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EDITORIAL

Balsareny per l’Estat Propi

Temps de reivindicacions.  
Catalunya s’ha pronunciat 
massivament i de forma 
rotunda en favor de la in-
dependència. Balsareny hi 
ha estat present. El dilluns, 
dia 10, el tradicional acte 
d’ERC, de canviar la se-
nyera del serrat del Mau-
rici que presideix el poble, 
es va convertir en una gran 
festa popular comparti-
da per diverses entitats, 
amb bastoners, gralles i 
tambors i una nombrosa 
representació de balsare-
nyencs de totes les edats, 
que van pujar al serrat per 
hissar-hi una estelada.

L’endemà, diada de l’Onze 
de Setembre, un milió i 
mig de persones es van 
aplegar a Barcelona per 
manifestar-se cívicament 
i pacífica en un gran acte 
d’afirmació popular, reivin-
dicatiu i clar, sota un lema 
clar i català: «Catalunya, 
un nou Estat d’Europa.» 
Balsareny hi va ser també 
present, amb un autocar 
i molts cotxes particulars. 
S’hi respirava un aire nou 
de llibertat, d’il·lusió i es-
perança enmig de tanta 
crisi econòmica, de tanta 
incomprensió política i de 
tant menyspreu.  

Queda molt camí per fer, i 
no serà fàcil. Un camí polí-
tic, que els polítics hauran 
d’obrir amb claredat i sen-
se mitges tintes; però tam-

bé un camí ciutadà, que 
ens implica a tots plegats 
a no desanimar-nos ni te-
nir por i a eixamplar te-
naçment la base social de 
l’independentisme. En pa-
raules de Jordi Pujol: «Fer 
que cada cop més ciuta-
dans prenguin conscièn-
cia del que tots plegats 
ens hi juguem» Som, en 
efecte, en un terreny nou, 
però hi continua vigent 
l’ideal de fidelitat als valors 
del país i l’esperit de con-
vivència en pau i llibertat. 
I, com ha dit també Pujol: 
«No tinguem por, per gros 
que sigui ara el repte: fa 
segles que ens han dit que 
ens anorrearien, i encara 
hi som.»

Mentrestant, la vida quoti-
diana a Balsareny continua 
com sempre. S’ha celebrat 
la Setmana de la Joventut; 
el recital de poemes dels 
Pastorets a la Biblioteca; 
la Sardinada popular; la 
Trobada de Puntaires... 
Torna la programació 
teatral de Tempo, i l’Hora 
del Conte; i es preparen 
la diada familiar del casal 
Verge de Montserrat, la 
Festa de la Gent Gran a 
primers d’octubre i el Dia 
de les Entitats a mig mes... 
Quant a l’esport, a més 
del ciclisme, el bàsquet, 
el futbol sala i la petanca, 
hi ha hagut una trobada 
de cotxes d’època, una 
trobada de motos, el cam-
pionat social de partides 
semi-ràpides d’escacs i, en 

tancar l’edició, es prepara-
va el torneig de setembre 
d’handbol. 

Tot plegat suposa anar 
posant fil a l’agulla del 
dia a dia de les entitats, 
que, amb més imaginació 
i esforç que no pas recur-
sos, van sobrevivint com 
poden per anar complint 
els compromisos culturals 
i esportius que ens man-
tenen actius com a poble. 
Segur que si ens emmi-
rallem en els exemples 
d’altres poblacions, po-
dríem de vegades pensar 
que ho tenen molt més bé, 
que fan moltes més coses; 
però de segur que ells sa-
ben també el que els costa. 
I en tot cas, per a nosaltres 
és important que puguem 
mantenir tot el que fem i 
tot el que tenim, i si pot 
ser, ampliar-ho. I això re-
quereix l’esforç  de molta 
gent. En primer lloc, el dels 
socis de les entitats, que 
els donin suport econòmic 
i també personal; i de les 
institucions, començant 
per l’Ajuntament, dintre la 
limitació dels seus recur-
sos, calibrant bé com els 
distribueixen per optimit-
zar-ne els resultats. I en fi, 
per als usuaris, el poble en 
general, acudint-hi i valo-
rant la feina prèvia que su-
posa qualsevol acte públic 
que hom hagi tingut valor 
de presentar. Perquè les 
sales buides fan més mal 
que no pas les retallades 
de pressupost.
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Catalunya, nou estat d’Europa

L’Onze de Setembre, molta 
gent de Balsareny, alguns 
amb un dels més de mil auto-
busos que l’ANC, juntament 
amb altres entitats, partits, 
institucions i societat civil 
van mobilitzar, i altres anant-
hi amb molts cotxes particu-
lars, amb famílies senceres 
portant senyeres i estelades, 
es va afegir a l’onada de per-
sones que es van manifestar 
pel centre de Barcelona al 
crit d’Independència, en un 
acte que —en paraules de 
Joan M. Tresserras— va tenir 
un caràcter «inclusiu, pro-
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positiu, democràtic, festiu, 
il·lusionador, d’afirmació de 
voluntat decidida de futur… 
En poques ocasions, una 
multitud s’ha pogut expres-
sar amb tanta potència i pre-
cisió. I és que contra la nega-
ció o la imposició totalitàries, 
no hi ha instruments més 
efectius que els esgrimits: 
llibertat, democràcia, obertu-
ra, transversalitat, amabilitat, 
civisme… El procés endegat, 
malgrat totes les incògnites, 
sembla ara mateix irrever-
sible». Els que hi van ser ho 
recordaran amb satisfacció, 
perquè va ser una Diada per 
emmarcar en l’imaginari 
col·lectiu de la nostra pàtria.

L’estelada al serrat del Maurici

El deu de setembre de 2012, 
seguint una tradició ja ins-
taurada per ells mateixos, el 
grup local d’Esquerra repu-
blicana de Catalunya va pujar 
al serrat del Maurici per tal de 
fer el canvi de la senyera que 
durant l’any, des de les ruïnes 
del fortí, senyoreja el poble. 
Aquest any, amb alguns can-
vis. El primer, que la data es 
va traslladar del matí del dia 
onze a la tarda del dia deu, a 
causa de la manifestació de 
l’endemà. També, la bandera 
catalana va ser substituïda 
aquest cop per l’estelada. A 
més, ERC va fer una crida a les 
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entitats i a tot el poble per-
què s’unissin a l’acte, i així es 
van aplegar prop d’un cen-
tenar de persones, que en un 
ambient festiu i familiar —hi 
havia avis i àvies, però també 
nadons i nens petits—van fer 
el camí de pujada, precedits 
de l’estelada i acompanyats 
del so de timbals i gralles, i el 
de baixada, de nit, a la llum 
de llanternes. A dalt, un cop 
hissada la bandera, la presi-
denta d’ERC-Balsareny, Neus 
Orriols, va llegir un manifest 
i dos poemes, es va cantar Els 
Segadors i els Bastoners van 
ballar, sens dubte per primera 
vegada a la història, dins del 
fortí. L’acte va acabar menjant 
pastissos i bevent vi bo. 
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Des del Consell de Joventut 
volem donar les gràcies per la 
participació a totes aquelles 
persones que van anar pas-
sant per les diferents activi-
tats d’aquesta setmana de la 
Joventut, ja que sense elles la 
nostra feina no tindria sentit. 

