
coneix diferents països veïns

com França, Portugal i Itàlia; i
a nivell espanyol ha estat a
Sant Sebastià, Terol, Sevilla i
Madrid entre altres.
Actualment no dedica massa
temps a la lectura, i és que,
com ens diu, prefereix prepa-
rar mostres per a les seves
alumnes.

- En primer lloc, digueu-nos,
com us vau introduir en el
món de les manualitats?

- Doncs va ésser de vacances
a Madrid quan vaig aprofitar
per fer un curset de macra-
mé, fa més de 30 anys ja.

- On va ser el primer lloc on
vau fer el vostre primer curs de

Rosario Mateo, una jubilació flexible 
dins un món de manualitats

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S les exposicions de la feina feta
al llarg de l’any?

- En arribar els finals de curs
tenen lloc les exposicions als
Casals on treballo. Però en
alguna altra ocasió es fan en
sales habilitades a l’efecte.

- De totes les peces exposades,
quina en alguna ocasió us ha
cridat més l’atenció?

- Totes les peces que hi ha en
les exposicions de cada Casal
tenen el seu mèrit per l’es-
forç i dedicació de les perso-
nes que hi han treballat. Si
hagués de dir-vos-en alguna,
seria una que en certa ocasió
fou teixida per una persona
invident, una bossa feta amb
macramé.

- De les sales on es fan les
exposicions, en quina de les
poblacions heu gaudit de
millor condicionament, i el
material exposat ha tingut
més relleu?

- Doncs la sala Torres Amat
de Sallent ha estat un dels
llocs on he trobat un espai
més adient per a una exposi-
ció.

- Ja per últim, quina puntuació
de l’u al deu donaríeu aquí a
Balsareny per a la persona
que ha presentat el seu tre-
ball?

- Com ja he dit abans, totes
es mereixen un deu. Les unes
per l’entusiasme que hi
posen, d’altres perquè hi
tenen més facilitat, algunes
per la seva gran creativitat,
etc. I totes per a les ganes i
esforç de fer el treball ben
fet. La felicitat a la vida con-
sisteix a tenir alguna cosa per
fer, alguna cosa per estimar i
alguna cosa per esperar.

i Formigons SA”, pel preu de
885.257,86 euros IVA
inclòs. Andreu Fernàndez
(ERC) va comentar el gran
nombre de propostes pre-
sentades i el fet que l’ofer-
ta més avantatjosa, per a
ambdues obres, fos de
l’empresa que ja havia fet
les obres importants dels
carrers del nucli antic; va
demanar els plecs de clàu-
sules administratives i la
valoració econòmica pre-
sentada i va dir que espera-
va que l’empresa es recor-
dés de les persones en atur
de Balsareny. La regidora
Isidora Hernández (PSC) va
dir si es podien veure les
propostes presentades, i el
tinent d’alcalde Àngel
Ribalta (CiU) va dir que sí.
Xavier Marquès ( VAI) va
emanar l’import de la licita-
ció de Cal Torrents, ja que
en la llar d’infants la baixa
del preu era molt impor-
tant, de manera que, o bé el
projecte inicial estava mal
calculat, o bé l’empresa s’hi
enganxarà els dits. Ribalta
(CiU) va dir que l’import de
sortida de Cal Torrents era
molt petit perquè l’obra és
totalment subvencionada i
l’import important era per
a les millores; pel que fa a
la baixa del preu, va dir que
el moment econòmic
actual fa que això passi.
Fernández (ERC) va dir que
al final també poden haver-

hi desviacions sobre l’im-
port adjudicat.

Mocions sobre la SGAE,
l’IVA, el Casal de Joves i la
C-16.
Es va presentar una pro-
posta rebutjant els abusos
de la Societat d’Autors
(SGAE), que darrerament
han estat inspeccionant
associacions culturals,
escoles, centres de la terce-
ra edat, centres esportius i
establiments comercials
per cobrar-los sobre músi-
ques emeses per ràdio o
per CD o DVD, quan tant les
emissores de ràdio com els
reproductors digitals ja
paguen els corresponents
cànons a la SGAE, i els
esmentats centres no
comercialitzen la música ni
se’n lucren. Per unanimitat
es va acordar rebutjar els
abusos de la SGAE sobre
comerços i entitats locals;
demanar a la SGAE una
relació detallada de la fac-
tura i els conceptes gravats
per aquest concepte a
l’Ajuntament de Balsareny,
així com el total recaptat
anualment al poble i el
retorn que es fa als artistes
que suposadament se
n’haurien de beneficiar;
publicar aquestes dades
anualment a la revista
municipal i als mitjans de
comunicació locals; i instar
el govern català i l’espan-

manualitats?

