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Aquest estiu l’Ajuntament de
Balsareny, a través de les seves
regidories d’Ensenyament i de
Medi Ambient, ha portat a terme
unes jornades d’apropament a la
ciència, amb un caire popular
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Les entitats, mostra de la vitalitat del poble
CCBS tats socials de les enti-

tats participants. Un
programa senzill, però
ben digne.

Si ens comparem amb
altres localitats de
població equivalent,
segurament estaríem en
una posició mitjana: de
ben segur que trobaríem
molts pobles amb una
vitalitat superior, amb
moltes més activitats
que mouen i fan moure
la gent; tots en conei-
xem exemples que ens
fan una mica d’enveja:
com són aquella gent
capaços de fer això?
Però també en trobarí-
em, sens dubte, d’altres
que estan encara més
rovellats que nosaltres, i
que potser ens miren
amb enveja: com són
capaços aquesta gent de
muntar uns Traginers? El
cert és que, mirant el
programa mensual d’ac-
tivitats culturals i espor-
tives, Déu n’hi do, el que
es fa; i si és veritat que
podríem fer molt més,
també cal reconèixer
que moltes d’aquestes
activitats són suporta-
des per petits nuclis de
persones, les quals
sovint participen en més
d’una entitat, i no es pot
demanar gaire més
esforç sobrevingut.
Perquè una cosa és el
nombre de socis d’una
entitat, els que paguen

les quotes i –de vega-
des– assisteixen a les
reunions; i una altra
molt diferent són els
pocs que s’hi posen al
davant, ideen, organit-
zen i empenyen la massa
social per organitzar
activitats de les quals
després en gaudeix tot-
hom qui vol –i és per
això, que es fa. Per tant,
no ens podem queixar
de la vida cultural que
tenim: encara gràcies. I si
poguéssim tenir-ne més,
millor: voldria dir que la
vitalitat del poble creix.

Recentment ha aparegut
una nova associació
molt activa, els
AstroAmics, que han
participat en diverses
activitats de divulgació i
observació pràctica de
l’astronomia; un nou
grup teatral, els Marus; i
Ràdio Balsareny, que ja
fa anys que funciona, es
constitueix com a asso-
ciació. A més –en el marc
empresarial de la pro-
moció turística del
Castell de Balsareny–
s’ha engegat una inno-
vació interessant: l’esce-
nificació de les llegen-
des del Castell els pri-
mers diumenges de
cada mes, des d’aquest
octubre. Ens en felici-
tem: tot serveix per fer
bullir una mica més l’o-
lla de la cultura del
poble.

Balsareny ha celebrat un
any més la Festa de les
Entitats. Una iniciativa
nascuda fa pocs anys,
una mica amb calçador,
ja que no és cap festa
amb tradició ni se cele-
bra per cap motiu espe-
cial ni commemora res.
Tampoc la data no és
indicativa de cap efemè-
rides, però és clar que es
va escollir l’octubre per
un factor d’equilibri: a
l’hivern ja hi ha les fes-
tes de Nadal, els Reis, els
Pastorets, els Traginers,
Carnestoltes; a la prima-
vera hi ha la Festa Major;
a l’estiu, a part de les
vacances, se celebren els
sopars dels carrers, i la
tardor quedava més dis-
ponible per a un acte
cultural que es va crear,
això sí, amb sentit inte-
grador i global: perquè
fos el dia de totes les
entitats del poble. La
Fira d’Entitats 2010 s’ha
obert amb una lectura
de poemes; ha continuat
amb pedalada i joc de
cintes ciclista, gimnàsti-
ca, cant coral, gimcana
de tractors, una doble
sessió d’astronomia teò-
rica i pràctica, ball amb
DJ, assaig de Pastorets,
ballades de gegants, tro-
bada d’acordionistes i
una obra de teatre, a
més del dinar popular i
l’exposició de les activi-
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Qui dieu que era? L’Antonio...

Qui dieu que era? L’Antonio...

diputaccio

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Són aquests segons els que,
quan entres en una sala de
dol, voldries que tothom que
ha arribat abans que tu
pogués entendre, sense l’ús
de les paraules, el trist signifi-
cat del teu gest, complicat
d’explicar amb la naturalitat
que el moment requereix.

Qui dieu que era? L’Antonio

feia uns dies que havia
ingressat amb una gravetat
rellevant a un centre d’a-
tenció primària. A l’assa-
bentar-me’n, per una pro-
ximitat veïnal de les nos-
tres famílies, del sentiment
amorós i la crisi familiar
que et sotmet saber que
tens una persona estimada
malalta, sempre respons
més bé.

Amb l’Antonio, avui ja fa

uns anys, vaig tenir-hi una
més estreta proximitat en
la seva etapa laboral a
l’entitat del Casal de la
Gent Gran de Balsareny.
Allí ja vaig poder compro-
var el seu caràcter servi-
cial. La seva timidesa feia
sentir-te a vegades petit.
Quaranta-quatre anys,
Toni. Una vida servicial i
curta. Balsarenyenc com
nosaltres, de ben segur
que no parlaran de tu els

diaris, llibres o altres mit-
jans. Ens has deixat, però
accepta aquests cinc
minuts de recordança.

Qui dieu que era?
L’Antonio, em queda enca-
ra, recordar molts d’a-
quells matins al Casal
quan, crec recordar, amb la
Sandra, afeccionats els
dos, vivíeu moments
esportius jugant al billar.
Adéu Toni, ens retrobarem.
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Eleccions al Parlament

El proper 28 de novem-
bre hi haurà eleccions al
Parlament de Catalunya.
Després de l’onada de
consultes populars per la
independència, i després
de la multitudinària
manifestació popular del
10 de juliol, la situació
política catalana ha con-
tinuat pel seu camí
lamentablement previsi-
ble: sense una candidatu-
ra independentista
unitària. Encara abans de
començar la campanya
electoral, els dies 7 i 14
d’octubre dues de les
opcions sobiranistes
(Solidaritat Catalana i
Reagrupament) han
exposat a Balsareny el
seu ideari.
Tindrem en les setmanes
vinents la dosi habitual
de propaganda electoral
dels partits amb repre-
sentació parlamentària i
podrem exercir el nostre
dret a decidir.
Mentrestant, l’associació
Balsareny Decideix està
preparant l’assemblea en
què es proposarà la dis-
solució de l’entitat, un
cop assolit amb èxit l’ob-
jectiu de celebrar la con-
sulta popular a Balsareny
el passat 25 d’abril i en
vista de la nul·la accepta-
ció que l’opció alternati-
va –continuar en actiu–
va aconseguir entre els
escassos socis assistents
a l’assemblea celebrada a
finals de maig. Un cas
més d’entitat transversal
amb poca vitalitat –a la
qual no és del tot aliena,
segurament, la diversifi-
cació ideològica i el
desencís subsegüents–,
tot i que va aconseguir
durant un temps breu
aplegar els esforços
necessaris per dur a
terme el seu projecte.

La pretemporada del futbol sala Balsareny
FUTBOLSALA BALSARENYS

Després de set setmanes
d’entrenaments i partits
amistosos, el GAMCOR
Balsareny ha finalitzat la
seva pretemporada, i ja ho
té tot a punt per l’inici del
nou campionat.

Dins d’aquestes setmanes
s’ha de destacar l’stage que
es va portar a terme a
Cambrils, al Solsonès, que
va servir per fer unes jorna-
des de convivència i d’en-
trenaments específics, per
agafar el to muscular idoni
i començar a conèixer el
nou sistema de joc.

Durant aquest stage l’e-
quip de Balsareny va realit-
zar un triangular amb l’e-
quip local, que milita a la
Territorial Catalana (dues
categories superiors) i el
Navès de Primera Catalana
(de la mateixa categoria
que el Balsareny). El pri-
mer partit contra el Navès
va acabar amb victòria dels
de Balsareny per 0 a 4. I l’al-
tre partit també el van
guanyar els nostres nois
per 0 a 2. D’aquesta mane-
ra el títol viatjava cap a
casa nostra.

A partir d’aquí el Balsareny
ha disputat un total de sis
partits, amb un balanç de
cinc victòries i una derrota.

D’aquests sis partits un es va
disputar contra el
Santpedor, que és de tres
categories superiors, i que
els nostres nois van guanyar
per 6 a 2, després d’anar per-
dent per 1-2 i fer una gran
remuntada a la segona part.

Tres dels partits es van jugar
contra equips d’una catego-
ria superior. El primer d’ells
es va jugar contra el Navàs,
amb el resultat de 0-1, a
favor del Balsareny. Va ser un
partit molt intens, com ho
són tots els derbis. I va ser
precisament una jugada
d’estratègia la que va donar,
el gol de la victòria final.

El segon partit es va jugar
contra el Cerdanyola del
Vallès, a Balsareny, i després
d’una gran segona part, l’e-
quip local va aconseguir
marcar els tres gols, que en
definitiva serien els decisius
per guanyar el partit per 3-0.

En el tercer partit contra un
equip de Preferent Catalana,
el Balsareny es va desplaçar
fins a Gironella, on va encai-
xar la primera i única derrota
de la pretemporada. Tot i
això el partit va ser molt dis-
putat, i la derrota va ser per
la mínima, 2-1.

El cinquè d’aquests partits
va portar el Balsareny a jugar
contra el Sant Salvador de

Guardiola, l’equip de menys
categoria amb qui ha jugat
en aquesta pretemporada.
Tot i tenir una primera part
molt fluixa, en la segona part
les coses es van posar en el
seu lloc, i el resultat final va
ser d’1-4 a favor dels balsa-
renyencs.

I en el darrer partit de la pre-
temporada, el Balsareny es
va desplaçar a Bagà, per
jugar amb aquest equip del
Berguedà, que milita una
categoria per sota del
Balsareny. En el darrer partit
de la pretemporada el
Balsareny el Balsareny va
aconseguir una victòria con-
tra un equip molt fort física-
ment. Aquest fet va obligar
als jugadors del Bages a fer
una gran despesa física.
Aquesta despesa física no es
va veure recompensada
amb un bon joc de toc de
pilota.

El Balsareny, però, va sortir
amb molta empenta els pri-
mers minuts i fruit d'això es
va avançar en el marcador.
Però una errada defensiva va
permetre al Baganès acon-
seguir l'empat. Tot i això, i la
pressió del rival a tota la
pista, el Balsareny va poder
trenar una jugada que va
significar l’1-2, i que seria el
resultat definitiu. A la repre-
sa, el Balsareny va disposar
d'alguna oportunitat clara

de gol per sentenciar el par-
tit, però al no aconseguir-ho
va permetre al Baganès
pressionar i tenir els juga-
dors balsarenyencs tancats
en el seu camp fins al xiulet
final de l'àrbitre.

El resultat es pot considerar
de molt bo, ja que el
Baganès havia derrotat
equips de la nostra lliga, i de
categoria superior. Després
d’aquesta pretemporada,
que es pot considerar de
molt bona, vista l’entitat dels
equips que s’han enfrontat
al Balsareny, ara queda posar
a la pràctica aquest bon joc i
resultats, amb la competició
oficial, que s’inicia el 16 d’oc-
tubre a casa contra el
Collbató.

Les expectatives són bones
després de la bona pretem-
porada, però tot i això cal
tocar de peus a terra, i ja se
sap que quan els punts
estan en joc el desenvolupa-
ment del joc canvia. Però tot
i això creiem que aquest any
tant els jugadors com sobre-
tots els aficionats s’ho
podran passar molt bé, amb
el joc de l’equip de futbol
sala.