La tímida participació del 
concurs de skate del dilluns, 
es va veure contrastada amb 
la gran quantitat de gent que 
va assistir a l’accidentat pregó, 
que en un principi havia de 
llegir el Sr. Francesc Pérez, Di-
rector de Gas Natural Fenosa, 
i que va acabar en mans del 
Comando Pla de Calaf, grup 
rebel dirigit per en Maurici 
del Pla de Calaf. Seguidament 
es va donar el tret de sortida 
a mode de «chupinazo» per 
iniciar el Joc de nit, que gaire-
bé va superar les expectatives: 
al voltant d’unes 150 perso-
nes rondaven els carrers de 
Balsareny, anant de prova en 
prova, donant-ho tot a cada 
activitat. 

L’endemà, les activitats es va-
ren iniciar a l’hora prevista, 
començant pel concurs de 
petanca, seguit del torneig de 
vòlei, que va acabar abans del 
previst a causa del mal temps. 
El cinema a la fresca del dijous 
també va tenir algun contra-
temps per la pluja, i l’acte es 
va haver de traslladar al Sindi-
cat. El nombre de participants 
també es va veure reduït en 
relació a altres anys, creiem 
que a causa d’aquest fet. 

El sopar popular i el monolo-
guista Quim Vila varen ame-
nitzar la vesprada del diven-
dres, que va acabar a dins del 
Sindicat amb la participació 
dels dos DJ guanyadors del 
concurs del bar «la PaRòckia» 
i que va acabar una hora més 
tard del previst. 

CONSELL JOVENTUT BALSARENY
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La setmana de la Joventut 2012 destapa el porquet de cada balsarenyenc

L’aire fresc que va caracteritzar 
aquesta setmana no va espan-
tar els més petits que van par-
ticipar a la festa de l’escuma de 
la plaça de la Mel el diumenge 
al matí. A la tarda i amb els 
núvols amenaçant, va finalit-

zar la setmana de la joventut 
d’enguany amb l’última acti-
vitat: la baixada d’andròmines, 
en què es van poder repartir 
els tres premis de cada any: a la 
més ràpida, a la més original i 
al «ceballot» més espectacular.

El dissabte va ser el dia més 
porquet: tant petits (al matí) 
com més grans (a la tarda) es 
disputaven en grup el premi fi-
nal de la garri’n’kana: havien de 
superar un circuit amb proves 
de força, coordinació, treball 
en equip i equilibri, per arribar 
així a la bassa final, en què els 
més grans havien de trobar 
una ferradura fluorescent.

La rebentada del porc del ves-
pre va ser el tret de sortida del 
correabeuradors, que, a mida 
que anaven passant pels bars, 
anava tenint més adeptes i 
que va haver d’escurçar el re-
corregut per a poder seguir 
amb l’horari establert, arribar 
puntuals al pavelló i començar 
així el concert de Remendaos 
i d’Arradio Rossita, aquest any 
gratuït i amb coca i xocolata 
per a tothom ben entrada la 
matinada.
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El mes d’agost, el dia 23, ens 
va deixar Joan Soler i Cire-
ra, a l’edat de 70 anys. Només 
en puc parlar des de l’amistat 
que hi tenia. El coneixia des 
de l’escoltisme i pel fet de 
ser amic del meu germà; per 
a mi va ser un mentor cultu-
ral important. Quan jo era un 
adolescent amb idees i aficio-
ns culturals catalanistes, però 
sense cotxe ni edat per poder 
tenir carnet, ell m’havia portat 
moltes vegades a Sallent o a 
Manresa, a veure pel·lícules 
del Cine Club Sallent o a re-
citals de la Nova Cançó cata-
lana. Només era dir-li: «Joan, 
dissabte a Sallent hi canta el 
Pi de la Serra», o bé «divendres 
passen El cuirassat Potemkin», 
i ja sabia que podia comptar 
amb un mitjà de transport 
personal; perquè aquells actes 
sempre els feien als vespres, i 
no hi havia tren ni cotxes de 
línia disponibles a aquelles 
hores. A més, em deixava lli-
bres i m’aconsellava segons el 
seu criteri literari —sempre li 
va agradar opinar, i jo llavors 
era prou receptiu—, i així vaig 
tenir un bon guia intel·lectual. 
Els seus consells, val a dir, eren 
sòlids, referits a textos i autors 
contrastats, molts dels quals 
continuo avui venerant. 

Un dia, jo tenia setze anys, en 
Joan em va dir que la Junta As-
sessora per a l’Ensenyament 
en Català (JAEC) convocava 
exàmens per a professors de 
català per tal que ensenyes-
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sin la nostra llengua a les es-
coles, fora de l’horari escolar i 
de forma voluntària i gratuïta, 
aprofitant alguna escletxa en 
les rígides normes franquistes. 
A en Joan li va faltar temps 
per apuntar-s’hi i em va con-
vèncer per anar amb ell a Bar-
celona a examinar-nos. Ardits, 
ens hi vam presentar, sense 
cap preparació específica; tan 
sols havíem estat deixebles de 
Josep Calmet, que uns anys 
abans havia fet a Balsareny 
unes classes mig clandestines, 
fins que es van haver de sus-
pendre arran d’una denúncia; 
i a mi també m’havia fet clas-
ses en Jordi Planes. I així fou 
com vam obtenir tots dos el 
títol de professor de català de 
la JAEC. Entre els examinadors, 
dues personalitats del món de 
la llengua: el pedagog Joan 
Triadú i el gramàtic Eduard 
Artells, tots dos deixebles de 
Pompeu Fabra.  

Més endavant, a les acaba-
lles del franquisme, en Joan, 
amb altres amics, va parti-
cipar en diferents activitats 
clandestines de l’Assemblea 

Recordant Joan Soler i Cirera
de Catalunya, la platafor-
ma unitària antifranquista 
que propugnava la llibertat 
democràtica, l’amnistia per 
als presos polítics i l’estatut 
d’autonomia com a pas previ 
a l’autodeterminació. Cap al 
1974, en Soler es va —i em 
va— implicar en l’agrupació 
local de Convergència Socia-
lista de Catalunya, grup que 
liderava Joan Raventós i que 
després va donar origen al 
PSC-Congrés. Hi vam militar 
durant un cert temps.

Com recorda bé Pere Junca-
della al llibre El Cercle Cultural 
de Balsareny (1998), en Joan 
Soler va participar, juntament 
amb el mateix Pere —que en 
va ser el principal impulsor— i 
amb altres, en la fundació del 
CCB. En Joan en va ser secreta-
ri els anys 1978-79.

