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Eleccions al Parlament
SARMENTS després ja s’ha vist que

aquella etapa s’ha acabat.
Des de la dreta, i en part
també des de l’esquerra,
estatal s’ha imposat un
consens jacobí que procla-
ma que les concessions a
les autonomies ja han
tocat sostre, i fins i tot que
han anat massa enllà, i pro-
pugnen per tant una
regressió cap a etapes —
que, ai las, ja havíem cregut
superades!— que ens
retornen gairebé al fran-
quisme. Vegeu sinó la
sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Es-
tatut de Catalunya i el con-
següent cúmul de recursos
presentats pel PP i Ciuta-
dans contra lleis i normati-
ves que regulaven l’ús pre-
ferent de la llengua pròpia
de Catalunya en determi-
nats àmbits (cinema, admi-
nistració pública...). El
somni de la integració fra-
ternal en un Estat més
ampli s’ha fet miques per-
què els poders fàctics d’a-
quell Estat s’han tret la
màscara de tolerància i ens
ensenyen la seva cara
autèntica, de sempre: la del
centralisme que menys-
prea i rebutja tota peculia-
ritat que no sigui mera-
ment folklòrica. I la llengua
n’és la primera i principal
víctima —la més fàcil per
més feble—, i la voluntat
de més autogovern també.

Contra això, malaurada-
ment, les opcions del cata-

lanisme que democràtica-
ment es plantegen a les
urnes estan, com de cos-
tum, dividides. Dues forces
emergents de l’indepen-
dentisme (Solidaritat i Rea-
grupament) han estat, per
personalismes, incapaces
d’unir-se en una única pro-
posta, i cap de les dues no
ha aconseguit tampoc la
integració en una ERC que
es proclama independen-
tista per una via diferent.
Al seu torn, CiU es desmar-
ca d’una opció que «ara no
toca» i aposta per demanar
un concert econòmic que
ni ens el concediran mai ni
és ja la solució a una tren-
cadissa que després del TC
no té remei que no sigui
també radical. Per fer trui-
tes s’ha de trencar algun
ou... A l’altra banda de les
balances, el PSC fa una
aposta clara pel no-inde-
pendentisme, defensant el
ple desenvolupament d’un
Estatut que el TC ja ha des-
trossat, i es centra en un
catalanisme pràctic, d’a-
conseguir millores econò-
miques i socials, que recor-
da una mica el tan criticat
“peix al cove” pujolià. ICV
postula ara un pacte fede-
ral, una altra forma de no
trencar amb l’Estat, quan ja
s’ha vist que l’Estat no està
per aquests brocs. I el PP i
Ciutadans ja no necessita-
ven treure’s cap careta per
deixar clar què proposen
als seus mítings... i als seus
recursos als tribunals.

Quan aquest número del
Sarment veurà la llum,
estarem a punt de celebrar
novament unes eleccions
al Parlament de Catalunya.
Els qui tenen una certa
edat saben com és d’im-
portant això, quanta gent
va lluitar per aconseguir-
ho: d’entrada, unes elec-
cions lliures després de
quaranta anys de franquis-
me i, a més, unes eleccions
en clau catalana, amb un
nivell d’autonomia que no
s’havia conegut des del
1714, amb un breu parèn-
tesi durant la segona
República. Per això és
important que la gent vagi
a votar, malgrat el cansa-
ment d’unes campanyes
tedioses i pobres de con-
tinguts, i malgrat la crei-
xent desafecció de ciuta-
dans desencisats per l’ac-
tuació de determinats polí-
tics, sinó de tots. Ara bé, les
mancances individuals o
partidistes no ens han de
fer oblidar que la cosa
important és el fet de
poder elegir: que hi hagi
democràcia, amb totes les
seves fragilitats, sempre és
millor que no pas que no
n’hi hagi.

Si en els primers anys de la
Transició va semblar que
s’aconseguien uns difícils
equilibris que van fer pos-
sible el progrés en
democràcia, tres dècades
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ERC: Acte de campanya 
amb Marina Llansana a Balsareny

GRUP LOCAL D’ERCS

La diputada al Parlament
de Catalunya, Marina Llan-
sana, i el número 2 pel
Bages a les llistes del Par-
lament de Catalunya, Marc
Selgas, van ser el passat 19
de novembre a Balsareny,
en l’acte de campanya que
organitzava la secció local
d'ERC-Balsareny.

Marc Selgas va fer la intro-
ducció, on va destacar que
els propers quatre anys
seran decisius per al futur
de Catalunya, ja que des-
prés d’haver superat dues
vies d’organització territo-
rial, com van ser, per una
banda, els 23 anys d’auto-
nomisme, i per l’altra, a
partir de l’elaboració de
l’Estatut del 30 de setem-
bre de 2005 fins la seva
retallada, els anys de la via
«federalista», després de
superar aquestes dues vies
ara només quedava la via
de l’autodeterminació, ja
que l’encaix amb l’Estat
Espanyol havia quedat
enrere i no hi havia cap
altra opció.