Convidem els balsarenyencs
que baixin al poliesportiu
municipal i gaudeixin del
joc: l’equip està convençut
de no defraudar.
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‘Una assegurança de mala mort’, 
èxit del grup ‘Els Marus’

SARMENT
FOTO: J. PERALTA

S
El passat dia 26 de setembre,
el grup escènic balsarenyenc
Els Marus es va donar a
conèixer, en una Sala Sindicat
plena, amb l’estrena de la
comèdia de Santi Fornell
Una assegurança de mala
mort. L’obra va fer riure molt
el públic, que la va trobar
curta, i al final va aplaudir els
intèrprets i l’autor. Dies des-
prés, el 2 d’octubre, els
‘Marus’ la van presentar a
Casserres, on també una sala
plena els va acollir amb rialles
i aplaudiments. Finalment, el
17 d’octubre, com a colofó de
la Festa de les Entitats, es va
tornar a presentar al Sindicat
amb el mateix èxit.

Els membres del nou grup
local estan molt animats i
contents de l’acollida rebuda,
i esperen representar aques-
ta obra en altres escenaris de
la Catalunya central.

El fortí del Serrat del Maurici renova la Senyera
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

Un altre 11 de setembre amb
els actes lúdics i oficials, va
marcar la jornada patriòtica
en defensa d’una Catalunya
lliure, plural i on hi cap tot-
hom, una Catalunya democrà-
tica amb gent que respecti i
estimi el país.

De bon matí, prèviament a la
diada, els balsarenyencs foren
cridats per militants i simpatit-
zants d’Esquerra Republicana
de Catalunya a participar en el
primer acte reivindicatiu, con-
sistent a pujar muntanya
amunt fins arribar al castell del
Serrat del Maurici. Aquest acte
renova cada any la Senyera,
amb sentiments democràtics i
d’estimació vers els drets que
té tot poble que se li ha pres la
llibertat per la força. Un poble
que no vol ésser esclau.
«Voleiant la Senyera s’eixam-

plen els nostres cors. Estimem
Catalunya com a pàtria del
nostre cor. Som homes i
dones que portem al front la
paraula lliure. Llibertat per a
tothom. Llibertat per
Catalunya».

A les 12 hores del migdia de la
Diada, l’alcalde Rabeya acom-
panyat de diferents regidors i
des del balcó de l’Ajuntament

va fer la lectura del manifest
oficial que va ser llegit en
molts ajuntaments del princi-
pat. En acabat, i amb pocs
assistents a l’acte, sonà l’him-
ne dels Segadors. Durant tot
el matí, a la plaça de l’Església
hi hagué un seguit de jocs
reciclats per a tota la família.
Un any més, l’Agrupació
Artística de Balsareny mostrà
una obra d’enginy feta amb

un producte profitós als locals
de la Parròquia, i durant tot el
dia els més menuts van poder
gaudir del parc d’atraccions
situat a la plaça de la Mel. El
final de festa, entre festivitat i
reivindicació, va acabar amb
la tradicional sardinada, a
càrrec de la Societat de
Pescadors, i el ball rodó a la
plaça de l’Ajuntament amb el
Pep i la Maria José.

La xifra 102, rellevant en dos actes barcelonistes
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Arribava la sisena celebra-
ció de la Penya Barcelonista
de Balsareny. Com en les
anteriors edicions, els res-
ponsables organitzadors de
la penya culé posaren el seu
entusiasme i esforç per tal
que la jornada festiva i gas-
tronòmica pogués tenir un
esplendor festiu i acollidor
amb els colors blau i grana.

Amb unes previsions mete-
orològiques no massa
engrescadores, amb un
matí i tarda ennuvolats, a
les 6 de la tarda la plaça de
l’Església es disposà a aco-
llir la sortida i arribada de la
VI Milla Barcelonista,
enguany amb un total de
102 corredors.

Com cada any no va faltar
l’animació i informació d’un
speaker local. A més a més,
es va comptar amb la
presència de Juanjo Brau,
preparador físic del jugador
més bo del món, el barcelo-
nista Lionel Messi. D’altra
banda la junta, encapçalada
per Josep Xandri, va lamen-
tar l’absència del senyor
Joan Casals, l’avi del Barça el
qual s’estava recuperant del
lamentable accident de
trànsit sofert feia pocs dies.
El delegat de les penyes
comarcals del Bages,
Berguedà i Cerdanya,
Ramon Burniol, va represen-
tar moralment l’esperit blau
i grana durant l’acte cele-
brat a la Sala el Sindicat.

Casualment foren també

102 els participants que van
assistir al sopar de germa-
nor, en què es va comptar
amb la presència de l’alcal-
de Jaume Rabeya i el res-
ponsable de les comissions

socials del F.C. Barcelona,
Manel Costa.

A continuació es mostra la
classificació de la VI Milla
Barcelonista:

Categoria 
0-7 anys masculí
0-7 anys femení

8-15 anys masculí
8-15 anys femení
Veterans masculí

Veterans femení
Elit masculí

Elit femení

Corredor més petit
Corredor més gran

Temps

4’35’’
6’20’’
4’17’’
4’18’’
4’23’’
4’55’’
5’11’’
5’23’’

Nom i cognoms
Eduard Guzman Mateo
Edit Guzman Montagut
Miguel Penya Galan
Marta Guzman Montagut
Bartolome Serrano 
(excampió estatal de mitja Marató)
Julieta Arilla Capdevila
Guillem Fernández Bruc
Juanma Medina Salomón
James Medina Agbor
Alba Gallardo Llorens
Meritxell Soler Delgado
Marta Escánez Col
Joan Linares Bosc (21 mesos)
Antonio Pareja Mochales

Clas.
1r.
1a.
1r.
1a.
1r.

1a.
1r.
2n.
3r.
1a.
2a.
3a.
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‘Àncores i estrelles’, 
poesia a la Biblioteca

SARMENT
FOTO SUSI RODRÍGUEZ

S

Un any més, els Pastorets de
Balsareny van oferir, amb
motiu de la diada de l’Onze
de Setembre, una lectura de
poesia catalana a la
Biblioteca Pere Casaldàliga
de Balsareny. Onze rapso-
des, tots membres dels
Pastorets, van recitar poe-
mes de Josep Maria de
Sagarra, amb peces molt
celebrades del gran poeta
català, i altres de més poc
conegudes, ja que a més de
la poesia lírica i cívica d’a-

quell autor tan polifacètic, hi
va haver un apartat dedicat
a la poesia satírica, que va
fer riure els assistents que
omplien la Biblioteca. Com
en els darrers anys, els assis-
tents van poder seguir la
lectura amb el text dels poe-
mes. L’acte va acabar can-
tant Els Segadors. Era el sisè
any que es fa aquest acte: en
els anteriors es va llegir una
antologia de poesia patriòti-
ca, i seleccions de poemes
de Joan Salvat-Papasseit,
Joan Maragall, Salvador
Espriu i Jacint Verdaguer.

Ràdio Balsareny 
continua en directe

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Ja fa més de tres anys que
Ràdio Balsareny emet durant
tota la setmana, dia i nit, sota
la direcció de Marc Vilardell i
Casado. L’emissora munici-
pal, en una franja horària de
tarda, vespre i matí, emet
també diferents programes
en directe. Els balsarenyencs,
si així ho desitgen, poden
sintonitzar les emissions en
el dial 107.1 de la freqüència
modulada (FM).

La programació en directe
és la següent:

Rocktime: Dimarts de 15,30 a
21h. Aquesta emissió es
repeteix els diumenges de
18 a 21h.
Magazine: 60 minutos.
Dimecres de 12 a 13h, però
no s’emet contínuament ja

que és el programa de la
Chavela i varia segons la
seva disponibilitat.
Munta-t’ho bé: Dimecres de
17 a 19h. Emissió coberta
per Marc Vilardell.
La Moixiganga. Dimecres, en
directe, des de Ràdio Sant
Quirze.
El Món de l’Espectacle: Dijous
de 19 a 21h.
L’Hora D: Dijous de 10 a 12h.
Sense Fronteres: Dissabtes de
18 a 20h, a càrrec de Josep
Vilardell.
Pista Matinal: Diumenges de
9 a 11h. Reflexió, informació
i distracció en un magazine
dominical amb la direcció
de Josep Gudayol. Aquest
programa té una continuïtat
de música en directe de 30
minuts a l’Afegit, i ha incor-
porat recentment una nova
secció anomenada
l’Endevinalla.

TEMPO 
reprèn l’espectacle

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

El passat diumenge 19 de
setembre de 2010 va arri-
bar l’hora de reprendre les
activitats locals de TEMPO.
La Temporada d’especta-
cles familiars va arribar amb
un gran entusiasme de tots
conegut, des dels seus ini-
cis amb diversitat per a
grans i petits, i amb l’encert
i la continuïtat professional
que convida a passar les
tardes de tardor.

«Merci Bien» va conformar
veritablement una tarda
plena de sorpreses amb
l’actuació de «Music

Circus». Aquests posaren en
escena un mosaic, amb par-
ticipació inclosa dels del
pati de butaques d’alguns
assistents, de moviments
gimnàstics i passatges
musicals. Amb un dels pas-
seigs observadors d’un dels
artistes es va buscar la com-
plicitat de en l’estira i
arronsa de la participació
del públic.

Com sempre, la breu pre-
sentació d’Elisa Jorba va
donar el tret de sortida i
traslladava a l’espectador
per una propera actuació
en el marc de la sala del
Sindicat.

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY
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Jornades de divulgació científica
ISIDRE PRAT
FOTO ARXIU

S

Aquest estiu, durant els qua-
tre caps de setmana de juliol,
l’Ajuntament de Balsareny, a
través de les seves regidories
d’Ensenyament i de Medi
Ambient, amb la col·labora-
ció de diversos voluntaris, ha
portat a terme unes jornades
d’apropament a la ciència,
amb un caire popular. Cal dir
que, per ser un primer any en
què es feia una activitat d’a-
quest tipus, ha tingut força
èxit i ressò a la població. La
participació dels ciutadans
no ha estat massiva, com
acostuma a ser en aquest
tipus d’actes, però sí força
important. La majoria de dies
hi havia unes 20 o 25 perso-
nes, i algun dia més de 30. En
qualsevol cas, la gent que hi
ha participat n’ha estat con-
tenta, perquè segur que ha
après coses que desconeixia
del món científic, i ha quedat
amb ganes de tornar-hi l’any
que ve. Cal dir que el tipus de
públic va ser ben divers: hi
havia des de nens petits, fins
a joves i adults.

Totes les jornades tenien una
estructura comuna. Primer, a
la sala petita del Sindicat,
durant una estona es feia
una xerrada a càrrec d’algú
relacionat amb el món de la
ciència, amb l’ajut de mate-
rial audiovisual. Després, al
mateix indret, es feia un
taller adequat per a petits i
grans. I, finalment, una sorti-
da de camp per a conèixer
més de prop el tema. Tots els
participants varen pagar una
inscripció, al mòdic preu de 3
euros, per a despeses de
materials. Així, varen rebre
una carpeta i, en cada jorna-
da, un dossier divulgatiu del
tema que es tractava.

Les jornades varen començar
el diumenge dia 4 de juliol,

de 10 a 2 del matí, amb el
tema «Les aus aquàtiques
de Balsareny» i la va portar
a terme Josep Costa. En la
xerrada es van presentar les
principals aus aquàtiques
que podem veure a les zones
humides del nostre terme,
entre elles, l’ànec coll-verd, el
bernat pescaire, el blauet, la
polla d’aigua, la merla, dife-
rents picots, algunes malle-
rengues, el pit-roig… Com a
taller es varen construir uns
nius de fusta i després, en la
sortida que es va fer, a la
zona de la resclosa dels man-
resans, es varen anar
col·locant aquests nius entre
els arbres per tal de facilitar
la reproducció de les aus que
viuen en aquell hàbitat.