L’abril de 1979, ja en demo-
cràcia, es va presentar a les 
eleccions municipals pel grup 
Independents per Balsareny, 
que liderava Eugenio Barran-
co, i que va obtenir la majoria 
absoluta a les municipals. En 
Joan Soler va ser nomenat 
primer tinent d’alcalde; més 
endavant, el maig de 1982, Ba-
rranco va dimitir i en Joan va 
assumir l’alcaldia de Balsareny 
fins a l’extinció del mandat un 
any després, el maig de 1983. 

Tant des de la seva professió, 
que li permetia un contacte 
amb la gent del poble, com 
per la seva implicació en diver-
ses entitats locals, en Joan va 
tenir sempre una participació 

activa en les coses del poble; 
recentment va ser membre de 
Balsareny per la Independèn-
cia i va participar en els actes 
organitzats fa ben poc en 
reivindicació de l’estat propi 
català. Per exemple, el passat 
27 de maig, dia de la caravana 
independentista cap al parc 
de l’Agulla de Manresa, va ser 
ell qui va llegir el manifest a la 
concentració prèvia, a la plaça 
de l’Església de Balsareny. 

Només de forma esporàdica 
escriví articles al Sarment, però, 
tot i que li ho havíem demanat 
prou, i que tenia les idees molt 
clares i que les sabia escriure 
molt bé, mai no va voler assu-
mir una secció fixa d’opinió. 
Ara, la seva mort sobtada i in-
esperada ens ha deixat un buit 
que només el podem omplir 
des del record de les coses 
que li agradaven més: l’art, la 
literatura, la història i la cultura; 
la llengua catalana i Catalunya 
lliure. Una abraçada, Joan!

En aquests dos mesos, entre el 
15 de juliol i el 15 de setem-
bre, ens han deixat també: el 
25 de juliol, Fernando San-
chez Remedios, als 64 anys; 
el 3 de setembre, Melchor 
Santos Garcia, als 71 anys; el 
8 de setembre, Maria Paraire 
Casas, als 86 anys; i el dia 12 
de setembre, la meva tieta, 
Matilde Parera Manent, als 
96 anys d’edat. Per a tots ells, 
i especialment per la tieta 
Matilde, un record emotiu. I el 
nostre condol a les famílies de 
tots. Que reposin en pau.

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

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

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

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



DE MEMÒRIA06

Sense el tren, dit econòmic, 
que unia Balsareny amb Man-
resa i Barcelona pel sud i Guar-
diola de Berguedà pel nord,  el 
paisatge del poble va canviar 
molt. Per allà on passaven les 
vies del carrilet, de via estreta, 
avui hi ha carrers, cases, tallers 
i restaurants... i una benzine-
ra. L’alterós i elegant pont de 
la via, que travessa la riera del 
Mujal, és avui una carretera 
per a passejar, si es vol, fins a 
cal Cansalada. En fi, que res no 
és com abans.

JORDI PLANES
FOTOS ARXIU FOTOGRÀFIC BALSARENY El tren, amb els seus vagons de 

fusta i plataformes a l’aire lliure 
-seients incòmodes i finestres 
que mai no ajustaven bé: ara 
no les podies tancar, ara no les 
podies obrir- funcionava amb 
una màquina de vapor molt 
bonica que treia fum per una 
xemeneia força esvelta. Mol-
ts dels nens d’aquell temps 
havíem somniat de ser de 
grans maquinistes o fogoners 
d’aquella  prodigiosa màquina. 
Econòmic o no, el tren era len-
tíssim i, en canvi, en els bitllets 
-uns cartonets amb un forat al 

El tren (el ‘Carrilet’, 1885-1973)
mig que es lliuraven a les es-
tacions- hi figurava paradoxal-
ment un suplement d’alta 
velocitat. Penseu que Manresa 
quedava a una hora, Barcelona 
a tres i Guardiola a dues. Alta 
velocitat! A l’altura de Vilafruns, 
des de cal Negret fins al Bar 
—avui desafectat— poc abans 
del baixador, hi havia una pu-
jada considerable. La màquina 
esbufegava i el tren a penes 
avançava. De tal manera que 
quan el raïm de les vinyes que 
hi havia a la vora  era madur, els 
soldats que anaven cap a Berga, 
on tenien la caserna, baixaven 

del primer vagó, collien raïm i 
tenien temps de pujar a l’últim 
sense córrer massa.

A l’estació, on vivia el cap 
d’estació —el darrer va ser el 
senyor Lueza, si no m’erro—. 
Era l’encarregat de despatxar 
els bitllets i d’estar al corrent 
del trànsit ferroviari, tant de 
passatgers com de mercade-
ries. Hi havia, efectivament, 
trens de passatgers  —ja n’he 
parlat— que portaven un fur-
gó amb petites mercaderies i 
el correu postal, i trens de cà-
rrega —bàsicament carbó de 
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El carrilet passant pel pont de la Via, anys 1950



DE MEMÒRIA 07

les mines de Fígols i potassa 
de Vilafruns i de Sallent—. A 
més del cap d’estació hi havia 
el Ramon Ribera, el giraagulles. 
Quan el tren que pujava sortia 
al revolt del Balç, xiulava amb 
estridència, i si era el que baixa-
va ho feia des de cal Maiol. Lla-
vors el Ribera es calava la gorra 
oficial, prenia la seva bandereta 
vermella d’un costat i verda de 
l’altre i amb una parsimònia 
exasperant se n’anava cap a les 
agulles relativament llunyanes 
per donar la via corresponent 
al tren que arribava. Jo, de petit, 
sempre tenia la impressió que 
hi arribaria tard, però no, sem-
pre hi arribava a temps. Per a 
mi, era molt més important el 
giraagulles que el cap (llavors li 
dèiem el «jefe»). Era la cara visi-
ble de l’autoritat ferroviària.

Pels nens del meu temps, el tren 
era més un espectacle familiar, 
quotidià, que no pas un mitjà 
de transport, que també ho 
era, és clar. Quan s’esqueia que 
anava a passar i érem a prop 
del Repeu, corríem a posar-nos 
sota el pontet per on passa el 
camí —just al començament 
del pont de la Via—. Ens agra-
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El tren a començaments del segle XX L’últim carrilet: 30 de juny de 197

Any 1910. Assistents a l’Aplec Catòlic del Castell de Balsareny baixen a l’estació

dava sentir-lo passar damunt 
nostre, amb aquell terrabastall 
formidable, sense perill.

El tren, o més ben dit, la via, 
també ens procurava allò que 
anomenàvem  «les peces», mit-
ges volanderes de caire quadrat 
que ajudaven a lligar els rails 
i les travesses. Si en podíem 
treure algunes —i a fe que en 
trèiem—, ens servien per a un 
joc del qual ja parlarem un altre 

dia i que, quan entrava al calen-
dari de jocs, era popularíssim.
En aquells temps de gran crisi 
i de falta de tot, algú corria via 
amunt, via avall, per veure si tro-
bava trossos de carbó de pedra 
que haguessin relliscat de la 
màquina o dels vagons de cà-
rrega. Per fer foc o per vendre’ls. 
Era un efecte col·lateral del tren.