- El primer lloc on vaig donar
classes va ser a la Biblioteca
de Navàs. Més tard vaig fer-
les aquí a la Biblioteca de
Balsareny. Es tractava d’un
curs d’iniciació al macramé
que anava adreçat a tothom.

- Des de quan treballeu per a
la Generalitat de Catalunya?

- L’any 1981, aquí a Balsareny
hi va haver l’obertura de la
nova entitat del Casal de la
gent gran, i tres anys després
em van demanar per entrar-
hi.

- En quin lloc es duen a terme
Sant Domènec, 41 - BALSARENY

Tel. 93 839 60 47
home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA
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Mor Àngel Dolado, un futbolista històric
R.C.
FOTO ARXIU FAMILIAR

S

A l’edat de 65 anys, el passat
dia 16 d’agost va morir
Àngel Dolado Catalan.
Dolado va ser un referent en
la història de la Unió
Esportiva Balsareny, on va
jugar des de ben jove.
L’Àngel va formar part d’a-
quell equip mític que la
temporada 1967-1968 va
conquerir l’ascens a la
Primera categoria regional i
va ser semifinalista de la
Copa Catalana, juntament
amb jugadors com Bovet,
Catalan, Guitart, Betis,
Perarnau i altres, amb Pere
Pujol a la banqueta. Dolado
va jugar també un temps
amb el futbol de Navàs,
quan es va traslladar a viure
a aquest poble veí. La seva
absència deixa un gran buit,
però també un record agraït
entre tots els que el van
conèixer, i en especial en els
afeccionats a l’esport.

Dolado amb el seu cosí Catalan

El carnet de jugador de Dolado a 1a. Regional

Julian Vijulie va aprendre a
tocar el saxo en honor als
Bastoners de Balsareny.
Vijulie va néixer el 2 de juliol
de 1967 a Romania. Compta
amb els estudis de Batxillerat
tècnic i estudis professionals
de mecànic i conductor, que
va cursar a la ciutat de
Constanta, a Romania.

Julian va venir sol de
Romania a Balsareny l’any
2001 deixant la seva família
allà. Va passar un any i mig
quan va tenir el goig de
poder abraçar de nou la seva
dona, Aida, i la seva filla,
Raluca, el mes de gener de
2003. Ara treballa com a
mecànic a Abycer SL, a
Cabrianes.

Vijulie ha estat a molts països
d’Europa, com Alemanya,
França, Holanda, Hongria, la
República Txeca, Croàcia i
més que tot a Espanya i
Catalunya. És un gran viatger
i aquest estiu ha estat amb la
família al Canadà. En el seu
temps de lleure comparteix
la música amb la fotografia.
Darrerament està aprofun-
dint en els seus coneixe-
ments de fotografia digital,
per la qual cosa actualment
està llegint Fotografia digital
en la naturaleza, de James
Martin.

- Com vau arribar a Balsareny?

- Vaig conèixer Balsareny per
casualitat l’any 2001.
Treballava de camioner i
recordo que hi vaig haver de
pernoctar un cap de setma-
na, abans de tornar a
Romania. Vaig veure que
aquest poble tenia un castell
i em va semblar un lloc molt
interessant. Una vegada

establerts al vostre poble,
tant jo com la meva família
vam trobar persones molt
obertes, honestes i sensi-
bles, amb grans treballadors
també. He de dir-vos que els
balsarenyencs ens vau acollir
amb escalf i gran compren-
sió. Tots aquest valors han
estat la petjada prèvia per a
una total integració amb el
que era una nova cultura per
a nosaltres.

- Quan un hom deixa el seu
origen arribant a una nova
cultura, què en queda de tot
allò?