La segona jornada va ser el
següent diumenge, dia 11,
també de 10 a 2 i, en aquesta
ocasió, el tema fou «El bosc
de ribera de Balsareny», a
càrrec d’Isidre Prat. En la
xerrada es va explicar què és
el bosc de ribera i com dis-
tingir les principals espècies
d’arbres i arbustos que
podem trobar als boscos de
ribera del nostre terme
municipal, com el vern, els
salzes, l’om, els roures, els
pollancres, els freixes, els
aurons i blades, l’arç blanc,
l’avellaner, etc. Com a taller
es va explicar la manera de
construir un herbari casolà i,
per posar-ho en pràctica
d’una forma ràpida i senzilla,
els assistents, petits i grans,
varen elaborar alguns fulls
d’herbari a partir d’unes
bones imatges en paper de
les plantes esmentades, sim-
plement «retallant i engan-
xant». A la vegada, amb l’ajut
de guies de camp, es va
ensenyar la manera de classi-
ficar els arbres i arbustos per
tal de conèixer-ne els noms
vulgars i científics. Per aca-
bar, es va fer la sortida cap a
la zona de l’espai natural de

la vora del Llobregat fins arri-
bar a la resclosa, on es van
veure «in situ» les espècies
vegetals que s’havien estu-
diat anteriorment i també es
van poder recollir petites
mostres naturals d’algunes
d’elles, per tal que després
qui volgués es pogués ela-
borar l’herbari.

La tercera jornada va tenir
lloc el dissabte dia 17, de 7 a
11 del vespre aproximada-
ment. Aquest horari estava
relacionat amb el tema, que

va ser l’astronomia, concreta-
ment: «Introducció a l’as-
tronomia: el Sistema
Solar». Fou la jornada més
participativa i la que va tenir
més ressò al poble, segura-
ment pel fet que és un tema
força atraient. La va dur a
terme Jordi Medina junta-
ment amb un grup de gent
aficionada a l’astronomia,
que el van ajudar, tant amb
les explicacions com amb el
muntatge audiovisual.
Després d’una llarga presen-
tació, que portava els assis-

‘Un fil de veu’, poemes de Rossend Sellarès
SARMENT
FOTO R. SELLARÉS

S

El poeta navassenc Rossend
Sellarès, que fa un parell
d’anys va presentar a la
Biblioteca Pere casaldàliga el
seu recull de poemes
«Emotius mots», ha tornat a
Balsareny el passat dia 15
d’octubre, ara a la sala petita
del Sindicat, amb un nou
recull poètic, anomenat «Un
fil de veu». La lectura, igual
que l’altra vegada, ha anat a
càrrec de Dolors Claret,
Assumpta Santacreu, Josep
Vilarmau, Ramon Carreté i el
mateix Rossend Sellarès,
acompanyats a la guitarra
pel jove Martí Riera.

Rossend Sellarés té 61 anys.
Lletraferit de tota la vida,
col·laborador de les revistes
«El Ressò», «Xitxarel·lo» i «El
balcó de Montserrat» i crea-
dor de mots encreuats i altres
jocs lingüístics, va arribar
relativament tard al món de
la poesia. Va començar fent
poemes de circumstàncies,
dedicats a amics i a familiars,
i només en veure que tenien
bona acceptació en els cer-
cles reduïts on els llegia, es va
anar decidint a donar-los a
conèixer públicament. Va
començar a participar en
concursos literaris… i va
començar a guanyar premis i
més premis, tants, que l’enu-
meració de tots seria massa

llarga. Premis arreu de
Catalunya, al país Valencià i
fins i tot d’àmbit internacio-
nal, a l’Alguer, per exemple, i a
París, entre altres.

Forma part del taller de poe-
sia «Escac al vers» de l’Ateneu
Barcelonès, i ha ofert diversos
recitals dels seus poemes a
diferents llocs de Catalunya;
recordem que va ser a
Balsareny amb un altre recull
de poemes, a la Biblioteca, fa
un parell d’anys. Ara té a punt
de publicar un llibre. Per altra
part, està sempre a punt per
assistir als col·legis i instituts
que li ho demanen, per reci-
tar-hi poemes, parlar de poe-
sia i fomentar entre els estu-

diants l’amor a la literatura.

Fa una poesia senzilla i ente-
nedora, però molt treballada
tècnicament, amb tots els
recursos estilístics i mètrics
d’un bon artista del vers. I els
seus poemes ens arriben
endins perquè parlen de les
nostres coses quotidianes:
l’amor i l’amistat, el país i el
paisatge, el pas del temps, els
sentiments, la bellesa i l’art…
I llegint-los, o escoltant-los,
ens en queda un pòsit d’hu-
manitat, de tendresa, de
nostàlgia o de reflexió que
ens ajuda a sentir-nos una
mica més arrelats en el nos-
tre temps, en la nostra terra i
amb la nostra gent.

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

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

FORN
Pa i Pastisseria
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Lluís Companys: «el nostre president». 
70è. aniversari del seu afusellament – I

CRISTINA MASANÉS
ANDREU FERNÁNDEZ

S

Lluís Companys i Jover era fill
de ponent. Va néixer el 21 de
juny del 1882 en un poble
petit que duu nom de terra: el
Tarròs. Era fill de terratinents,
d’una de les famílies mes ben
situades de l’Urgell. El pare,
Josep Companys, era un libe-
ral. La mare, Lluïsa Jover, una
rica baronessa. A la casa pairal,
d’arquitectura colonial i situa-
da prop de l’església del poble,
un escut d’armes recordava el
seu origen nobiliari: un estirp
de cavallers occitans. Va ser el
segon de deu fills. En van
sobreviure vuit: cinc nens i tres
nenes.

Els amics eren fills de parcers
que treballaven per la seva
família, i Companys mai no
oblidaria les condicions de
vida dels qui no eren com ell.

La vida al poble es va acabar
aviat. Als nou anys, Lluís
Companys era internat a
Barcelona al Liceu Poliglot, un
prestigiós centre educatiu a la
Rambla de Catalunya, per
estudiar batxillerat. No li va ser
fàcil. No solament perquè en
aquella escola tot era nou i no
hi havia camp per córrer, sinó
perquè allà es parlava i estu-
diava en castellà, una llengua
que quasi no entenia. Al Liceu,
però, hi va fer amics. Entre ells,
Francesc Layret, amb qui, a
més de batxillerat, va compar-
tir aules a la Universitat. En
concret, a la Facultat de Dret,
on es van inscriure l’any 1898.

Acabada la Universitat, Lluís
Companys es va afiliar a la
Joventut d’Unió Republicana,
partit encapçalat per Nicolás
Salmerón. La tensió social crei-
xia i amb ell, el catalanisme. El
1914, la Mancomunitat va
representar un primer embrió

de govern autònom.
Companys era redactor del
diari del Partit Reformista «La
Publicidad». Entre altres tas-
ques, era relator de la política
municipal barcelonina. I es
que, a mes de tenir vocació
política, era també un actiu
periodista. Si havia de ser
advocat, havia de ser-ho dels
treballadors. Va ser així com es
va convertir en advocat labo-
ralista, posant sovint la fortuna
familiar al servei del moviment
obrer i de clients sense recur-
sos.

El novembre de 1917, a les
eleccions municipals de
l’Ajuntament de Barcelona, va
ser escollit regidor pel PRC
(Partit Republicà Català), un
partit d’esquerra obrerista i
autonomista, al districte V, el
Raval, barri obrer. Tenia trenta-
tres anys. En feia set que s’ha-
via casat amb Maria Mercè
Mico (la seva primera esposa) i
havia tingut dos fills: el Lluís,
nascut el 1911 amb una malal-
tia mental, i la Maria de l’Alba,
que va néixer quatre anys des-
prés. A l’Ajuntament, va propo-
sar d’impulsar l’ensenyament
del català a les escoles munici-
pals. Com  a advocat, junta-
ment amb l’amic Layret, va
actuar sovint com a defensor
de sindicalistes processats.

Un cop a la setmana, organit-
zava a cas seva una tertúlia  on
assistien, entre d’altres,

Francesc Layret, Gabriel
Alomar i el líder sindical
Salvador Seguí, amic d’infància
a qui havia retrobat. Salvador
Segui («el Noi del Sucre») havia
nascut a Tornabous, el poble
veí de l’Urgell. El seu pare tre-
ballava a casa dels Companys i,
ja de petits, havien tingut una
estreta amistat.

Entre el 1917 i el 1922, el clima
violent entre obrers i patrons
era extrem.Van ser els anys del
pistolerisme a Barcelona, que
van representar l’assassinat de
centenars de persones i na
repressió  de l’Estat brutal. La
vaga de La Canadenca, que el
febrer del 1919 va deixar la
ciutat a les fosques, va estron-
car definitivament la campan-
ya de la Mancomunitat per un
Estatut Integral de Catalunya.
Lluís Companys la defensava.

Després de setmanes de vaga
general, s’arriba a un acord.
Salvador Seguí va ser una peça
clau en les negociacions entre
patrons i sindicats. Companys
també va intervenir-hi: volia
establir ponts entre l’obreris-
me anarcosindicalista i l’es-
querra republicana autono-
mista.

Però la treva va durar poc. Els
militars que ja s’havien oposat
a l’acord, amb el suport dels
sectors mes durs de la patro-
nal, van iniciar la repressió. El
capità general, Joaquín Milans
del Bosch, i el governador mili-
tar, el general Martínez Anido,
van ordenar unes dures
represàlies. Companys hi va
intervenir telegrafiant al sots-
secretari de Presidència del
Govern Espanyol: «Els patrons
no han complert». Com a regi-
dor de l’Ajuntament, proposà
a l’alcalde que fos el mateix
consistori qui s’adrecés al
Govern perquè «obligui els
patrons a complir el que han

pactat». Davant la negativa de
l’Ajuntament, Companys acusa
el Govern municipal d’esqui-
rol. Va ser empresonat durant
29 dies, fins que va acabar la
vaga general.

En un ambient de gran tensió
social, els que tenien armes
jurídiques per defensar els tre-
balladors, com Companys i
Layret, representaven un perill.
El 20 de novembre de 1919
van començar les detencions
en massa. Salvador Segui i
Lluís Companys van ser detin-
guts.

Quan Maria Mercè Mico, espo-
sa de Companys, va anar a bus-
car Layret per demanar-li
ajuda, aquest ja se li havia
avançat. Francesc Layret havia
sortit de casa seva per anar a
veure els detinguts i provar
d’intercedir per ells. A la vore-
ra, molt a prop de casa, un
home vestit amb una granota
blava de mecànic es va aturar
al seu davant i el va matar.
L’assassí, un pistoler a sou dels
Sindicats Lliures (la patronal)
va fugir. Aquella mateixa tarda,
Companys i Segui, juntament
amb 34 detinguts mes, van ser
embarcats cap a Menorca, al
castell de la Mola de Maó. Va
ser aquí on va saber que el seu
company de lluita havia estat
assassinat.

Companys va sortir de la presó
per anar a cobrir l’escó del PRC
que Layret havia deixat vacant
a Madrid. Com si la mort
hagués estat una manera
extrema i agra d’intercedir en
favor d’un amic. La seva carre-
ra política ja no tenia camí
enrere. Els anys del pistoleris-
me, especialment durs amb la
causa obrera, van posar-hi l’ar-
gumentari. Entre el periodis-
me, la jurisprudència i la políti-
ca activa, ja havia pres una
opció.

tents (més d’una quarante-
na) a fer un bonic viatge per
l’Univers, es va fer un taller
de muntatge del Sistema
Solar a escala: la primera
part, sobre diàmetres i

volums (imitant els planetes
amb materials plàstics), es va
fer a la mateixa sala del
Sindicat; en tant que la sego-
na, sobre distàncies relatives
entre els planetes, va tenir

lloc a la plaça de la Mel. Tot
seguit es va iniciar una sorti-
da fins a l’esplanada de la
cruïlla entre els carrers de
l’Om i de la Síquia on, des-
prés de sopar una mica, es
van poder fer durant el ves-
pre unes bones observa-
cions d’alguns planetes i
satèl·lits, com Venus, Saturn i
La Lluna, gràcies a uns bons
telescopis; també hi va haver
oportunitat de conèixer bé
les constel·lacions d’estiu
mirant el cel.