L’embassament de la Baells, pel 
fons del qual passava el tren, 

així com l’escàs manteniment i 
poca rendibilitat (al final, el ca-
rrilet era més aviat el descarrilet: 
cada dos per tres sortia de les 
vies), van ser el final d’un tren 
que havia portat la prosperitat 
allà on passava (Navàs es va fer 
gran gràcies al tren, per exem-
ple). Amb la seva mort van 
morir també vells paisatges... i 
també les il·lusions de ser ma-
quinistes o fogoners d’aquells 
nens que vam ser un dia.
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Balsarenyenca d’adopció, en 
arribar al poble l’any 2006 va 
experimentar, com ens diu: 
«uns matins de cel de color 
blau i amb una refrescant 
olor a herba fresca. La poesia 
d’aquests pobles bagencs 
dóna una tranquil·litat im-
mensament reconfortant». 

Rosa M. Garcia Alias va néixer 
a Barcelona el 30 d’agost de 
1944. Posteriorment realitzà 
el graduat escolar al Col·legi 
Nostra Senyora del Carme en 
aquella ciutat. Està casada 
amb en Francesc (Paco) Gales. 
A ambdós els agrada molt viat-
jar i coneix països com Itàlia i 
zones com el sud de la penínsu-
la ibèrica, Andalusia. A la Rosa 
li agrada llegir, darrerament ha 
llegit Los pilares de la tierra, de 
Ken Follett, i també la natació, 
el ball i el cinema.

- Com va anar la vostra arriba-
da a Balsareny?

- Doncs estic molt contenta 
de poder-vos dir que ha es-
tat una experiència molt po-
sitiva. Des d’aquella arribada 
que ja ens vam integrar amb 
una de les entitats balsaren-
yenques. El nostre caràcter, 
el meu i el del Paco, ens hi 
empenyé, i avui us puc dir 
que ens aquests últims sis 
anys, som uns efervescents 
col·laboradors del Casal de la 
Gent Gran (club d’avis).

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO FRANCESC GALES

Rosa M. Garcia, un cant de color blau 
per la seva tasca educadora a Balsareny

- Digueu-nos, per què Balsa-
reny?

- Bé, Balsareny no està mas-
sa lluny de Barcelona. Com a 
poble molt ben comunicat, 
et proporciona unes presta-
cions de tranquil·litat, on un 
hom pot gaudir d’un repòs 
guanyat a través d’uns anys 
de treball quotidià i d’una 
joventut  que ens convida a 
reviure-la.

- Com valoreu avui, en general, 
el poble?

- Balsareny forma part d’un 
d’aquests pobles a la vora del 
riu Llobregat que compta amb 
una capacitat d’acolliment on 

no se’t fa difícil d’integrar-te. 
Hi he trobat persones molt 
maques. Entre altres coses, 
valoro molt les llargues i pro-
fitoses caminades pels seus 
voltants.

- Les qualitats de disponibilitat 
col·laboradora i esperit inte-
grador neixen genèticament o 
bé creixen amb el temps?

- Els homes i les dones venim 
al món, de ben segur, amb 
això que em dieu, vull dir amb 
trets de caràcter transmesos 
genèticament. En el meu cas 
però, crec que aquestes con-
dicions meves han crescut 
amb el temps. En fi, puc dir-
vos que m’agrada molt poder 

ajudar, si puc, a tothom.

- Per acabar, parleu-nos de la 
tasca voluntària educativa que 
porteu a terme al Col·legi Gui-
llem de Balsareny.

- A través de l’entitat Càritas 
Parroquial balsarenyenca, 
som dues persones que in-
tentem treballar amb nens, ja 
que ens agrada molt el món 
infantil. Jo personalment vaig 
estar més de 30 anys oficiant 
un menjador escolar i portant 
tot un seguit d’activitats ex-
traescolars de l’escola Pegaso 
a la ciutat de Barcelona.

- Moltes gràcies, Rosa, i felici-
tats per la teva feina.
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RAMON CARRETÉ
FOTO JOSEP RODERGAS I ALTRES. KILLERS

Killers: no passen els anys

res ens deixessin anar a la ca-
pital tots sols. Anàvem sobre-
tot a una sala que es deia «El 
Pinar», al carrer de Nostra Se-
nyora de la Salut, al Poble Sec. 
Era com un dancing, una sala 
de balls on actuaven grups de 
rock; de vegades encara hem 
sentit el Santi dels Mustang o 
el Leslie dels Sírex que en par-
len, d’aquell local mític. Nosal-
tres hi anàvem a escoltar, i ens 
agradava aquell món, i la mú-
sica rock. I el Maurici ens po-
sava al corrent de les novetats 
discogràfiques de l’estranger i 
aconseguia discos: The Kinks, 
The Animals, The Beatles, The 
Rolling Stones, Sonny & Cher, 
Sam & The Pharaos, Los Salva-
jes...

—El grup, com a tal, va néixer 
al bar de La Fassina, on ens 
trobàvem i escoltàvem discos 
a la màquina. Allà es va decidir 

Els Killers va ser una banda de 
rock balsarenyenca que durant 
uns anys —i ja en farà aviat 
quaranta-vuit— va fer música 
de la bona i va actuar per la 
comarca fins a guanyar-se un 
merescut renom. Avui els entre-
vistem perquè ens facin un tast 
dels seus records sobre aquella 
etapa de la seva vida que, sens 
dubte, els va marcar. L’entrevista 
té lloc al restaurant Rosamar de 
Balsareny —en absència d’un 
dels membres del grup, Joan 
Lorente, que no hi ha pogut as-
sistir— i la plantegem com un 
flux de comentaris i evocacions, 
sense indicar expressament qui 
diu què, ja que tot plegat és una 
narració que es va confegint 
a base d’enfilar les aportacio-
ns de l’un i de l’altre a un únic 
relat: el de la seva experiència 
musical, el seu retrat d’artistes 
adolescents.

Els Killers eren quatre a dalt de 
l’escenari, però de fet, com a 
grup, eren cinc, ja que també 
hi col·laborava estretament el 
Maurici Masplà, donant opi-
nions autoritzades a l’hora 
de prendre decisions sobre 
les activitats del grup, i en es-
pecial sobre les peces del re-
pertori a interpretar. Així, els 
components del grup eren 
aquests:

* Maurici Masplà Noguera 
(nascut el 1946). 
* Antoni Bajona Cortina 
(1948). Baix i harmònica.
* Joan Lorente Sánchez 
(1948). Guitarra solista.
* Félix Pastor González 
(1948). Guitarra rítmica i veu.
* Sebastià Ruiz Hernando 
(1949). Bateria.