- Sovint enyoro les meves

Julian Vijulie, músic de clarinet i acordió, 
el saxo dels Bastoners

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU
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del Bastoners de Balsareny.
Com va començar, això?

- Ui, això sí que va ser tot un
repte, ja que vaig aprendre a
tocar el saxofon en un temps
de dues setmanes. No sabeu
pas prou com vaig agrair
aquella proposta. Tot i que jo
ja sabia tocar el clarinet i l’a-
cordió, aquell any 2003 i
durant els dies de Festa
Major vaig passar molta por.
El recolzament per part de
tothom va fer que ningú
reparés en els meus errors.
Un gran dia per a donar el
meu agraïment a tot el
poble, i avui tot un repte
superat.

arrels i per tant tot allò que
és de Romania. Malgrat
aquest sentiment integrador
per la cultura d’aquí, a casa
intentem guardar el màxim
de costums que formen part
dels nostres orígens. No hi ha
cap problema perquè dues
cultures diferents puguin
conviure. Tant la meva dona
com jo considerem molt
important transmetre-les i
donar-les a conèixer a la nos-
tra filla.

- Els balsarenyencs vam conèi-
xer la vostra disponibilitat
integradora per la nova cultu-
ra el dia en què tocàveu amb
el saxo les notes del «Picotí»



«Els Marus», un nou grup de teatre
SARMENTS

El dia 26 de setembre, un
nou grup escènic de
Balsareny farà la seva pre-
sentació al Sindicat: es tracta
del grup Els Marus, que
estrenaran la comèdia de
Santi Fornell Una assegu-
rança de mala mort. L’obra es
tornarà a presentar a
Balsareny, a la mateixa sala,
el dia 17 d’octubre, i entre-
mig s’haurà representat
també a Casserres el dia 2
d’octubre.

Sinopsi

El Pere és un noi sense feina
no massa intel·ligent. La
Sònia, la seva dona, ja no té
més recursos per tirar la casa
endavant. Només els queda
una solució: l’assegurança
de vida de la hipoteca. Com
s’ho faran, per poder cobrar
l’assegurança de vida sense
que mori ningú? Seguint
aquest fil argumental, tot un
grup de personatges marca-
dament estereotipats aniran
desfilant per l’obra propor-
cionant a l’espectador un
seguit de situacions i d’em-
bolics que sens dubte el
faran riure de valent.

Per què 
«Els Marus»?

El programa de mà de l’obra
explica que, a molts pobles
del país, els habitants dels
llocs propers solen ser
denostats amb rodolins bur-
letes o bé per mitjà d’un
renom col·lectiu pejoratiu.
En concret, als balsaren-
yencs, almenys des de
començament del segle pas-
sat, i fins ben bé els anys sei-
xanta, els dels pobles veïns
ens deien «Marus», mot que
feia indignar la gent del nos-
tre poble. La raó que els més
vells adduïen era que, anti-
gament, la gent de
Balsareny, en comptes de dir
«pare» i «mare», pronuncia-
ven páru i máru; tot i que
avui  no queda ningú que
pugui donar fe d'haver-ho
sentit mai a pronunciar així.

Per això, en record d’aquest
motiu tan peculiar i nostrat,
uns quants amics aficionats
al teatre han creat un grup
que pretén mantenir viu el
teatre català alhora que
explora les noves tendències
teatrals contemporànies, de
les quals Catalunya ha

demostrat ser pionera en
moltes ocasions; i fan una
crida a tothom qui estigui
interessat a participar-hi que
es posi en contacte amb
algú del grup. Tal com diu el
programa: «Tothom hi té

cabuda; homes, dones, nens,
avis, actors o ajudants, sàpi-
guen o no actuar. Si un cop
has vist l’espectacle, t’ha
agradat i creus que pots ser
un bon Maru, no ho dubtis.
T’estem esperant!»