Durant aquesta jornada,
Jordi Medina i els seus acom-
panyants van aprofitar per
donar a conèixer el club d’a-
ficionats a l’astronomia, ano-
menat «AstroAmics», que han
format, i que està obert a tot-
hom. Es tracta d’un grup dis-
posat a fer activitats junts en
aquest àmbit: sortides per a
fer observacions del cel amb
prismàtics i telescopis, visites
a centres astronòmics, orga-
nització de conferències, cur-
sos i exposicions, o participa-
ció en les que s’organitzen
en altres llocs. Qualsevol per-
sona que vulgui s’hi pot
adherir i pot participar en
totes o en algunes de les
seves activitats, segons la
disponibilitat de cadascú.
Podreu trobar més informa-
ció a www.AstroAmics.tk .

El club s’ha format recent-
ment i ja ha fet activitats
diverses. Així, aquest estiu, a
més de la jornada científica
del juliol, a Balsareny també
va portar a terme una altra
activitat, el dia 4 de setem-
bre, durant la celebració de
la Setmana de la Joventut, en
aquest cas dedicada a
«Estrelles, galàxies i nebu-
loses», que va incloure
també una xerrada explicati-
va a la sala petita del Sindicat
i després una sortida noctur-
na als afores del poble, a un
quilòmetre pel camí de la via
en direcció La Rabeia, on es
va fer una observació de «cel
profund» i de les

constel·lacions de tardor.

Després d’aquesta «mogu-
da» astronòmica, el club ha
arribat ja a una vintena de
membres, la majoria de
Balsareny, però també de la
comarca. Ànim, que hi ha
preparades més activitats
per a aquesta tardor-hivern!

I, per acabar, la darrera jorna-
da científica va tenir lloc el
diumenge dia 25 de juliol, de
10 a 1,30 del matí, sobre un
tema molt actual, relacionat
amb el medi ambient, com
és «El compostatge», a
càrrec de Jordi Sánchez
Herranz. En la presentació al
Sindicat es va explicar què és
el compostatge, les condi-
cions que ha de complir
aquest procés, quins tipus de
materials s’hi poden incloure
i quins no, i les eines que cal
fer servir. Com a taller es va
fer una pràctica consistent
en un petit compostador
individual i, per finalitzar, va
tenir lloc una sortida als afo-
res, al camí de Fucimanya, on
es va posar a punt un com-
postador gros (més o menys
d’1 m3), construït, de forma
casolana, amb fustes de
palés i filat metàl·lic; després
s’hi varen introduir materials
orgànics diversos (secs i fres-
cos) i es va deixar a l’espera
que, amb un marge d’uns
quants mesos, es transformi
en compost apte per a utilit-
zar com a adob natural.

Cal dir que, en totes aquestes
jornades, hi hagué també la
participació, no només en
l’organització, sinó també en
la part científica, dels regi-
dors de Medi Ambient,
Noèlia Ramírez, i
d’Ensenyament, Roc Carulla.
Tant aquests regidors com
els monitors i el públic assis-
tent van quedar satisfets de
l’experiència i ja s’està pen-
sant en nous temes en el
marc de la ciència per poder
apropar-los a la gent l’any
vinent.
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Maria Teresa Serra, tercera generació de cal Busoms
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

Avui ja fa uns dies que un dels
establiments de venda de pa,
el forn de cal Busoms, era un
dels últims forns amb funcio-
nament de llenya, de cocció
vegetal costosa. Cal Busoms
ha deixat pas a una nova
opció de venda la qual li per-
met el no haver de baixar les
portes.

«Agraeixo als clients de tota
la vida i també a tots aquells
que darrerament ens han
donat confiança, aquesta
companyia comercial que fa
possible que continuïn amb
nosaltres, encara que no sigui
el pa de cal Busoms de tota la
vida, ja que de no ser així ja
hauríem tancat portes». Són
paraules de la Maria Teresa
Serra i Riera, acompanyada
d’un dels seus néts.

La Maria Teresa va néixer a
Balsareny, a la casa de cal
Busoms, el 15 d’octubre de
1952. Posteriorment va estu-
diar batxillerat i comerç a les
Carmelites de Berga. Sempre
que pot, encara que no dispo-
si de molt de temps, li agrada
llegir (darrerament ha llegit la
trilogia de Millenium, de Stieg
Larsson), el cinema d’intriga i
sempre que fan teatre a
Balsareny aprofita per anar-hi.
Referent als esports li agrada
molt el futbol i per mantenir-
se en forma li encanta anar a
caminar. Pel que fa als viatges
comenta que «conec gran
part de Catalunya i les Illes

- Aquesta és la tercera genera-
ció de l’establiment amb dedi-
cació a la venda de pa. Ens
podeu dir sobre quin any va
començar a donar servei el
forn?

- En aquests moments no ho
recordo gaire bé, però crec
que us puc donar com a
referència els anys 1922 o
1923.

- En recordeu els noms de les
persones que van promoure en
primera generació el Forn
Busoms?

- Doncs sí, van ser el Marc
Busoms i l’Antònia Comellas,
els quals el van deixar
d’herència a la meva mare, ja
que aquest matrimoni no va

tenir fills, i la meva mare des
de jove va tenir cura d’acom-
panyar-los i cuidar-los fins al
final de les seves vides.

- El forn sempre ha estat al
carrer Sant Domènec?

- Hi ha hagut dos forns, però
sempre al mateix carrer. El pri-
mer que es va posar al servei
dels balsarenyencs va estar
ubicat al número 52. Més tard,
en la segona generació, els
meus pares, en Ramon Serra i
la Carme Riera, van ser els pro-
motors del segon forn, al
número 50.

- Feia molts anys que els balsa-
renyencs ens havíem acostu-
mat a veure una part del sostre
balsarenyenc un xic ennuvolat
degut al fum de la xemeneia
del forn de llenya de cal
Busoms. Ara, fum i flaire, han
deixat de formar part d’un pai-
satge tan nostre.

- Bé, podríem dir que amb
nosaltres s’ha trencat un cicle.
Tot canvia i la vida no deixa de
continuar. Dues parts molt
importants han estat la deci-
sió que hem hagut de pren-
dre. La cocció del pa amb forn
de llenya suposa un esforç
físic gran, és un treball dur i
que requereix moltes hores.
L’haver de deixar de produir el
conegut pa de cal Busoms ens
ha sabut molt de greu i molt
esforç moral. Però com la
mateixa vida tot evoluciona i
pren diversitats canviants.

Eloi Alboquers, arrels de músic bastoner
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

L’Eloi Alboquers va néixer a
Balsareny el 7 d’octubre de
1991. Després de cursar el
batxillerat humanístic a
l’Institut de Sallent, actual-
ment està fent la llicenciatura
de Dret a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

A l’Eloi li agrada llegir i, tot i
que no disposa de gaire
temps per fer-ho, darrera-
ment ha llegit Chaman, de
Noah Gordon. Alboquers és
un enamorat de viatjar, ja que
com diu ell «és molt impor-
tant poder desconnectar de
la rutina quotidiana». Ha viat-
jat a països com França, Itàlia
i Holanda, i per la península
ha estat a Astúries, Galícia,
País Basc i Andalusia, entre
altres. Entre els seus hobbies,
li encanta sortir amb els
amics i poder veure una bona
pel·lícula. «Aquests són
moments molt interessants i
agradables». Referent als
esports es decanta per la
natació. «De ben petit vaig
començar a practicar-la al
Club d’aquí a Balsareny, i més
tard vaig poder fer uns pas-
sos per l’handbol, però darre-
rament només combino la
natació amb la gimnàstica».

L’Eloi ja fa temps que va
començar a participar amb el
quadre dels Bastoners de
Balsareny, tocant el saxo.

- Digueu-nos, com va anar tot
això de participar amb el qua-

dre de Bastoners?

- Tot va començar amb una
iniciativa conjunta entre l’es-
cola Guillem de Balsareny i
l’equip directiu dels
Bastoners. Recordo que
durant algunes de les hores
de música a l’escola, durant el
darrer curs de sisè, ens
venien a ensenyar a ballar
bastons el Xavier Vall, el seu
pare Jaume i també el Jorge
Villagrasa. Primerament ens
van ensenyar un ball, la
Marxa, el més senzill de tots, i
després ja el vam poder lluir
en els actes de la nostra Festa
Major.

- Què en penses de la tradició
dels balls de bastons?

El ball del bastoner és una de
les danses que es mereix ser
ballada amb una força i senti-
ment tradicional. És un senti-
ment molt fort per on han
passat moltes generacions
de balsarenyencs. Jo el porto

tan a dins que se’m fa difícil
poder-lo expressar. En aquell
anys vam aconseguir tenir els
vestits tradicionals i també,
crec que ho puc dir, que
nosaltres vam estar en
aquest punt clau per tal que
no es perdés aquesta tradi-
ció. Actualment hi ha dife-
rents colles de petits i grans, i
això és tot un orgull per
Balsareny.

- Primer ballaves, doncs? I des-
prés els vas acompanyar amb
el saxo: és així?

- Doncs sí, va anar així. Primer
vaig estar uns anys ballant, i
després els companys que
sabien tocar el saxo em van
demanar que m’hi incorpo-
rés com a músic amb ells.
Vaig acceptar-ho amb molta
il·lusió.

- Com va néixer la teva afició
pel saxòfon?

- El saxo és un instrument
que de sempre m’havia agra-
dat molt. Trobo que té un so
molt característic i personal, i
visualment trobo que també
és un instrument especial-
ment vistós per a la seva
forma i lluentor daurada. A
més a més, de ben petit quan
escoltava una cançó amb el
so d’un saxo em quedava
embadalit, meravellat del seu
so. Va ésser arran d’aquesta
meva passió per l’instrument
que vaig suggerir a la direc-
ció de l’escola de música si hi
hauria possibilitat de fer clas-

ses de saxo, ja que no se’n
feien. La meva petició va
donar el seu fruit, i des d’a-
quell temps a l’Escola
Municipal s’imparteixen clas-
ses de saxo.

- El saxo és un instrument que
té diferents modalitats. Quina
és la versió de saxo que
toques?

- De fet hi ha set modalitats
diferents: el sopranino (en mi
bemoll), el soprano (en si
bemoll), l’alt (en mi bemoll),
el tenor (en si bemoll), el barí-
ton (en mi bemoll), el baix (en
si bemoll) i el contrabaix (en
mi bemoll). De tots aquests,
els més habituals en les for-
macions musicals són el saxo
alt i el tenor, i en menor
mesura el baríton. El saxo que
toco jo és el saxo alt.

- En quina edat us vau iniciar
en aquest món de la música?

- Vaig començar a fer solfeig a
l’escola de música de
Balsareny amb cinc anys. Tot
seguit vaig començar a fer les
primeres pràctiques amb
piano. I actualment encara hi
vaig.

- Quantes hores dediqueu a la
pràctica musical?

- Doncs no sabria dir-vos
amb massa exactitud el total
d’hores, ja que això depèn
del meu temps disponible,
tot i que faig el possible per
tenir el màxim de temps.

Balears, però m’hauria agra-
dat molt poder viatjar i conèi-
xer altres indrets»..

- Teniu alguna anècdota de
quan éreu petita?

- El forn per a mi és un lloc on
he viscut molts i diferents
moments entranyables. Com
que a casa sempre hem estat
acollidors, recordo que en
aquells anys per les festes de
Nadal, molta de la gent arriba-
da d’Andalusia venien a fer els
típics «mantecados», roscos i
el pa d’oli. Com que eren
molts, cadascun t’explicava
coses del seu poble. I un altre
fet és que a casa s’hi podia
entrar pel darrere del carreró
de la Pista i sortir pel carrer
Sant Domènec.
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Maria Teresa Serra, tercera generació de cal Busoms
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

Avui ja fa uns dies que un dels
establiments de venda de pa,
el forn de cal Busoms, era un
dels últims forns amb funcio-
nament de llenya, de cocció
vegetal costosa. Cal Busoms
ha deixat pas a una nova
opció de venda la qual li per-
met el no haver de baixar les
portes.