—El Maurici era el més gran 
de la colla, i a més vivia a Bar-
celona, de manera que per als 
altres era la gran coartada, el 
pretext perquè els nostres pa-

de formar un grup musical, tot 
i que no en sabíem gaire, de 
música. Només el Toni, que als 
10 anys ja tocava l’harmònica, 
sabia tocar la guitarra: li n’havia 
ensenyat el Joan Márquez, el 
‘Juanele’. El grup l’havien de 
formar, al principi, el Toni, el 
Félix i el Joan; faltava un bate-
ria, i el Sebastià, que era el més 
jove, estava escoltant discos a 
la màquina de la Fassina quan 
el Félix li va dir si li agradaria 
de tocar la bateria en un grup 
de rock, i sense ni pensar-s’ho 
va acceptar, tot i que mai no 
havia tocat la bateria abans.
 
—Així vam començar 
l’aprenentatge musical. Ens 
reuníem al «Cañaveral», que 
és com li dèiem a un cobert, 
propietat del pare del Toni, al 
que aleshores era el camí del 
Callerís i avui és carrer Bal-
mes. Escoltàvem discos i pro-

vàvem de tocar-ho «d’oïda» 
amb els instruments: peces 
dels Brincos, dels Salvajes, 
tot el que ens agradava i ens 
vèiem amb cor de tocar; i en 
especial, dels Beatles, que ens 
agradaven molt (i que inter-
pretàvem a partir de les ver-
sions al castellà dels Mustang). 
El Toni ens ensenyava a fer 
escales musicals, i el Félix i el 
Joan les anaven reproduint. I 
el Sebastià, també d’oïda, as-
sajava l’acompanyament de 
bateria; i fins i tot de vegades 
es deixava anar amb un solo, 
com quan tocaven «De noche 
y de día» dels Kings. 

—La primera qüestió va ser 
posar-se un nom. Havia de ser 
en anglès, és clar, era la moder-
nitat i el referent de l’estil mu-
sical que els agradava. Alguns 
sabíem una mica d’anglès, 
d’altres no tant; i el que menys 
importava era el significat. La 
sonoritat era més interessant. 
El nom de Killers va sorgir 
d’una forma espontània, i ens 
va agradar. Fins i tot, en un pri-
mer moment, el vam escriure 
malament, amb l’apòstrof del 
genitiu saxó: Killers’s , que vol-
dria dir «dels assassins»; però 
és que l’apòstrof hi donava un 
toc encara més exòtic. Final-
ment, el nom va quedar en Ki-
llers. Després van venir les ex-
plicacions: a més de voler dir 
‘assassí’, en anglès es diu killer 
a un futbolista que fa molts 
gols, o a un seductor que ena-
mora moltes noies... El nom, 
desproveït de tota connota-
ció violenta, es podia defensar 
com a apropiat per a un grup 
de joves que fan rock. 

—Aviat ens vam donar a 
conèixer en escenaris de la 
comarca. L’oferta i la deman-
da funcionava pel sistema 
boca-orella, i de fet teníem 
molts prescriptors. Qualsevol 
persona interessada a fer un 
concert, si coneixia algú de 
Balsareny, li demanava per 
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contactar amb nosaltres, i no-
saltres, sempre que podíem, 
dèiem que sí, naturalment. 

—El nostre primer gran èxit 
va ser al Segon Festival de la 
Cançó del Llobregat, que es 
va celebrar el 19 de març de 
1965, dia de sant Josep, a Sa-
llent. Hi vam anar i vam cantar 
“Woolly, Woolly” i “Ya te tengo”. 
Vam aconseguir guanyar el 
primer premi en la categoria 
de grups; el grup Els Shocks, 
de Navàs, van quedar segons. 
Ens havíem guanyat un cert 
prestigi i ja teníem una bona 
requesta; per exemple, aquell 
mateix dia, que al matí havíem 
cantat al festival de Sallent, a 
la tarda actuàvem a Navàs i a 
la nit a la Pista Catalònia de 

Balsareny, al carrer Balmes.

—Poc després (maig de 1965) 
vam tocar al teatre Kursaal de 
Manresa, on vam fer de te-
loners del Dúo Dinámico i de 
Los Ángeles Negros; no cal dir 
que per a nosaltres va ser una 
actuació important. I el 7 de 
setembre del mateix any vam 
actuar Ràdio Manresa, junta-
ment amb les Germanes Ros, 
de Súria, en un programa que 
presentava el popular locutor 
Vicenç Comas.

—Entre els anys 65 i 66, vam 
actuar, entre altres llocs, a Bar-
celona (per exemple, al Cercle 
Lleidatà de la plaça Universi-
tat); a Berga en diverses oca-
sions; a Sant Corneli; a Puig-

reig; a Avinyó; al restaurant «El 
Lleó» de Sallent en un concert 
de cap d’any; a Navàs, (6 de 
febrer de 1966) i a Balsareny 
per la Festa dels Traginers (13 
de febrer de 1966). També ha-
víem tocat a les festes majors 
de Navàs i de Balsareny. I a Bal-
sareny, a la Pista Catalonia, en 
una Festa dels Quintos, vam 
actuar amb l’Orquestra Font 
de Manlleu i amb l’Sterling 
Club de Sallent, on tocava el 
balsarenyenc Jordi Sant. 

—El nostre repertori eren les 
peces rock que estaven de 
moda aquells anys: ens vam 
anar fent un repertori amb pe-
ces de Los Brincos, Los Salvajes, 
Los Mustang... Un dels nostres 
hits era «El mundo», de Jimmy 

Fontana, que el Félix cantava 
amb molta passió i tenia sem-
pre molt èxit, sobretot entre el 
públic femení. Habitualment 
tocàvem 14 o 15 cançons, i el 
concert ens durava una hora o 
més de bon ritme; de vegades, 
el públic demanava que con-
tinuéssim, i els organitzadors 
ens oferien alguna propina 
a canvi d’allargar el concert 
amb altres cançons o repetir-
ne alguna que hagués agra-
dat especialment.

—Nosaltres procuràvem estar 
al dia pel que fa a vestuari i 
posada en escena; ens mo-
víem amb ritme i agilitat; ens 
fixàvem molt en com anaven 
vestits els grups de rock a 
Londres, i a casa nostra ens 
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feien unes armilles negres 
ajustades, camises blanques 
amb farbalans al pit... Érem ro-
ckers però també gentlemen! 
Fins i tot va sortir publicat un 
comentari a la revista «Fans», 
molt popular en aquell temps, 
en què arribaven a dir que “no 
teníem res a envejar als Beat-
les”!

—El nostre equipament era, 
dintre de les nostres possi-
bilitats,  bo per a l’època. La 
bateria era bona, i les guita-
rres eren Höfner, una marca 
de qualitat. Els micros també: 
eren de la marca Shure, ame-
ricans. En teníem un de pinya 
i un de llapis, amb peu i braç 
extensible. No desmereixíem 
pas d’altres conjunts! Això sí, 
res a veure amb la tecnologia 
que es fa servir avui, és clar. 