Repartiment

Pere: Climent Ribera

Sònia: Meritxell Fenoy

Andreu: Josep Maria Soler

Lourdes: Susi Rodriguez

Teresa: Anna Fornell

Gitano 1: Santi Fornell

Gitano 2: Josep Fornell

Sor Prenent: Montserrat Sabala

Foli Dinaquatre: Pere Coromines

Erari Moltscalés: Roc Carulla

Rictus Mortuori: Ramon Carreté

Vestuari i escenografia: propis del grup

Perruqueria i maquillatge: Mercè Farràs

Traspunts: Emília Gudayol, Laura Magem

Llum i so: Josep Fornell

Agraïments: Joan Ruiz, Manuel Fenoy, Consuelo Ruiz, Benita

Pérez, Raquel Garcia, Emili Bonals, Jordi Sarri, Els Pastorets

de Balsareny, Ajuntament de Balsareny
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Responsabilitat a la Piscina Municipal
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU
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Enguany han sigut quatre
noves persones les que han
estat treballant a la piscina
municipal de Balsareny amb
un contracte amb l’empresa
AQUASOS: Meritxell Xandri,
Maria Paz Ronda, Pedro Delfa
i Darío Giménez.

Meritxell Xandri, balsaren-
yenca nascuda el 1984,
enguany ha estat el segon
estiu consecutiu que ha tre-
ballat de recepcionista de la
instal·lació. La Meritxell és de
Balsareny i compta amb els
estudis d’ESO. Li agrada el
futbol i seguir diferents pro-
grames de televisió. En la
seva estada a la recepció ha
pogut observar moltes coses,
entre les quals gent que, com
sempre, es queixa per tot
menys per allò que s’hauria

de queixar.

Maria Paz Ronda, balsaren-
yenca d’adopció, va néixer a
Cardona l’any 1978, i aquest
any ha estat el primer que ha
estat a la recepció de la pisci-
na. Compta amb els estudis
de formació professional
d’Auxiliar Administrativa i li
agrada molt l’esport i el cine-
ma. Durant aquest estiu, ha
pogut tenir una varietat
d’impressions, agradables i
de perplexitat, ja que, com
ens diu: «Malgrat que hi ha
persones que es queixen per
tot, un també pot fer noves
coneixences, amb valors
plens de realitats agrada-
bles».

Pedro Delfa va néixer a Santa
Coloma de Gramenet l’any
1973. Ha sigut un dels soco-
rristes de la piscina, i des del

Infraestructures 
balsarenyenques 
en obres

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Balsareny no ha fet
vacances. Durant aquests
darrers mesos de juliol i
agost, el poble ha viscut, i
viu encara, entre obres de
remodelacions com la de
Casa Torrents i de nova
construcció com la Llar
d’Infants. També s’han fet
actuacions al Camp de
Futbol dels Ametllers
amb una protecció visual
amb la tanca perimetral, i
s’han instal·lat més asper-
sors per combatre la pols
i la calor al terreny de joc,
després de les reivindica-
cions dels responsables
esportius del futbol bal-
sarenyenc.

A la Casa Torrents, on es
troba situat el Centre
d’Atenció Primària (CAP)
s’estan duen a terme les
obres de remodelació de
la teulada i parets estruc-
turals de l’edifici. Les
obres les porten a terme
les empreses
Construccions, Àrids i
Formigons, SA, i Salva
2004, SL. Ambdues van
acordar fer una unió tem-
poral d’empreses (UTE)
per tal de poder-se adju-
dicar l’obra. Per aquestes
obres l’ajuntament ha
destinat 302.901 euros.

Després d’uns mesos de
l’enderroc de les que van
ser les aules de l’Escola
de Sant Marc, ara ja s’està
treballant en el que ha
d’arribar a ser la nova llar
d’infants. Aquesta obra té
un pressupost d’uns
1.061.527 euros, i les està
duent a terme l’empresa
Viscola (Construccions,
Àrids i Formigons, SA).

seu lloc de treball s’ha trobat
amb un entorn molt familiar i
de normalitat. Pel que fa als
esports, en Pedro es defineix
com un enamorat de la mun-
tanya i naturalment de la
natació. En el seu temps lliu-
re, i dins la diversitat exposa-
da, prefereix el voluntariat.

Darío Giménez és de
Gironella, té 34 anys, i ha estat
l’altre socorrista que s’ha
encarregat de la seguretat a
la piscina municipal de
Balsareny. En la seva estada a
la instal·lació s’ha fixat amb la
quantitat de persones vingu-
des de pobles veïns. Li ha
agradat molt el contacte amb
persones molt agradables, i
s’ho ha passat molt bé, llevat
dels dos dies en què es va
haver de llançar a l’aigua com
a conseqüència d’algun
ensurt.