«Agraeixo als clients de tota
la vida i també a tots aquells
que darrerament ens han
donat confiança, aquesta
companyia comercial que fa
possible que continuïn amb
nosaltres, encara que no sigui
el pa de cal Busoms de tota la
vida, ja que de no ser així ja
hauríem tancat portes». Són
paraules de la Maria Teresa
Serra i Riera, acompanyada
d’un dels seus néts.

La Maria Teresa va néixer a
Balsareny, a la casa de cal
Busoms, el 15 d’octubre de
1952. Posteriorment va estu-
diar batxillerat i comerç a les
Carmelites de Berga. Sempre
que pot, encara que no dispo-
si de molt de temps, li agrada
llegir (darrerament ha llegit la
trilogia de Millenium, de Stieg
Larsson), el cinema d’intriga i
sempre que fan teatre a
Balsareny aprofita per anar-hi.
Referent als esports li agrada
molt el futbol i per mantenir-
se en forma li encanta anar a
caminar. Pel que fa als viatges
comenta que «conec gran
part de Catalunya i les Illes

- Aquesta és la tercera genera-
ció de l’establiment amb dedi-
cació a la venda de pa. Ens
podeu dir sobre quin any va
començar a donar servei el
forn?

- En aquests moments no ho
recordo gaire bé, però crec
que us puc donar com a
referència els anys 1922 o
1923.

- En recordeu els noms de les
persones que van promoure en
primera generació el Forn
Busoms?

- Doncs sí, van ser el Marc
Busoms i l’Antònia Comellas,
els quals el van deixar
d’herència a la meva mare, ja
que aquest matrimoni no va

tenir fills, i la meva mare des
de jove va tenir cura d’acom-
panyar-los i cuidar-los fins al
final de les seves vides.

- El forn sempre ha estat al
carrer Sant Domènec?

- Hi ha hagut dos forns, però
sempre al mateix carrer. El pri-
mer que es va posar al servei
dels balsarenyencs va estar
ubicat al número 52. Més tard,
en la segona generació, els
meus pares, en Ramon Serra i
la Carme Riera, van ser els pro-
motors del segon forn, al
número 50.

- Feia molts anys que els balsa-
renyencs ens havíem acostu-
mat a veure una part del sostre
balsarenyenc un xic ennuvolat
degut al fum de la xemeneia
del forn de llenya de cal
Busoms. Ara, fum i flaire, han
deixat de formar part d’un pai-
satge tan nostre.

- Bé, podríem dir que amb
nosaltres s’ha trencat un cicle.
Tot canvia i la vida no deixa de
continuar. Dues parts molt
importants han estat la deci-
sió que hem hagut de pren-
dre. La cocció del pa amb forn
de llenya suposa un esforç
físic gran, és un treball dur i
que requereix moltes hores.
L’haver de deixar de produir el
conegut pa de cal Busoms ens
ha sabut molt de greu i molt
esforç moral. Però com la
mateixa vida tot evoluciona i
pren diversitats canviants.

Eloi Alboquers, arrels de músic bastoner
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

L’Eloi Alboquers va néixer a
Balsareny el 7 d’octubre de
1991. Després de cursar el
batxillerat humanístic a
l’Institut de Sallent, actual-
ment està fent la llicenciatura
de Dret a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

A l’Eloi li agrada llegir i, tot i
que no disposa de gaire
temps per fer-ho, darrera-
ment ha llegit Chaman, de
Noah Gordon. Alboquers és
un enamorat de viatjar, ja que
com diu ell «és molt impor-
tant poder desconnectar de
la rutina quotidiana». Ha viat-
jat a països com França, Itàlia
i Holanda, i per la península
ha estat a Astúries, Galícia,
País Basc i Andalusia, entre
altres. Entre els seus hobbies,
li encanta sortir amb els
amics i poder veure una bona
pel·lícula. «Aquests són
moments molt interessants i
agradables». Referent als
esports es decanta per la
natació. «De ben petit vaig
començar a practicar-la al
Club d’aquí a Balsareny, i més
tard vaig poder fer uns pas-
sos per l’handbol, però darre-
rament només combino la
natació amb la gimnàstica».

L’Eloi ja fa temps que va
començar a participar amb el
quadre dels Bastoners de
Balsareny, tocant el saxo.

- Digueu-nos, com va anar tot
això de participar amb el qua-

dre de Bastoners?

- Tot va començar amb una
iniciativa conjunta entre l’es-
cola Guillem de Balsareny i
l’equip directiu dels
Bastoners. Recordo que
durant algunes de les hores
de música a l’escola, durant el
darrer curs de sisè, ens
venien a ensenyar a ballar
bastons el Xavier Vall, el seu
pare Jaume i també el Jorge
Villagrasa. Primerament ens
van ensenyar un ball, la
Marxa, el més senzill de tots, i
després ja el vam poder lluir
en els actes de la nostra Festa
Major.

- Què en penses de la tradició
dels balls de bastons?

El ball del bastoner és una de
les danses que es mereix ser
ballada amb una força i senti-
ment tradicional. És un senti-
ment molt fort per on han
passat moltes generacions
de balsarenyencs. Jo el porto

tan a dins que se’m fa difícil
poder-lo expressar. En aquell
anys vam aconseguir tenir els
vestits tradicionals i també,
crec que ho puc dir, que
nosaltres vam estar en
aquest punt clau per tal que
no es perdés aquesta tradi-
ció. Actualment hi ha dife-
rents colles de petits i grans, i
això és tot un orgull per
Balsareny.

- Primer ballaves, doncs? I des-
prés els vas acompanyar amb
el saxo: és així?

- Doncs sí, va anar així. Primer
vaig estar uns anys ballant, i
després els companys que
sabien tocar el saxo em van
demanar que m’hi incorpo-
rés com a músic amb ells.
Vaig acceptar-ho amb molta
il·lusió.

- Com va néixer la teva afició
pel saxòfon?

- El saxo és un instrument
que de sempre m’havia agra-
dat molt. Trobo que té un so
molt característic i personal, i
visualment trobo que també
és un instrument especial-
ment vistós per a la seva
forma i lluentor daurada. A
més a més, de ben petit quan
escoltava una cançó amb el
so d’un saxo em quedava
embadalit, meravellat del seu
so. Va ésser arran d’aquesta
meva passió per l’instrument
que vaig suggerir a la direc-
ció de l’escola de música si hi
hauria possibilitat de fer clas-

ses de saxo, ja que no se’n
feien. La meva petició va
donar el seu fruit, i des d’a-
quell temps a l’Escola
Municipal s’imparteixen clas-
ses de saxo.

- El saxo és un instrument que
té diferents modalitats. Quina
és la versió de saxo que
toques?

- De fet hi ha set modalitats
diferents: el sopranino (en mi
bemoll), el soprano (en si
bemoll), l’alt (en mi bemoll),
el tenor (en si bemoll), el barí-
ton (en mi bemoll), el baix (en
si bemoll) i el contrabaix (en
mi bemoll). De tots aquests,
els més habituals en les for-
macions musicals són el saxo
alt i el tenor, i en menor
mesura el baríton. El saxo que
toco jo és el saxo alt.

- En quina edat us vau iniciar
en aquest món de la música?

- Vaig començar a fer solfeig a
l’escola de música de
Balsareny amb cinc anys. Tot
seguit vaig començar a fer les
primeres pràctiques amb
piano. I actualment encara hi
vaig.

- Quantes hores dediqueu a la
pràctica musical?

- Doncs no sabria dir-vos
amb massa exactitud el total
d’hores, ja que això depèn
del meu temps disponible,
tot i que faig el possible per
tenir el màxim de temps.

Balears, però m’hauria agra-
dat molt poder viatjar i conèi-
xer altres indrets»..

- Teniu alguna anècdota de
quan éreu petita?

- El forn per a mi és un lloc on
he viscut molts i diferents
moments entranyables. Com
que a casa sempre hem estat
acollidors, recordo que en
aquells anys per les festes de
Nadal, molta de la gent arriba-
da d’Andalusia venien a fer els
típics «mantecados», roscos i
el pa d’oli. Com que eren
molts, cadascun t’explicava
coses del seu poble. I un altre
fet és que a casa s’hi podia
entrar pel darrere del carreró
de la Pista i sortir pel carrer
Sant Domènec.
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Lluís Companys: «el nostre president». 
70è. aniversari del seu afusellament – I

CRISTINA MASANÉS
ANDREU FERNÁNDEZ

S

Lluís Companys i Jover era fill
de ponent. Va néixer el 21 de
juny del 1882 en un poble
petit que duu nom de terra: el
Tarròs. Era fill de terratinents,
d’una de les famílies mes ben
situades de l’Urgell. El pare,
Josep Companys, era un libe-
ral. La mare, Lluïsa Jover, una
rica baronessa. A la casa pairal,
d’arquitectura colonial i situa-
da prop de l’església del poble,
un escut d’armes recordava el
seu origen nobiliari: un estirp
de cavallers occitans. Va ser el
segon de deu fills. En van
sobreviure vuit: cinc nens i tres
nenes.

Els amics eren fills de parcers
que treballaven per la seva
família, i Companys mai no
oblidaria les condicions de
vida dels qui no eren com ell.

La vida al poble es va acabar
aviat. Als nou anys, Lluís
Companys era internat a
Barcelona al Liceu Poliglot, un
prestigiós centre educatiu a la
Rambla de Catalunya, per
estudiar batxillerat. No li va ser
fàcil. No solament perquè en
aquella escola tot era nou i no
hi havia camp per córrer, sinó
perquè allà es parlava i estu-
diava en castellà, una llengua
que quasi no entenia. Al Liceu,
però, hi va fer amics. Entre ells,
Francesc Layret, amb qui, a
més de batxillerat, va compar-
tir aules a la Universitat. En
concret, a la Facultat de Dret,
on es van inscriure l’any 1898.

Acabada la Universitat, Lluís
Companys es va afiliar a la
Joventut d’Unió Republicana,
partit encapçalat per Nicolás
Salmerón. La tensió social crei-
xia i amb ell, el catalanisme. El
1914, la Mancomunitat va
representar un primer embrió

de govern autònom.
Companys era redactor del
diari del Partit Reformista «La
Publicidad». Entre altres tas-
ques, era relator de la política
municipal barcelonina. I es
que, a mes de tenir vocació
política, era també un actiu
periodista. Si havia de ser
advocat, havia de ser-ho dels
treballadors. Va ser així com es
va convertir en advocat labo-
ralista, posant sovint la fortuna
familiar al servei del moviment
obrer i de clients sense recur-
sos.

El novembre de 1917, a les
eleccions municipals de
l’Ajuntament de Barcelona, va
ser escollit regidor pel PRC
(Partit Republicà Català), un
partit d’esquerra obrerista i
autonomista, al districte V, el
Raval, barri obrer. Tenia trenta-
tres anys. En feia set que s’ha-
via casat amb Maria Mercè
Mico (la seva primera esposa) i
havia tingut dos fills: el Lluís,
nascut el 1911 amb una malal-
tia mental, i la Maria de l’Alba,
que va néixer quatre anys des-
prés. A l’Ajuntament, va propo-
sar d’impulsar l’ensenyament
del català a les escoles munici-
pals. Com  a advocat, junta-
ment amb l’amic Layret, va
actuar sovint com a defensor
de sindicalistes processats.