—Per desplaçar-nos necessi-
tàvem l’ajut d’algun vehicle 
que ens portés tots quatre 
més l’equip. De vegades ens 
portava el Martí Coll amb el 
seu Land Rover; recordem que 
una vegada, venint d’un con-
cert a Sant Corneli, en un re-
volt vam veure com ens queia 
la bateria i els micros rostos 
avall. Vam parar i vam acon-
seguir recuperar la bateria i el 
micròfon de mà, però de nit 
vam ser incapaços de trobar 
el peu del micròfon, i mira que 
era bo!

—Naturalment, alternàvem 
els assaigs amb els estudis o 
la feina. Sobretot, de nits. Sem-
pre fèiem el bocata i la cervesa 
a cal Boter (encara els en de-
vem quedar a deure moltes!); 
ens hi estàvem fins a les tan-
tes de la nit i després anàvem 
a assajar al «Cañaveral» fins a 
les 4 o les 5 de la matinada... 
I després, a treballar sense ha-
ver dormit! Érem joves.

—També al «Cañaveral» hi 
fèiem les nostres festes: aga-
fàvem (sense permís) gambes 
de la peixateria de cal Bajona, 
i (també sense permís, és clar) 
tomàquets i cebes de l’hort del 
Morgan, que era allà a prop, i 

ens muntàvem uns berenars 
de llepar-t’hi els dits.

—A finals de l’any 1966 ens 
vam dissoldre. Les obligaci-
ons professionals o d’estudis 
no ens permetien continuar 
amb el ritme d’assajar noves 
cançons i interpretar-les en 
les nostres petites gires. Hau-
ria calgut professionalitzar-
se i no ens ho vam plantejar. 
Només el Félix va continuar 
uns mesos cantant en un al-
tre grup, però també ho va 
deixar.

—En aquella època dedi-
càvem tot el nostre temps dis-
ponible a la música. Ho fèiem 
amb il·lusió, hi trobàvem un 
enorme al·licient: un grup 
de rock, en aquell temps, era 
una cosa avançada i presti-
giosa; era ser uns artistes mo-
derns en un món jove, nou, 
ple d’expectatives musicals i 
socials que s’obrien al jovent. 
Nosaltres ens ho passàvem 
molt bé, hi posàvem esforç i 
ganes i no fèiem mal a ningú. 
I ho recordem amb simpa-
tia, i ens agrada que la gent 
d’aquell temps ens recordi. I 
la música d’aquella època ha 
perdurat: continua sent un 
referent, continua agradant... 
i els grans músics actuals te-
nen seixanta anys fets!

—Ara bé, d’ençà que ho vam 

deixar no hi hem tornat més, 
ni ens ho hem plantejat: ara 
no ens hi posaríem! Però se-
gurament que si ho féssim 
ho faríem tècnicament mi-
llor que aleshores. El Toni i el 
Félix han continuat tocant la 
guitarra en privat, per a ells; 
el Sebastià, en canvi, no ha 
tocat més la bateria —i això 
que el seu fill és músic—, 
però segur que encara es 
veuria amb cor de fer algun 
solo. Només l’any 2000 (i ja 
en fa dotze!) ens vam reunir
a les Collades en una festa 
familiar i ens hi vam posar:
va ser una mica el revival dels 
Killers, però en privat. En pú-
blic no ho faríem pas, no. 

Agraïm als Killers l’atenció 
amb què ens han dedicat el 
seu temps i la passió amb què 
ens han obert la capsa dels 
records, una capsa que a poc 
a poc es va acostant a les no-
ces d’or. L’autor de l’entrevista 
era a Sallent, d’espectador al 
Festival de la Cançó del Llo-
bregat l’any que la van gua-
nyar, i encara se’n recorda. Els 
Killers, com tants altres en el 
petit àmbit local de l’esport, 
l’art o la cultura, van prota-
gonitzar un petit capítol de 
la història de Balsareny. Ells 
van fer història a Balsareny. 
Van ser, i continuen sent, gent 
nostra. I per això els en donem 
les gràcies.

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

Ponent, 3 - Tel. 93 839 62 12 - BALSARENY

GESTORIA 
SENSADA
Carretera de Berga,14 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 30 - Fax 93 820 00 20 

Assegurances laboral - Assessoria fiscal 
Assegurances - Vehicles - Rendes
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El grup de rapsodes dels Pas-

torets de Balsareny va oferir 

a la biblioteca Pere Casaldàli-

ga la seva habitual lectura de 

poemes. Aquest any, excep-

cionalment, va ser el diumen-

ge 9 de setembre en comptes 

del dia onze, a causa de la 

manifestació de la Diada. És 

el vuitè any consecutiu que 

es fa aquesta lectura (des del 

2005 amb una antologia de 

poemes patriòtics, seguida 

en anys successius per an-

tologies de Salvat-Papasseit, 

Maragall, Espriu, Verdaguer, 

Sagarra i Pere Quart). El poe-

ta d’enguany ha estat J.V 

Foix (1893-1987), del qual es 

va oferir una selecció de poe-

SARMENT
FOTO SUSI RODRÍGUEZ

És quan dormo que hi veig clar

El paper és viu

La proximitat es compra
La proximitat ven

Premsa Comarcal

1.028.000 lectors 
llegeixen Premsa Comarcal

mes dels llibres Sol i de dol, Les 

irreals omegues,  Onze Nadals 

i un Cap d’any, On he deixat 

les claus, Gertrudis i KRTU, en-

tre altres. Els rapsodes van 

ser: Josep Sensada, Josep M. 

Soler, Ramon Carreté, Mireia 

Carreté, Lluís Sanllehy, Roc 

Carulla i Isidre Viu.
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Ens retrobem de nou, després 
del parèntesi de les vacances 
d’estiu que ens ha fet arribar 
al setembre tardorenc. També 
deixem enrere l’estiu de xafo-
gosa calor, i entrem a la pisci-
na municipal de Balsareny on 
des de la recepció acollim les 
impressions de les persones 
que durant aquest estiu han 
tingut cura de l’atenció dels 
usuaris com a recepcionistes i 
socorristes.

Un any més, l’empresa AGUA-
SOS ha estat qui ha contractat 
les persones que han portat 
a terme la responsabilitat pú-
blica en aquest àmbit públic 
balsarenyenc.