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

Núm. COFENAT 796
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Comunions, 
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Jaume i Emília
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amb tots i cadascun d’a-
quests símbols que la
caracteritzen.

Amb l’idea d’incorporar
una major quantitat i
varietat d’actes, enguany
s’han inclòs dins el pro-
grama de la Setmana de la
Joventut, algunes nove-
tats com ara la nit de
monòlegs i concurs d’acu-
dits, que va fer esclatar de
riure la Plaça de la Mel en
diverses ocasions, la
Garri’n’kana infantil, amb
una cinquantena de parti-
cipants, xerrades i passi de
diapositives sobre temàti-
ca astronòmica, a més
d’una nit d’observació del
cel a càrrec dels
«Astroamics», també amb
una molt bona rebuda per
part dels participants.

El «Correabeuradors», una
nova activitat consistent
en un correbars pel poble,
tampoc va deixar indife-
rent als impacients que
volien començar la gresca
de la nit, i que van poder-
la allargar fins a la sortida
del sol, com ja anunciava
el mateix cartell, en un
atapeït Sindicat a ritme de
rock, rumba i «patxanga»
amb els grups del concert
jove d’enguany. Activitats
com el correaigua i la
festa de l’escuma, també
van fer omplir la plaça de
la Mel per rentar la cara a
tots aquells que s’havien
aconseguit llevar.

Pel que fa a la resta d’ac-
tes; el cinema a la fresca,

aquest any amb la
pel·lícula «Avatar», el
sopar popular, la
Garri’n’kana 2010, el con-
cert jove i la baixada
d’andròmines, des de l’or-
ganització volem remar-
car la bona rebuda que
han tingut, potser perquè
es van consolidant com a
actes centrals de la festa
any rere any, i que és el
que fa que la gent els
conegui i es consolidin
com a tals.

Amb una nova edició sota
el braç, i després d’un
intensíssim cap de setma-
na, ens queda un molt bon
record per aquest any, que
de ben segur serà l’em-
penta per repetir-ho l’any
vinent, i l’altre, i l’altre, i
l’altre... procurant no bai-
xar el llistó en cap
moment.

Ja per acabar volem donar
les gràcies molt especial-
ment a la Motocolla
Pessigolla i l’AEIG Guillem
de Balsareny com a enti-
tats col·laboradores d’en-
guany, i a tota la gent que
ha col·laborat en aquesta
edició de la Setmana de la
Joventut, així com tots
aquells que porteu fent-
ho des de fa anys.

Recordeu que nosaltres
tan sols som el cervell d’a-
questa festa, i que qui li
dóna vida i forma sou tots
vosaltres, la gent que hi
participeu any rere any.

*Consell de Joventut de Balsareny

Esteve, Marc i 
Josep Bonals, 
campaners balsarenyencs

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

EL primer de la saga de
campaners va ser l’Esteve
Bonals Comas, l’Estevet; el
segon en Marc Bonals
Sautor; i el tercer en Josep
Bonals Arnaus. Un full de la
història balsarenyenca a
l’entorn de les tradicionals
campanes de Balsareny.

El passat 15 d’agost de
2010, festivitat de la parrò-
quia de Santa Maria de
Balsareny, a la missa de les
12, a l’església, es portà a
terme l’homenatge i recor-
dança als qui van ser cam-
paners balsarenyencs,
l’Estevet i el Marc, i qui és
campaner titular, en Josep.

La Parròquia, sota la res-
ponsabilitat dels mossens
Lluís Tollar i Joan Bajona, va
celebrar l’eucaristia amb
una església plena de gom
a gom, on Josep Bonals va

rebre l’obsequi per la sei-
xantena d’anys servint el
poble mitjançant el toc de
les campanes. Bonals fou
acompanyat de la seva
família: les seves dues
nétes, Laura i Eva, tingueren
unes paraules d’estímul i
record per la tradicional
tasca de l’avi. En Josep va
llegir un manifest històric
relacionat amb els seixanta
anys de dues de les campa-
nes actuals i un petit
memorial dels seus avant-
passats.