Un cop a la setmana, organit-
zava a cas seva una tertúlia  on
assistien, entre d’altres,

Francesc Layret, Gabriel
Alomar i el líder sindical
Salvador Seguí, amic d’infància
a qui havia retrobat. Salvador
Segui («el Noi del Sucre») havia
nascut a Tornabous, el poble
veí de l’Urgell. El seu pare tre-
ballava a casa dels Companys i,
ja de petits, havien tingut una
estreta amistat.

Entre el 1917 i el 1922, el clima
violent entre obrers i patrons
era extrem.Van ser els anys del
pistolerisme a Barcelona, que
van representar l’assassinat de
centenars de persones i na
repressió  de l’Estat brutal. La
vaga de La Canadenca, que el
febrer del 1919 va deixar la
ciutat a les fosques, va estron-
car definitivament la campan-
ya de la Mancomunitat per un
Estatut Integral de Catalunya.
Lluís Companys la defensava.

Després de setmanes de vaga
general, s’arriba a un acord.
Salvador Seguí va ser una peça
clau en les negociacions entre
patrons i sindicats. Companys
també va intervenir-hi: volia
establir ponts entre l’obreris-
me anarcosindicalista i l’es-
querra republicana autono-
mista.

Però la treva va durar poc. Els
militars que ja s’havien oposat
a l’acord, amb el suport dels
sectors mes durs de la patro-
nal, van iniciar la repressió. El
capità general, Joaquín Milans
del Bosch, i el governador mili-
tar, el general Martínez Anido,
van ordenar unes dures
represàlies. Companys hi va
intervenir telegrafiant al sots-
secretari de Presidència del
Govern Espanyol: «Els patrons
no han complert». Com a regi-
dor de l’Ajuntament, proposà
a l’alcalde que fos el mateix
consistori qui s’adrecés al
Govern perquè «obligui els
patrons a complir el que han

pactat». Davant la negativa de
l’Ajuntament, Companys acusa
el Govern municipal d’esqui-
rol. Va ser empresonat durant
29 dies, fins que va acabar la
vaga general.

En un ambient de gran tensió
social, els que tenien armes
jurídiques per defensar els tre-
balladors, com Companys i
Layret, representaven un perill.
El 20 de novembre de 1919
van començar les detencions
en massa. Salvador Segui i
Lluís Companys van ser detin-
guts.

Quan Maria Mercè Mico, espo-
sa de Companys, va anar a bus-
car Layret per demanar-li
ajuda, aquest ja se li havia
avançat. Francesc Layret havia
sortit de casa seva per anar a
veure els detinguts i provar
d’intercedir per ells. A la vore-
ra, molt a prop de casa, un
home vestit amb una granota
blava de mecànic es va aturar
al seu davant i el va matar.
L’assassí, un pistoler a sou dels
Sindicats Lliures (la patronal)
va fugir. Aquella mateixa tarda,
Companys i Segui, juntament
amb 34 detinguts mes, van ser
embarcats cap a Menorca, al
castell de la Mola de Maó. Va
ser aquí on va saber que el seu
company de lluita havia estat
assassinat.

Companys va sortir de la presó
per anar a cobrir l’escó del PRC
que Layret havia deixat vacant
a Madrid. Com si la mort
hagués estat una manera
extrema i agra d’intercedir en
favor d’un amic. La seva carre-
ra política ja no tenia camí
enrere. Els anys del pistoleris-
me, especialment durs amb la
causa obrera, van posar-hi l’ar-
gumentari. Entre el periodis-
me, la jurisprudència i la políti-
ca activa, ja havia pres una
opció.

tents (més d’una quarante-
na) a fer un bonic viatge per
l’Univers, es va fer un taller
de muntatge del Sistema
Solar a escala: la primera
part, sobre diàmetres i

volums (imitant els planetes
amb materials plàstics), es va
fer a la mateixa sala del
Sindicat; en tant que la sego-
na, sobre distàncies relatives
entre els planetes, va tenir

lloc a la plaça de la Mel. Tot
seguit es va iniciar una sorti-
da fins a l’esplanada de la
cruïlla entre els carrers de
l’Om i de la Síquia on, des-
prés de sopar una mica, es
van poder fer durant el ves-
pre unes bones observa-
cions d’alguns planetes i
satèl·lits, com Venus, Saturn i
La Lluna, gràcies a uns bons
telescopis; també hi va haver
oportunitat de conèixer bé
les constel·lacions d’estiu
mirant el cel.

Durant aquesta jornada,
Jordi Medina i els seus acom-
panyants van aprofitar per
donar a conèixer el club d’a-
ficionats a l’astronomia, ano-
menat «AstroAmics», que han
format, i que està obert a tot-
hom. Es tracta d’un grup dis-
posat a fer activitats junts en
aquest àmbit: sortides per a
fer observacions del cel amb
prismàtics i telescopis, visites
a centres astronòmics, orga-
nització de conferències, cur-
sos i exposicions, o participa-
ció en les que s’organitzen
en altres llocs. Qualsevol per-
sona que vulgui s’hi pot
adherir i pot participar en
totes o en algunes de les
seves activitats, segons la
disponibilitat de cadascú.
Podreu trobar més informa-
ció a www.AstroAmics.tk .

El club s’ha format recent-
ment i ja ha fet activitats
diverses. Així, aquest estiu, a
més de la jornada científica
del juliol, a Balsareny també
va portar a terme una altra
activitat, el dia 4 de setem-
bre, durant la celebració de
la Setmana de la Joventut, en
aquest cas dedicada a
«Estrelles, galàxies i nebu-
loses», que va incloure
també una xerrada explicati-
va a la sala petita del Sindicat
i després una sortida noctur-
na als afores del poble, a un
quilòmetre pel camí de la via
en direcció La Rabeia, on es
va fer una observació de «cel
profund» i de les

constel·lacions de tardor.

Després d’aquesta «mogu-
da» astronòmica, el club ha
arribat ja a una vintena de
membres, la majoria de
Balsareny, però també de la
comarca. Ànim, que hi ha
preparades més activitats
per a aquesta tardor-hivern!

I, per acabar, la darrera jorna-
da científica va tenir lloc el
diumenge dia 25 de juliol, de
10 a 1,30 del matí, sobre un
tema molt actual, relacionat
amb el medi ambient, com
és «El compostatge», a
càrrec de Jordi Sánchez
Herranz. En la presentació al
Sindicat es va explicar què és
el compostatge, les condi-
cions que ha de complir
aquest procés, quins tipus de
materials s’hi poden incloure
i quins no, i les eines que cal
fer servir. Com a taller es va
fer una pràctica consistent
en un petit compostador
individual i, per finalitzar, va
tenir lloc una sortida als afo-
res, al camí de Fucimanya, on
es va posar a punt un com-
postador gros (més o menys
d’1 m3), construït, de forma
casolana, amb fustes de
palés i filat metàl·lic; després
s’hi varen introduir materials
orgànics diversos (secs i fres-
cos) i es va deixar a l’espera
que, amb un marge d’uns
quants mesos, es transformi
en compost apte per a utilit-
zar com a adob natural.

Cal dir que, en totes aquestes
jornades, hi hagué també la
participació, no només en
l’organització, sinó també en
la part científica, dels regi-
dors de Medi Ambient,
Noèlia Ramírez, i
d’Ensenyament, Roc Carulla.
Tant aquests regidors com
els monitors i el públic assis-
tent van quedar satisfets de
l’experiència i ja s’està pen-
sant en nous temes en el
marc de la ciència per poder
apropar-los a la gent l’any
vinent.
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Jornades de divulgació científica
ISIDRE PRAT
FOTO ARXIU

S

Aquest estiu, durant els qua-
tre caps de setmana de juliol,
l’Ajuntament de Balsareny, a
través de les seves regidories
d’Ensenyament i de Medi
Ambient, amb la col·labora-
ció de diversos voluntaris, ha
portat a terme unes jornades
d’apropament a la ciència,
amb un caire popular. Cal dir
que, per ser un primer any en
què es feia una activitat d’a-
quest tipus, ha tingut força
èxit i ressò a la població. La
participació dels ciutadans
no ha estat massiva, com
acostuma a ser en aquest
tipus d’actes, però sí força
important. La majoria de dies
hi havia unes 20 o 25 perso-
nes, i algun dia més de 30. En
qualsevol cas, la gent que hi
ha participat n’ha estat con-
tenta, perquè segur que ha
après coses que desconeixia
del món científic, i ha quedat
amb ganes de tornar-hi l’any
que ve. Cal dir que el tipus de
públic va ser ben divers: hi
havia des de nens petits, fins
a joves i adults.

Totes les jornades tenien una
estructura comuna. Primer, a
la sala petita del Sindicat,
durant una estona es feia
una xerrada a càrrec d’algú
relacionat amb el món de la
ciència, amb l’ajut de mate-
rial audiovisual. Després, al
mateix indret, es feia un
taller adequat per a petits i
grans. I, finalment, una sorti-
da de camp per a conèixer
més de prop el tema. Tots els
participants varen pagar una
inscripció, al mòdic preu de 3
euros, per a despeses de
materials. Així, varen rebre
una carpeta i, en cada jorna-
da, un dossier divulgatiu del
tema que es tractava.

Les jornades varen començar
el diumenge dia 4 de juliol,

de 10 a 2 del matí, amb el
tema «Les aus aquàtiques
de Balsareny» i la va portar
a terme Josep Costa. En la
xerrada es van presentar les
principals aus aquàtiques
que podem veure a les zones
humides del nostre terme,
entre elles, l’ànec coll-verd, el
bernat pescaire, el blauet, la
polla d’aigua, la merla, dife-
rents picots, algunes malle-
rengues, el pit-roig… Com a
taller es varen construir uns
nius de fusta i després, en la
sortida que es va fer, a la
zona de la resclosa dels man-
resans, es varen anar
col·locant aquests nius entre
els arbres per tal de facilitar
la reproducció de les aus que
viuen en aquell hàbitat.

La segona jornada va ser el
següent diumenge, dia 11,
també de 10 a 2 i, en aquesta
ocasió, el tema fou «El bosc
de ribera de Balsareny», a
càrrec d’Isidre Prat. En la
xerrada es va explicar què és
el bosc de ribera i com dis-
tingir les principals espècies
d’arbres i arbustos que
podem trobar als boscos de
ribera del nostre terme
municipal, com el vern, els
salzes, l’om, els roures, els
pollancres, els freixes, els
aurons i blades, l’arç blanc,
l’avellaner, etc. Com a taller
es va explicar la manera de
construir un herbari casolà i,
per posar-ho en pràctica
d’una forma ràpida i senzilla,
els assistents, petits i grans,
varen elaborar alguns fulls
d’herbari a partir d’unes
bones imatges en paper de
les plantes esmentades, sim-
plement «retallant i engan-
xant». A la vegada, amb l’ajut
de guies de camp, es va
ensenyar la manera de classi-
ficar els arbres i arbustos per
tal de conèixer-ne els noms
vulgars i científics. Per aca-
bar, es va fer la sortida cap a
la zona de l’espai natural de

la vora del Llobregat fins arri-
bar a la resclosa, on es van
veure «in situ» les espècies
vegetals que s’havien estu-
diat anteriorment i també es
van poder recollir petites
mostres naturals d’algunes
d’elles, per tal que després
qui volgués es pogués ela-
borar l’herbari.

La tercera jornada va tenir
lloc el dissabte dia 17, de 7 a
11 del vespre aproximada-
ment. Aquest horari estava
relacionat amb el tema, que

va ser l’astronomia, concreta-
ment: «Introducció a l’as-
tronomia: el Sistema
Solar». Fou la jornada més
participativa i la que va tenir
més ressò al poble, segura-
ment pel fet que és un tema
força atraient. La va dur a
terme Jordi Medina junta-
ment amb un grup de gent
aficionada a l’astronomia,
que el van ajudar, tant amb
les explicacions com amb el
muntatge audiovisual.
Després d’una llarga presen-
tació, que portava els assis-

‘Un fil de veu’, poemes de Rossend Sellarès
SARMENT
FOTO R. SELLARÉS

S

El poeta navassenc Rossend
Sellarès, que fa un parell
d’anys va presentar a la
Biblioteca Pere casaldàliga el
seu recull de poemes
«Emotius mots», ha tornat a
Balsareny el passat dia 15
d’octubre, ara a la sala petita
del Sindicat, amb un nou
recull poètic, anomenat «Un
fil de veu». La lectura, igual
que l’altra vegada, ha anat a
càrrec de Dolors Claret,
Assumpta Santacreu, Josep
Vilarmau, Ramon Carreté i el
mateix Rossend Sellarès,
acompanyats a la guitarra
pel jove Martí Riera.