Xavier Manubens Rodríquez, 
socorrista, va néixer a Sallent 
el 21 de juliol de 1987. Al Xavi 
li agrada llegir i es mostra molt 
content d’haver llegit la saga 
«Los hijos de la tierra», de Jan 
M. Avel, que ens recomana. En 
Xavi fa uns quatre anys que es 
va treure el títol de socorrista i 
el fet li ha donat l’oportunitat 
de poder treballar en piscines 
de diferents poblacions com el 
Pont de Vilomara, Sant Vicenç 
de Castellet, Castellgalí i Caste-
llar de N’Hug. De l’experiència 
a Balsareny, i respecte al com-
portament cívic dels usuaris 
ens comenta que «des del pri-
mer moment vaig notar que 
Balsareny, i en concret pel fa 
dins a la piscina, és un dels po-
bles més tranquils i amb una 
gent, per dir-ho d’alguna ma-
nera, més ben educada». So-
bre el treball de salvament pel 
qual s’ha format, aquest estiu 
ha estat el primer cop que es 
va haver de llançar a l’aigua 
per salvar un nen que s’hi ha-
via tirat i no sabia nedar, dels 
tres anys amb què compta la 
seva experiència. I pel que fa a 
la satisfacció plena d’aquesta 
feina, ens comenta que «sí que 
em satisfà; i m’agradaria poder 

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO X. MANUBENS

trobar alguna altra feina, però 
si he de tornar a fer de soco-
rrista, m’agradaria molt tor-
nar-ho a fer a Balsareny».

Miquel Font, l’altre socorrista, 
va néixer a Palma de Mallorca, 
el 23 de desembre de 1990. 
Pel que fa a la lectura, darrera-
ment ha llegit «La caiguda dels 
gegants», de Ken Follett. A més 
a més de la natació, li agrada 
molt el futbol, el voleibol i el 
cinema. Fa uns dos anys que 
va aconseguir el títol de so-
corrista i també en fa dos que 
hi treballa. El primer any va 
estar a Puig-reig i el segon ha 
estat aquí Balsareny. Respecte 
el comportament del que ha 
pogut observar a la piscina, 
en general, descriu els usuaris 
com a bona gent. Durant els 
tres mesos de treball, no ha ha-
gut de realitzar en cap cas una 
actuació d’emergència per tal 
de fer efectiu un salvament. 

Montse Piedra Rubio ha 
acomplert per primer any 
l’experiència a la recepció 
de la piscina i segons ens co-
menta: «Bé, la veritat és que 
he estat molt bé, ja que gai-

L’experiència viscuda a la Piscina Municipal

rebé coneixes a tothom, i és 
molt agradable estar darre-
re un taulell servint als teus 
conciutadans. Puc dir-vos que 
repetiria de bon grat aques-
ta feina d’estiu, perquè és un 
plaer atendre les persones 
que viuen les seves vacan-
ces a casa nostra». Pel que fa 
al treball viscut a la recepció, 
com a incidències ens diu que 
«evidentment us puc dir que a 
vegades et trobes amb algu-
nes persones que no entenen, 
o potser no volen entendre, 
que per accedir dins el recin-
te s’han de complir algunes 
normes que són d’interès per 
a tothom. Però en general tot 
ha estat més que genial».

La Teresa Serra Salada tam-
bé ha viscut el seu primer any 
com a recepcionista i li ha 
semblat fabulós. «El primer dia 
em vaig troba una mica ata-
balada, doncs sempre que fas 
una feina nova no saps ben bé 
com has de tenir el tracta amb 
la gent. Aquest treball és molt 
agradable, coneixes molta 
gent i amb els dies se’t fa molt 
amè; a vegades però se’t fan 
unes hores molt llargues». So-

bre el fet d’una possible torna-
da l’any que ve ens diu «Mireu, 
com que m’agrada molt parlar 
i conèixer les persones, aquest 
lloc de treball m’ha enriquit 
molt, sobretot poder contac-
tar amb els més menuts, ja 
que com a dona i mare m’han 
omplert unes hores per repe-
tir». Respecte al dia a dia, ens 
explica que «m’angoixava una 
mica quan a vegades al fer el 
lliurament de les entrades em 
quedava sense canvi, També 
se’m feia molt difícil quan ha-
via de demanar a cada mo-
ment que m’ensenyessin el 
carnet, però bé, en general tot 
molt bé»

En Joan Martínez Bayona 
també ha estat el primer any 
que ha tingut l’oportunitat 
de poder accedir a un lloc de 
treball on es dóna un servei a 
tots els usuaris que gaudeixen 
de l’estiu refrescant-se. En ge-
neral ens diu que ha estat una 
experiència molt bona i que el 
primer dia es va trobar un xic 
nerviós pel fet de ser un treba-
ll nou, i que al llarg del servei 
no li ha passat cap anècdota 
digna d’esment.
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Molta calor i poca pluja
FRANCESC CAMPRUBÍ I JORDI SOLER
FOTO ARXIU

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)                  23,7
Mitjana (min.+màx.)             23,7
Mitjana de mínimes              15,0
Mitjana de màximes             32,4
Mínima    10,00; dia 24
Màxima      39,3; dia 18
Mínima més alta    21,0; dia 11
Màxima més baixa     21,6; dia 1

Vent (km/h) 
Ventada més alta     42,8; dia 26
Velocitat mitjana                      6,6
Recorregut vent        2.940,5 km

Pressió (hPa) 
Màxima                  1.015,0 dia 17
Mínima                         996,1 dia 5

La pluja (litres)
Dia  5   11,5
Total                          11,5 litres

Amb la voluntat i l’ajut dels 
balsarenyencs, un any més, 
Balsareny va tornar a celebrar 
la festa en honor a Sant Cris-
tòfol, patró de tots els xofers.

La història del gegant Cristòfol, 
a través dels anys continua 
ben viva gràcies precisament 
a ell, qui es dedicava en temps 
remots, de molts camins i po-
ques dreceres, a fer passar des 
d’una riba a l’altre tot vianant 
que ho necessitava. Aquest 
fet li atorgà el sobrenom de 
«conductor d’homes». Des 
d’aleshores, Cristòfol és el pa-
tró dels homes i dones que en 
un moment o altre es posen al 
davant del volant d’un cotxe.

La tarda del dissabte 7 de ju-
liol de 2012, Balsareny va tra-
vessar el riu de nou de la mà 
del gegant Sant Cristòfol. Ho 
va fer amb la mateixa progra-
mació dels altres anys, sota 
l’organització de la comissió 
Amics de Sant Cristòfol, Co-
merciants de Balsareny, Mon-
tepio de Conductors Manresa-
Berga, Delegació a Balsareny 
(que sempre fa l’aportació de 
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Balsareny travessà el riu amb 
l’ajut del gegant Sant Cristòfol

la medalla del sant i també es 
responsabilitza de tenir el con-
tacte pertinent amb les enti-
tats La Caixa, BBVA i Catalunya 
Caixa, que fan la seva aportació 
amb caramels i altres objectes 
de regal), la regidoria de cul-
tura de l’Ajuntament de Bal-
sareny i en Martí Ribalta feren 
possible que sobre tres quarts 
de nou del vespre la plaça de 
l’Església esdevingués una co-
rrua de cotxes per tal d’assistir 
a la solemne benedicció i po-
der gaudir de la protecció del 
sant.