«Els rellotges dels campa-
nars, amb els tocs relaxants
i metàl·lics de les seves
campanes, són com un fi
llençol sedós que embolca-
lla els ciutadans d’un poble
on et submergeixen dins la
tranquil·litat del son».
«Balsareny Avui» felicita
amb aquest vers de retro-
bament amb el toc del nos-
tre rellotge del campanar.

Falta d’informació a la
Deixalleria Municipal

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Tot i que un pot anar-se a
informar a l’Ajuntament
dels horaris de la Deixalleria
Municipal de Balsareny,
aquesta informació es troba
a faltar a la porta d’entrada
de l’equipament situat al
polígon industrial de les
Malloles.

Moltes persones han anat

dues o tres vegades a la
planta de deixalles i ha
hagut de tornar enrere amb
l’estri a reciclar, ja que sem-
pre ho han trobat tancat.
Malgrat que a la porta de la
planta hi ha un rètol que
informa de la prohibició de
deixar cap objecte a l’exte-
rior del recinte fora d’horari,
alguns usuaris hi han trobat
a faltar una informació més
àmplia.

Noves instal·lacions
esportives al costat del
Poliesportiu

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Darrerament l’ajuntament
balsarenyenc ha dotat de
noves instal·lacions esporti-
ves als més joves.
Concretament s’ha construït
un camp de volei platja i
una pista per a patins i ska-
tes.

«Avui encara hi falta una
nova dotació de comple-
ments diversos, que faran
més amè i extens el temps
del lleure esportiu. A més a
més, aquesta pista d’esport
es troba situada en un
indret amb un alt grau de

seguretat dels usuaris».
Aquestes són paraules d’un
dels responsables munici-
pals, les quals manifesten la
satisfacció de poder estre-
nar un nou equipament al
servei de l’esplai dels ado-
lescents balsarenyencs.

Monopatins, patins i bicicle-
tes són elements esportius
per poder fer temps de
salut. Aquests elements són
els propis per saltar i gira-
voltar amb el seguit de com-
ponents fixos de la “pista
blava”. Però compte, ja que
en tot espai lúdic també hi
ha moments per al risc.

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 
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Èxit, bona rebuda i participació 
a la Setmana de la Joventut 2010

ORIOL SERRA*
FOTO REGIÓ7 / JOSEP ROJAS

S

Troben bombes a Can Torrents
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

La Casa Torrents, situada a la
plaça de l’Església, és un dels
immobles de Balsareny amb
una història més llarga i poli-
valent. A la planta baixa va
acollir durant molts anys una
de les famílies emblemàti-
ques del poble, que va deixar
empremta en la política local
des de l’alcaldia, i en l’exercici
de la medicina, l’advocacia, la
delineació, la historiografia,
etc. Durant uns anys la prime-
ra planta va ser habilitada
com a rectoria, orientada a la
part esquerra de l’accés de
l’escala. Més tard, la mateixa
planta, van prendre lloc els
serveis mèdics locals que van
atendre els balsarenyencs.
També, la part dreta de la
planta va ser domicili de dife-
rents famílies amb dedicació
a l’ensenyança dels temps.

Anys després, el Cercle
Cultural de Balsareny també
en va fer us com a local social.

Durant les esmentades obres
de rehabilitació d’aquest edi-
fici, treballadors de les obres
van trobar recentment qua-
tre bombes (granades de
pinya i cilíndriques), al
damunt del sostre.

«Però eren totes quatre d’u-
nes dimensions similars que
cabien en el palmell de la
mà». Són paraules de l’alcal-
de Jaume Rabeya fetes al
‘Regió7’ després de la troba-
lla, un cop van ser retirades
per una dotació especial de
desactivació dels Mossos
d’Esquadra. Aquests ele-
ments, originaris de la Guerra
Civil, no corrien cap perill
d’esclatar a no ser que s’ha-
guessin tret les anelles.

Com ja és habitual durant
la primera setmana de
setembre, enguany
Balsareny va viure una
nova i carregada edició de
la Setmana de la Joventut.
Partint d’un menor pres-
supost que altres anys,
l’objectiu que l’organitza-
ció s’ha proposat aquest
cop ha sigut elaborar un
programa carregat d’acti-
vitats de tot tipus, sense
tenir massa en compte les
possibilitats econòmiques
d’enguany, buscant prin-
cipalment la participació i
bona resposta de la gent.