Rossend Sellarés té 61 anys.
Lletraferit de tota la vida,
col·laborador de les revistes
«El Ressò», «Xitxarel·lo» i «El
balcó de Montserrat» i crea-
dor de mots encreuats i altres
jocs lingüístics, va arribar
relativament tard al món de
la poesia. Va començar fent
poemes de circumstàncies,
dedicats a amics i a familiars,
i només en veure que tenien
bona acceptació en els cer-
cles reduïts on els llegia, es va
anar decidint a donar-los a
conèixer públicament. Va
començar a participar en
concursos literaris… i va
començar a guanyar premis i
més premis, tants, que l’enu-
meració de tots seria massa

llarga. Premis arreu de
Catalunya, al país Valencià i
fins i tot d’àmbit internacio-
nal, a l’Alguer, per exemple, i a
París, entre altres.

Forma part del taller de poe-
sia «Escac al vers» de l’Ateneu
Barcelonès, i ha ofert diversos
recitals dels seus poemes a
diferents llocs de Catalunya;
recordem que va ser a
Balsareny amb un altre recull
de poemes, a la Biblioteca, fa
un parell d’anys. Ara té a punt
de publicar un llibre. Per altra
part, està sempre a punt per
assistir als col·legis i instituts
que li ho demanen, per reci-
tar-hi poemes, parlar de poe-
sia i fomentar entre els estu-

diants l’amor a la literatura.

Fa una poesia senzilla i ente-
nedora, però molt treballada
tècnicament, amb tots els
recursos estilístics i mètrics
d’un bon artista del vers. I els
seus poemes ens arriben
endins perquè parlen de les
nostres coses quotidianes:
l’amor i l’amistat, el país i el
paisatge, el pas del temps, els
sentiments, la bellesa i l’art…
I llegint-los, o escoltant-los,
ens en queda un pòsit d’hu-
manitat, de tendresa, de
nostàlgia o de reflexió que
ens ajuda a sentir-nos una
mica més arrelats en el nos-
tre temps, en la nostra terra i
amb la nostra gent.

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
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‘Àncores i estrelles’, 
poesia a la Biblioteca

SARMENT
FOTO SUSI RODRÍGUEZ

S

Un any més, els Pastorets de
Balsareny van oferir, amb
motiu de la diada de l’Onze
de Setembre, una lectura de
poesia catalana a la
Biblioteca Pere Casaldàliga
de Balsareny. Onze rapso-
des, tots membres dels
Pastorets, van recitar poe-
mes de Josep Maria de
Sagarra, amb peces molt
celebrades del gran poeta
català, i altres de més poc
conegudes, ja que a més de
la poesia lírica i cívica d’a-

quell autor tan polifacètic, hi
va haver un apartat dedicat
a la poesia satírica, que va
fer riure els assistents que
omplien la Biblioteca. Com
en els darrers anys, els assis-
tents van poder seguir la
lectura amb el text dels poe-
mes. L’acte va acabar can-
tant Els Segadors. Era el sisè
any que es fa aquest acte: en
els anteriors es va llegir una
antologia de poesia patriòti-
ca, i seleccions de poemes
de Joan Salvat-Papasseit,
Joan Maragall, Salvador
Espriu i Jacint Verdaguer.

Ràdio Balsareny 
continua en directe

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Ja fa més de tres anys que
Ràdio Balsareny emet durant
tota la setmana, dia i nit, sota
la direcció de Marc Vilardell i
Casado. L’emissora munici-
pal, en una franja horària de
tarda, vespre i matí, emet
també diferents programes
en directe. Els balsarenyencs,
si així ho desitgen, poden
sintonitzar les emissions en
el dial 107.1 de la freqüència
modulada (FM).

La programació en directe
és la següent:

Rocktime: Dimarts de 15,30 a
21h. Aquesta emissió es
repeteix els diumenges de
18 a 21h.
Magazine: 60 minutos.
Dimecres de 12 a 13h, però
no s’emet contínuament ja

que és el programa de la
Chavela i varia segons la
seva disponibilitat.
Munta-t’ho bé: Dimecres de
17 a 19h. Emissió coberta
per Marc Vilardell.
La Moixiganga. Dimecres, en
directe, des de Ràdio Sant
Quirze.
El Món de l’Espectacle: Dijous
de 19 a 21h.
L’Hora D: Dijous de 10 a 12h.
Sense Fronteres: Dissabtes de
18 a 20h, a càrrec de Josep
Vilardell.
Pista Matinal: Diumenges de
9 a 11h. Reflexió, informació
i distracció en un magazine
dominical amb la direcció
de Josep Gudayol. Aquest
programa té una continuïtat
de música en directe de 30
minuts a l’Afegit, i ha incor-
porat recentment una nova
secció anomenada
l’Endevinalla.

TEMPO 
reprèn l’espectacle

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

El passat diumenge 19 de
setembre de 2010 va arri-
bar l’hora de reprendre les
activitats locals de TEMPO.
La Temporada d’especta-
cles familiars va arribar amb
un gran entusiasme de tots
conegut, des dels seus ini-
cis amb diversitat per a
grans i petits, i amb l’encert
i la continuïtat professional
que convida a passar les
tardes de tardor.

«Merci Bien» va conformar
veritablement una tarda
plena de sorpreses amb
l’actuació de «Music

Circus». Aquests posaren en
escena un mosaic, amb par-
ticipació inclosa dels del
pati de butaques d’alguns
assistents, de moviments
gimnàstics i passatges
musicals. Amb un dels pas-
seigs observadors d’un dels
artistes es va buscar la com-
plicitat de en l’estira i
arronsa de la participació
del públic.

Com sempre, la breu pre-
sentació d’Elisa Jorba va
donar el tret de sortida i
traslladava a l’espectador
per una propera actuació
en el marc de la sala del
Sindicat.
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‘Una assegurança de mala mort’, 
èxit del grup ‘Els Marus’

SARMENT
FOTO: J. PERALTA

S
El passat dia 26 de setembre,
el grup escènic balsarenyenc
Els Marus es va donar a
conèixer, en una Sala Sindicat
plena, amb l’estrena de la
comèdia de Santi Fornell
Una assegurança de mala
mort. L’obra va fer riure molt
el públic, que la va trobar
curta, i al final va aplaudir els
intèrprets i l’autor. Dies des-
prés, el 2 d’octubre, els
‘Marus’ la van presentar a
Casserres, on també una sala
plena els va acollir amb rialles
i aplaudiments. Finalment, el
17 d’octubre, com a colofó de
la Festa de les Entitats, es va
tornar a presentar al Sindicat
amb el mateix èxit.

Els membres del nou grup
local estan molt animats i
contents de l’acollida rebuda,
i esperen representar aques-
ta obra en altres escenaris de
la Catalunya central.

El fortí del Serrat del Maurici renova la Senyera
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

Un altre 11 de setembre amb
els actes lúdics i oficials, va
marcar la jornada patriòtica
en defensa d’una Catalunya
lliure, plural i on hi cap tot-
hom, una Catalunya democrà-
tica amb gent que respecti i
estimi el país.

De bon matí, prèviament a la
diada, els balsarenyencs foren
cridats per militants i simpatit-
zants d’Esquerra Republicana
de Catalunya a participar en el
primer acte reivindicatiu, con-
sistent a pujar muntanya
amunt fins arribar al castell del
Serrat del Maurici. Aquest acte
renova cada any la Senyera,
amb sentiments democràtics i
d’estimació vers els drets que
té tot poble que se li ha pres la
llibertat per la força. Un poble
que no vol ésser esclau.
«Voleiant la Senyera s’eixam-

plen els nostres cors. Estimem
Catalunya com a pàtria del
nostre cor. Som homes i
dones que portem al front la
paraula lliure. Llibertat per a
tothom. Llibertat per
Catalunya».

A les 12 hores del migdia de la
Diada, l’alcalde Rabeya acom-
panyat de diferents regidors i
des del balcó de l’Ajuntament

va fer la lectura del manifest
oficial que va ser llegit en
molts ajuntaments del princi-
pat. En acabat, i amb pocs
assistents a l’acte, sonà l’him-
ne dels Segadors. Durant tot
el matí, a la plaça de l’Església
hi hagué un seguit de jocs
reciclats per a tota la família.
Un any més, l’Agrupació
Artística de Balsareny mostrà
una obra d’enginy feta amb

un producte profitós als locals
de la Parròquia, i durant tot el
dia els més menuts van poder
gaudir del parc d’atraccions
situat a la plaça de la Mel. El
final de festa, entre festivitat i
reivindicació, va acabar amb
la tradicional sardinada, a
càrrec de la Societat de
Pescadors, i el ball rodó a la
plaça de l’Ajuntament amb el
Pep i la Maria José.

La xifra 102, rellevant en dos actes barcelonistes
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Arribava la sisena celebra-
ció de la Penya Barcelonista
de Balsareny. Com en les
anteriors edicions, els res-
ponsables organitzadors de
la penya culé posaren el seu
entusiasme i esforç per tal
que la jornada festiva i gas-
tronòmica pogués tenir un
esplendor festiu i acollidor
amb els colors blau i grana.

Amb unes previsions mete-
orològiques no massa
engrescadores, amb un
matí i tarda ennuvolats, a
les 6 de la tarda la plaça de
l’Església es disposà a aco-
llir la sortida i arribada de la
VI Milla Barcelonista,
enguany amb un total de
102 corredors.

Com cada any no va faltar
l’animació i informació d’un
speaker local. A més a més,
es va comptar amb la
presència de Juanjo Brau,
preparador físic del jugador
més bo del món, el barcelo-
nista Lionel Messi. D’altra
banda la junta, encapçalada
per Josep Xandri, va lamen-
tar l’absència del senyor
Joan Casals, l’avi del Barça el
qual s’estava recuperant del
lamentable accident de
trànsit sofert feia pocs dies.
El delegat de les penyes
comarcals del Bages,
Berguedà i Cerdanya,
Ramon Burniol, va represen-
tar moralment l’esperit blau
i grana durant l’acte cele-
brat a la Sala el Sindicat.

Casualment foren també

102 els participants que van
assistir al sopar de germa-
nor, en què es va comptar
amb la presència de l’alcal-
de Jaume Rabeya i el res-
ponsable de les comissions

socials del F.C. Barcelona,
Manel Costa.

A continuació es mostra la
classificació de la VI Milla
Barcelonista:

Categoria 
0-7 anys masculí
0-7 anys femení

8-15 anys masculí
8-15 anys femení
Veterans masculí

Veterans femení
Elit masculí

Elit femení

Corredor més petit
Corredor més gran

Temps

4’35’’
6’20’’
4’17’’
4’18’’
4’23’’
4’55’’
5’11’’
5’23’’

Nom i cognoms
Eduard Guzman Mateo
Edit Guzman Montagut
Miguel Penya Galan
Marta Guzman Montagut
Bartolome Serrano 
(excampió estatal de mitja Marató)
Julieta Arilla Capdevila
Guillem Fernández Bruc
Juanma Medina Salomón
James Medina Agbor
Alba Gallardo Llorens
Meritxell Soler Delgado
Marta Escánez Col
Joan Linares Bosc (21 mesos)
Antonio Pareja Mochales

Clas.
1r.
1a.
1r.
1a.
1r.