Cap a la nit, seguint la tradició, 
a la plaça de l’Ajuntament el 
músic Joan Vilandeny omplia 
de nou amb el seu teclat els 
entorns del nucli balsarenyenc. 
A la mitja part va tenir lloc el 
sorteig dels lots aportats pel 
comerç balsarenyenc, i el re-
sultat econòmic de l’aportació 
d’aquests s’ha fet arribar, 
aquest any en concret, a la Pa-
rròquia de Santa Maria de Bal-
sareny. Com a fruit d’aquesta 
recaptació de la caravana de 
la benedicció, enguany s’ha 
fet efectiu el lliurament de 
690 euros als responsables de 
l’església balsarenyenca.

«Balsareny Avui» creu que 
ens hem de felicitar. Segons 
una informació rebuda en un 
dels mitjans intercomarcals, 
l’Ajuntament de Balsareny ha 
optat per portar a terme un 
programa energètic alternatiu 
per tal d’abastir diferents im-
mobles locals (col·legial, sani-
tari i municipal) amb unes con-
dicions mediambientals més 
netes i econòmiques. 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Balsareny opta per un 
estalvi i medi més net

Avui més que mai, amb part de 
la geografia cremada pels in-
cendis que ha patit Catalunya, 
l’home ha de ser capaç de pro-
moure campanyes per a man-
tenir els nostres boscos més 
nets i aprofitar així una matèria 
primera tan productiva i eficaç 
per esdevenir estalvi i favor 
ambiental.
La instal·lació i distribució perti-
nent d’una caldera de biomas-
sa, ens suposarà un estalvi a fa-
vor de tots els balsarenyencs.
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Mes de juliol
Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)                  25,7
Mitjana (min.+màx.)             25,7
Mitjana de mínimes              16,5
Mitjana de màximes             34,9
Mínima    13,00; dia 31
Màxima      40,1; dia 20
Mínima més alta    21,5; dia 28
Màxima més baixa  24,4; dia 30

Vent (km/h) 
Ventada més alta     41,8; dia 20
Velocitat mitjana                      9,6
Recorregut vent        4.219,1 km

Pressió (hPa) 
Màxima                    1.011,0 dia 7
Mínima                         994,5 dia 5

La pluja (litres)
Dia  24   13,3
Total                          13,3 litres

Mes d’agost

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

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



Rehabilitar-se, aprendre 
a ser tu mateix

«Em sento vell i la dama de 
la dalla m’invita a seguir-la. 
Veig que ha mogut l’alfil ne-
gre i em convida, amb un gest 
educat, a prosseguir la parti-
da. Sap que vaig molt curt de 
peons. Tot i això, encara no és 
l’endemà i miro quina peça 
puc moure. Sóc jo sol davant 
del paper, la meva darrera 
oportunitat» Jo Confesso, de 
Jaume Cabré.

Som a setembre. Després 
d’aquest passat agost deixo 
enrere unes altres vacances 
i en aquestes darreries es-
tiuenques, començaments 
de tardor, confesso que no he 
estat capaç de llegir-me tot el 
volum que conforma el llibre 
Jo confesso. He encapçalat 
l’article amb un dels paràgra-
fs del seu començament, per 
què? Doncs com tot l’any, el 
motius del perquè no l’he lle-
git tot, sento la necessitat i el 
plaer de dedicar-me a la lec-
tura exclusiva de la diversitat 
d’articles d’opinió del meu 
diari.

Un dels columnistes, n’hi ha 
molts d’altres, que m’agrada 
més és el Martí Gironell, del 
qual avui de nou em plau re-
sumir-ne el seu article  : 

«Llegir ens fa més lliures. Se’n 
recorden? Era l’eslògan que 
ara fa uns anys TV3 va fer ser-
vir per a la setmana dedicada 
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 Bona música al Rocktime

El gran guitarrista Jose Rubio ens 
delecta amb la seva nova banda: 
JOSE RUBIO´S NOVA ERA. Acaben 
d’editar un treball d’autèntic luxe 
«Nova era». Amb la grandíssima 
veu de Ronnie Romero debuten 
amb un sensacional treball del 
qual parlarem llargament el 2 
d’octubre de 2012.

RADIO BALSARENY 107.1 FM
FOTOS ARXIU

al foment de la lectura. Ara, el 
govern del Brasil farà realitat 
aquest lema. Sí, sí, ha aprovat 
reduir les penes dels reclusos 
de quatre presons federals 
del país si, com a mínim, lle-
geixen dotze llibres l’any. És 
una bona mesura per reduir 
la condemna, ja que per cada 
llibre llegit al mes els resta-
ran quatre dies de la pena. 
Si els presoners són lletrafe-
rits veuran com es redueix la 
condemna en 48 dies per any, 
si aconsegueixen llegir dotze 
títols. No s’hi valdrà el llegir 
qualsevol cosa, perquè des-
prés n’han de fer uns treballs 
que acreditin que han entès el 
que han llegit. No deixa de ser 
un repte doble. Primer, per als 
que creuen que la lectura és 
capaç de transformar la per-
sona i, en el millor dels casos, 
per valorar el poder de remis-
sió dels llibres, la capacitat de 
perdonar els pecats comesos 
que els atorgarà la paraula 
impresa, la literatura. Segon, 
i potser més difícil encara, és 
que la gran majoria dels pre-
sos del Brasil no han acabat 
l’escolarització bàsica, i per 
tant, el sol fet d’ensenyar-los 
a llegir ja els suposarà un pro-
blema afegit, però per algun 
lloc s’ha de començar. Llegir 
ens fa més vius, més grans, 
més savis» Martí Gironell, dia-
ri El Punt Avui, dimecres 4 de 
juliol de 2012.

Martí, prometo reprendre la 
lectura del llibre aparcat!

El dimarts 29 d’octubre tindrem 
als estudis de Ràdio Balsareny 
en Jordi Tàrrega, autor d’un 
molt didàctic llibre anomenat 
«SHOCK ROCK-SEXO, VIOLENCIA 
I TEATRO». Un llibre en el qual 
s’endinsa al món de la música 
des del seu costat més fosc i al-
hora comercial. 

Reunió pel Carnestoltes

L’associació Carnestoltes de Bal-
sareny comunica que el proper 
dia 8 d’octubre, a dos quarts de 
10 del vespre, es farà una reunió 
al local de la plaça Ricard Viñas 
(Escola de Música), per la reno-
vació de la junta. Hi esteu tots 
convidats! 

SARMENT
FOTO ARXIU

El dimarts 16 d’octubre tindrem 
el plaer de xerrar amb la gent de 
K-OS, una banda de Salamanca 
que després de portar anys en 
un segon pla, han tret fa escasses 
setmanes un fenomenal àlbum 
el qual és un buf d’aire fresc dins 
l’escena thrasher d’aquest país.

I el dissabte 20 de novembre tin-
drem la sort de tenir als estudis 
de Ràdio Balsareny els nois de 
TRAW per a presentar el seu nou 
àlbum «3rd quimera», un treball 
molt interessant, barreja de rock, 
metall, hard..., i amb la gran veu 
de Cris comanant la nau. Tin-
drem entrevista i acústic. No us 
ho perdeu.
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