Seguint amb la temàtica
de l’any passat, també va
ser el «Porc del baró» el
principal protagonista de
la festa, enguany, donant-
li encara una mica més de
joc amb la creació de la
mascota de la festa, la
Tossineta, un simpàtic
gegant de paper maixé
que va acompanyar-nos a
la majoria dels actes, i que
va ser el centre de les
mirades quan recorria els
diversos carrers del poble.
Amb tot això i sumat als
actes com ara «La penjada
del porc» o «La rebentada
del porc», des de l’organit-
zació pretenem arrelar
aquest eix d’animació i fer
que la festa prengui forma

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
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SARMENTS pel descobriment d’unes
bombes de la guerra civil a
la teulada de la Casa
Torrents, on per fi s’han ini-
ciat les obres; i pel
començament, també, de
les obres de la nova llar
d’infants, a les antigues
escoles de Sant Marc, ja
enderrocades. La notícia
dolenta és que l’empresa
Cointasados, filial de
Copcisa, s’ha desdit d’assu-
mir el desenvolupament
del nou polígon industrial
a les Planes de Puigdorca.
L’any 2007, Copcisa havia
dit que el 2008 començaria
a construir la zona indus-
trial amb l’objectiu que
s’hi poguessin instal·lar
empreses a partir del 2009.
La crisi econòmica va fre-
nar en sec aquestes expec-
tatives i el projecte s’ha
anat ajornant fins que
aquest mes d’agost l’em-
presa, per escrit, s’ha fet
enrere definitivament. El
projecte preveia la urba-
nització de 60 hectàrees
de sòl industrial, de les
quals 40 hectàrees serien
per a naus industrials i 2,5
se les reservaria
l’Ajuntament, com és de
llei, per a equipaments. El
polígon era previst en un
terreny, de propietat priva-
da, delimitat per la carrete-
ra C-16, pel riu Llobregat i
per la carretera de
Balsareny a Avinyó; un
terreny que ja està qualifi-
cat d’ús industrial des de
1992 i ja compta amb un
pla parcial degudament
aprovat; amb l’avantatge
d’estar ben comunicat
amb la C-16 i que els

camions hi tindrien accés
directe per la sortida
Balsareny Sud, pel polígon
de la Coromina, sense
haver de passar pel nucli
urbà. Ara caldrà esperar
que vinguin temps millors
i negociar amb altres pos-
sibles empreses interessa-
des.

Eleccions

Mentrestant, la nació s’a-
boca a unes eleccions al
Parlament de Catalunya,
previstes per a finals de
novembre, on sens dubte
hi haurà candidatures —
això sí, el mal endèmic d’a-
quest país: mai unitàries!—
que propugnaran fer algun
pas més decidit cap al pro-
cés d’independència: veu-
rem quin ressò tindran. I
no ens n’adonarem que ja
serem a les municipals,
previstes per al maig de
2011. En temps de vaques
magres potser alguns elec-
tors estan amoïnats per
altres problemes que sen-
ten més vius i més propers
i no es sentiran prou moti-
vats per encarar aquests
comicis amb interès; però
els ciutadans sabem que a
cada votació ens hi
juguem el model de socie-
tat o el perfil de govern
que ha de regir els nostres
destins durant els propers
anys. De manera que, com
sempre, «ara és hora d’es-
tar alerta» i exercir a cons-
ciència el nostre dret
democràtic quan siguem
convocats a les urnes.

Comença un 
nou curs
S’ha acabat l’agost, i a poc a
poc Balsareny reprèn l’acti-
vitat habitual. Setembre
haurà començat amb la
Setmana de la Joventut,
amb activitats populars, i
l’Onze de Setembre haurà
comptat amb la tradicional
lectura de poemes a la
biblioteca, a càrrec del grup
dels Pastorets, i a finals de
mes, una obra de teatre
d’un nou grup, «Els Marus».
L’octubre ens portarà la
Festa de la Gent Gran (dies
2 i 3) i després, (dies 15 a
17) la també acostumada
Fira d’Entitats, una festa
que —com s’ha dit en altres
ocasions— potser no té
prou substància per poder-
se celebrar cada any. La
vida de les entitats és, en
molts casos, força rutinària,
i tret d’algunes que, per les
seves característiques,
poden oferir alguna activi-
tat lúdica per entretenir els
vianants, pensem que mol-
tes tan sols hi poden apor-
tar una presència passiva,
per deixar constància de
llur pervivència. En tot cas,
sempre és un bon pretext
per celebrar un sopar
popular, si més no.