1a.
1r.
2n.
3r.
1a.
2a.
3a.
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Eleccions al Parlament

El proper 28 de novem-
bre hi haurà eleccions al
Parlament de Catalunya.
Després de l’onada de
consultes populars per la
independència, i després
de la multitudinària
manifestació popular del
10 de juliol, la situació
política catalana ha con-
tinuat pel seu camí
lamentablement previsi-
ble: sense una candidatu-
ra independentista
unitària. Encara abans de
començar la campanya
electoral, els dies 7 i 14
d’octubre dues de les
opcions sobiranistes
(Solidaritat Catalana i
Reagrupament) han
exposat a Balsareny el
seu ideari.
Tindrem en les setmanes
vinents la dosi habitual
de propaganda electoral
dels partits amb repre-
sentació parlamentària i
podrem exercir el nostre
dret a decidir.
Mentrestant, l’associació
Balsareny Decideix està
preparant l’assemblea en
què es proposarà la dis-
solució de l’entitat, un
cop assolit amb èxit l’ob-
jectiu de celebrar la con-
sulta popular a Balsareny
el passat 25 d’abril i en
vista de la nul·la accepta-
ció que l’opció alternati-
va –continuar en actiu–
va aconseguir entre els
escassos socis assistents
a l’assemblea celebrada a
finals de maig. Un cas
més d’entitat transversal
amb poca vitalitat –a la
qual no és del tot aliena,
segurament, la diversifi-
cació ideològica i el
desencís subsegüents–,
tot i que va aconseguir
durant un temps breu
aplegar els esforços
necessaris per dur a
terme el seu projecte.

La pretemporada del futbol sala Balsareny
FUTBOLSALA BALSARENYS

Després de set setmanes
d’entrenaments i partits
amistosos, el GAMCOR
Balsareny ha finalitzat la
seva pretemporada, i ja ho
té tot a punt per l’inici del
nou campionat.

Dins d’aquestes setmanes
s’ha de destacar l’stage que
es va portar a terme a
Cambrils, al Solsonès, que
va servir per fer unes jorna-
des de convivència i d’en-
trenaments específics, per
agafar el to muscular idoni
i començar a conèixer el
nou sistema de joc.

Durant aquest stage l’e-
quip de Balsareny va realit-
zar un triangular amb l’e-
quip local, que milita a la
Territorial Catalana (dues
categories superiors) i el
Navès de Primera Catalana
(de la mateixa categoria
que el Balsareny). El pri-
mer partit contra el Navès
va acabar amb victòria dels
de Balsareny per 0 a 4. I l’al-
tre partit també el van
guanyar els nostres nois
per 0 a 2. D’aquesta mane-
ra el títol viatjava cap a
casa nostra.

A partir d’aquí el Balsareny
ha disputat un total de sis
partits, amb un balanç de
cinc victòries i una derrota.

D’aquests sis partits un es va
disputar contra el
Santpedor, que és de tres
categories superiors, i que
els nostres nois van guanyar
per 6 a 2, després d’anar per-
dent per 1-2 i fer una gran
remuntada a la segona part.

Tres dels partits es van jugar
contra equips d’una catego-
ria superior. El primer d’ells
es va jugar contra el Navàs,
amb el resultat de 0-1, a
favor del Balsareny. Va ser un
partit molt intens, com ho
són tots els derbis. I va ser
precisament una jugada
d’estratègia la que va donar,
el gol de la victòria final.

El segon partit es va jugar
contra el Cerdanyola del
Vallès, a Balsareny, i després
d’una gran segona part, l’e-
quip local va aconseguir
marcar els tres gols, que en
definitiva serien els decisius
per guanyar el partit per 3-0.

En el tercer partit contra un
equip de Preferent Catalana,
el Balsareny es va desplaçar
fins a Gironella, on va encai-
xar la primera i única derrota
de la pretemporada. Tot i
això el partit va ser molt dis-
putat, i la derrota va ser per
la mínima, 2-1.

El cinquè d’aquests partits
va portar el Balsareny a jugar
contra el Sant Salvador de

Guardiola, l’equip de menys
categoria amb qui ha jugat
en aquesta pretemporada.
Tot i tenir una primera part
molt fluixa, en la segona part
les coses es van posar en el
seu lloc, i el resultat final va
ser d’1-4 a favor dels balsa-
renyencs.

I en el darrer partit de la pre-
temporada, el Balsareny es
va desplaçar a Bagà, per
jugar amb aquest equip del
Berguedà, que milita una
categoria per sota del
Balsareny. En el darrer partit
de la pretemporada el
Balsareny el Balsareny va
aconseguir una victòria con-
tra un equip molt fort física-
ment. Aquest fet va obligar
als jugadors del Bages a fer
una gran despesa física.
Aquesta despesa física no es
va veure recompensada
amb un bon joc de toc de
pilota.

El Balsareny, però, va sortir
amb molta empenta els pri-
mers minuts i fruit d'això es
va avançar en el marcador.
Però una errada defensiva va
permetre al Baganès acon-
seguir l'empat. Tot i això, i la
pressió del rival a tota la
pista, el Balsareny va poder
trenar una jugada que va
significar l’1-2, i que seria el
resultat definitiu. A la repre-
sa, el Balsareny va disposar
d'alguna oportunitat clara

de gol per sentenciar el par-
tit, però al no aconseguir-ho
va permetre al Baganès
pressionar i tenir els juga-
dors balsarenyencs tancats
en el seu camp fins al xiulet
final de l'àrbitre.

El resultat es pot considerar
de molt bo, ja que el
Baganès havia derrotat
equips de la nostra lliga, i de
categoria superior. Després
d’aquesta pretemporada,
que es pot considerar de
molt bona, vista l’entitat dels
equips que s’han enfrontat
al Balsareny, ara queda posar
a la pràctica aquest bon joc i
resultats, amb la competició
oficial, que s’inicia el 16 d’oc-
tubre a casa contra el
Collbató.

Les expectatives són bones
després de la bona pretem-
porada, però tot i això cal
tocar de peus a terra, i ja se
sap que quan els punts
estan en joc el desenvolupa-
ment del joc canvia. Però tot
i això creiem que aquest any
tant els jugadors com sobre-
tots els aficionats s’ho
podran passar molt bé, amb
el joc de l’equip de futbol
sala.

Convidem els balsarenyencs
que baixin al poliesportiu
municipal i gaudeixin del
joc: l’equip està convençut
de no defraudar.

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 
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Les entitats, mostra de la vitalitat del poble
CCBS tats socials de les enti-

tats participants. Un
programa senzill, però
ben digne.

Si ens comparem amb
altres localitats de
població equivalent,
segurament estaríem en
una posició mitjana: de
ben segur que trobaríem
molts pobles amb una
vitalitat superior, amb
moltes més activitats
que mouen i fan moure
la gent; tots en conei-
xem exemples que ens
fan una mica d’enveja:
com són aquella gent
capaços de fer això?
Però també en trobarí-
em, sens dubte, d’altres
que estan encara més
rovellats que nosaltres, i
que potser ens miren
amb enveja: com són
capaços aquesta gent de
muntar uns Traginers? El
cert és que, mirant el
programa mensual d’ac-
tivitats culturals i espor-
tives, Déu n’hi do, el que
es fa; i si és veritat que
podríem fer molt més,
també cal reconèixer
que moltes d’aquestes
activitats són suporta-
des per petits nuclis de
persones, les quals
sovint participen en més
d’una entitat, i no es pot
demanar gaire més
esforç sobrevingut.
Perquè una cosa és el
nombre de socis d’una
entitat, els que paguen

les quotes i –de vega-
des– assisteixen a les
reunions; i una altra
molt diferent són els
pocs que s’hi posen al
davant, ideen, organit-
zen i empenyen la massa
social per organitzar
activitats de les quals
després en gaudeix tot-
hom qui vol –i és per
això, que es fa. Per tant,
no ens podem queixar
de la vida cultural que
tenim: encara gràcies. I si
poguéssim tenir-ne més,
millor: voldria dir que la
vitalitat del poble creix.

Recentment ha aparegut
una nova associació
molt activa, els
AstroAmics, que han
participat en diverses
activitats de divulgació i
observació pràctica de
l’astronomia; un nou
grup teatral, els Marus; i
Ràdio Balsareny, que ja
fa anys que funciona, es
constitueix com a asso-
ciació. A més –en el marc
empresarial de la pro-
moció turística del
Castell de Balsareny–
s’ha engegat una inno-
vació interessant: l’esce-
nificació de les llegen-
des del Castell els pri-
mers diumenges de
cada mes, des d’aquest
octubre. Ens en felici-
tem: tot serveix per fer
bullir una mica més l’o-
lla de la cultura del
poble.

Balsareny ha celebrat un
any més la Festa de les
Entitats. Una iniciativa
nascuda fa pocs anys,
una mica amb calçador,
ja que no és cap festa
amb tradició ni se cele-
bra per cap motiu espe-
cial ni commemora res.
Tampoc la data no és
indicativa de cap efemè-
rides, però és clar que es
va escollir l’octubre per
un factor d’equilibri: a
l’hivern ja hi ha les fes-
tes de Nadal, els Reis, els
Pastorets, els Traginers,
Carnestoltes; a la prima-
vera hi ha la Festa Major;
a l’estiu, a part de les
vacances, se celebren els
sopars dels carrers, i la
tardor quedava més dis-
ponible per a un acte
cultural que es va crear,
això sí, amb sentit inte-
grador i global: perquè
fos el dia de totes les
entitats del poble. La
Fira d’Entitats 2010 s’ha
obert amb una lectura
de poemes; ha continuat
amb pedalada i joc de
cintes ciclista, gimnàsti-
ca, cant coral, gimcana
de tractors, una doble
sessió d’astronomia teò-
rica i pràctica, ball amb
DJ, assaig de Pastorets,
ballades de gegants, tro-
bada d’acordionistes i
una obra de teatre, a
més del dinar popular i
l’exposició de les activi-
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Qui dieu que era? L’Antonio...

Qui dieu que era? L’Antonio...

diputaccio

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Són aquests segons els que,
quan entres en una sala de
dol, voldries que tothom que
ha arribat abans que tu
pogués entendre, sense l’ús
de les paraules, el trist signifi-
cat del teu gest, complicat
d’explicar amb la naturalitat
que el moment requereix.

Qui dieu que era? L’Antonio

feia uns dies que havia
ingressat amb una gravetat
rellevant a un centre d’a-
tenció primària. A l’assa-
bentar-me’n, per una pro-
ximitat veïnal de les nos-
tres famílies, del sentiment
amorós i la crisi familiar
que et sotmet saber que
tens una persona estimada
malalta, sempre respons
més bé.

Amb l’Antonio, avui ja fa

uns anys, vaig tenir-hi una
més estreta proximitat en
la seva etapa laboral a
l’entitat del Casal de la
Gent Gran de Balsareny.
Allí ja vaig poder compro-
var el seu caràcter servi-
cial. La seva timidesa feia
sentir-te a vegades petit.
Quaranta-quatre anys,
Toni. Una vida servicial i
curta. Balsarenyenc com
nosaltres, de ben segur
que no parlaran de tu els

diaris, llibres o altres mit-
jans. Ens has deixat, però
accepta aquests cinc
minuts de recordança.

Qui dieu que era?
L’Antonio, em queda enca-
ra, recordar molts d’a-
quells matins al Casal
quan, crec recordar, amb la
Sandra, afeccionats els
dos, vivíeu moments
esportius jugant al billar.
Adéu Toni, ens retrobarem.

Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
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Aquest estiu l’Ajuntament de
Balsareny, a través de les seves
regidories d’Ensenyament i de
Medi Ambient, ha portat a terme
unes jornades d’apropament a la
ciència, amb un caire popular

Jornades de 
divulgació científica
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editors. Tarifa postal 200 g, 0’13 cts.
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