Aturat el polígon
de Puigdorca 
Durant l’estiu, Balsareny
ha estat notícia anecdòtica
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- Balsareny Avui
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- Esports

Nova temporada, 
noves il·lusions

FUTBOL SALA BALSARENYS

Tres anys, dos ascensos.
Aquest és el bagatge del
Futbol Sala Balsareny.
L’equip del F.S.Balsareny es
va posar en marxa el passat
30 d’agost i té previst, un
stage a Cambrils, i la dispu-
ta d´una sèrie d’amistosos
abans d’iniciar la competi-
ció de lliga, el proper 16
d’octubre. Actualment el
primer equip militarà a la
Primera Divisió Catalana, fet
que suposarà poder jugar
els partits a rellotge aturat, i
on el nivell de competició
serà molt més exigent que
la temporada passada.

L’equip s’ha reforçat amb
tres fitxatges del Manresa
Juvenil, i amb un nou qua-
dre tècnic format per Ferran
Morral i Santi Martínez, fet
que fa incrementar el nivell
de la plantilla per afrontar
aquest nou repte, que és ni
més ni menys poder tornar
a estar a la part alta de la
classificació. Des del club
s’espera que hi pugui haver
un bon ambient a les gra-
des, que sens dubte serà
especialment important per
assolir els objectius que
s’ha marcat l’entitat.
S’espera que aquest any els
aficionats s’ho passin bé
amb el joc de l’equip.

Nova temporada 
del Club Handbol
Balsareny

RAFA ANDREU / JORDI VILÀS

El CH Balsareny inicia una
temporada més. Serà
enguany una temporada
amb diverses novetats: al
capdavant de l’equip hi
haurà en Paco Boltor i com
a segon en Jordi González.
Ambdós formaran un tàn-
dem que intentarà consoli-
dar l’equip en la 3a
Catalana Preferent, que és
una categoria que s’ha
creat per trencar les
diferències de nivell entre
2a i 3a Catalana.

L’equip sènior del CH
Balsareny compta amb la
mateixa estructura de l'any
passat més la incorporació
dels antics Juvenils, un
augment de plantilla que
segur que en farà pujar el
nivell.

Així, doncs, l’equip estarà
format per: Juanito, Ernest,
Sabio, Guillem, Joseíllo,
Jorge, Ivan, Aleix, Hinojo,
Yeray, Marc, Sergio, Marcel,
Gamisans, Rafa, Juanjo,
Neiro, Munta i Vilà.

Durant el mes de setembre
el CH Balsareny farà la pre-
temporada celebrant, un
any més, el Torneig de

Setembre, que enguany
serà un triangular amb el
Martorell i el Valldoreix,
equips de 2a Catalana i
que es jugarà el dissabte
25 de setembre. La tempo-
rada oficial s’iniciarà el 2
d'octubre al camp del
Vallag.

Aquesta temporada oficial
estarà formada per un
total de 20 equips, dividits
en 2 grups de 10. Els 5 pri-
mers de cada grup jugaran
la Fase d'ascens i els 5
últims la Fase de descens.
Hi haurà 4 places d’ascens i
4 de descens. El Balsareny
es troba al Grup B junt amb
Vallag, Castelldefels, Molins
de Rei, Rubí, Les
Franqueses, Berga,
Engolasters, Banyoles «B» i
Mataró «C».

Des del CH Balsareny fem
una crida a tots aquells a
qui els agrada l’handbol i
l’esport en general, perquè
donin suport a l’equip, ja
que a priori el nivell dels
rivals serà força alt, i neces-
sitarem de tota l’ajuda i de
tots els ànims possibles en
aquesta entitat amb més
de 40 anys d’història en
aquest esport i en aquesta
població de Balsareny.

Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
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La Setmana de la Joventut 
omple els carrers de gresca

Neix un nou grup de teatre:
Els Marus
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