Selgas va recordar que
aquells qui ara porten com
a punt estrella del seu pro-
grama, com és el cas de
CiU, el fet d'aconseguir el
concert econòmic, eren els
mateixos que fa divuit
anys, quan ERC va posar

sobre la taula l’espoli fiscal
i la necessitat de tenir el
concert econòmic, tracta-
ven a la formació republi-
cana d’insolidaris, dema-
gogs i somiatruites. Selgas
es va congratular que des-
prés de tants anys els aca-
bessin donant la raó, i que
val més tard que mai.

Agafant-se en aquest
punt, la diputada va
començar la seva interven-
ció dient que el concert
econòmic només s’aconse-
guiria amb una reforma de
la Constitució, perquè ara
seria inconstitucional, o
amb un acord de comuni-
tats autònomes, possibili-
tats molt improbables, ja
que caldria que els dos
partits majoritaris del Con-
grés espanyol es posessin
d’acord per tirar endavant
aquestes reformes, o be
que les comunitats autò-
nomes estiguessin dispo-
sades a renunciar a rebre
aquells diners que prove-
nen de Catalunya i es
reparteixen a la resta de
comunitats autònomes,
respectivament.

L’acte va continuar amb
un repàs a totes les lleis
més importants que s’han
aprovat en aquesta darre-
ra legislatura. Marina Llan-
sana va fer referència que
aquestes lleis han fet
avançar el país en els

camps econòmics, socials,
culturals i nacionals. Entre
les lleis més importants va
destacar la Llei del Cine-
ma, Llei de l’Educació, Llei
d’Acollida, Llei de Serveis
Socials, Llei de la
Dependència, Llei de
Vegueries, Llei de Consul-
tes Populars, els Pactes
Nacionals per la Recerca i
la innovació, la creació de
l’Oficina Antifrau i les
delegacions a l’estranger,
qui han ajudat a interna-
cionalitzar les empreses
catalanes al món.

Per acabar, Marina Llansa-
na va posar especial èmfa-
si en la importància de
poder mobilitzar tot l'e-
lectorat d'ERC que està
indecís entre anar a votar
o no. Va remarcar que si la
gent no va a votar, això
serà un gran impuls per a
la dreta catalana. Va apun-
tar que si ERC no és la ter-
cera força no tindrà poder
de decisió en el futur
govern, i que si aquesta
tercera força recau en
mans del Partit Popular,
Catalunya farà un gir cap
al conservadorisme més
pur i dur, i que molts dels
avanços en els camps
socials i laborals, però
sobretot nacionals, torna-
ran enrere. Per això és
important que ERC sigui
forta, perquè si ERC és
forta Catalunya serà forta.

Mentrestant, el Balsareny
cultural va fent. Els Marus
van tornar a representar
Una assegurança de mala
mort, la Coral ha tornat a
muntar la Residència Sant
Esteve, l’associació els
Ametllers van fer la castan-
yada i preparen tot de
xerrades culturals, els Pas-
torets estan preparant una
nova temporada, s’haurà
celebrat una nova edició
de la Fira d’Artesans, amb
les tradicionals puntaires,
exposició de manualitats i
fira de Nadal; la programa-
ció de Tempo continua
presentant els seus espec-
tacles, el Centre Excursio-
nista ha presentat l’audio-
visual sobre els Carros de
Foc i en prepara un altre
per al dia 26 de novembre;
s’ha dut a terme un seguit
d’interessants Tallers de
Qualitat de Vida adreçat a
persones de més de 50
anys i unes xerrades-taller
sobre massatges i sobre
alimentació infantil, dintre
l’Espai Família, adreçades a
pares i mares de nens
petits; la Biblioteca conti-
nua amb L’hora del conte, i
també a la Biblioteca hi ha
una interessant exposició
sobre la Maternitat d’Elna
fins al 28 de novembre,
que val la pena visitar. Al
ritme de les activitats de
les entitats, el nostre poble
va tenint espais de vida
cultural i esportiva que
ens ajuden a sobreviure
com a col·lectivitat. Votem
en consciència, que hi
decidim el futur: ja que
podem votar, no ens abs-
tinguem.

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
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Al servei de la construcció
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· Extensions i tot tipus de perruques.
· Estirat Japonès.
· Nou! Tractaments amb queratina: cabells deshidratats, crespats, secs... 

ESTÈTICA
· Estudi de la pell
· Tractaments per a l’acne
· Depilació calenta, freda i elèctrica
· Depilació làser de díode, home i dona
· Manicura, pedicura
· Bronzejat hidratant i solàrium
· Maquillatge (núvies, festa, fantasia...)
· Peeling corporal
· Fangs terapèutics
· Reflexoteràpia podal
· Cromoteràpia
· Recuperació Indiba (lumbàlgia, cervicals…)
· Servei de control de pes amb batuts
· Drenatge linfàtic (problemes de circulació, retenció de líquids…)
· Ayurveda
· Nou! Servei de bellesa de mans i peus amb Perafina o Safir
· Nou! Tractaments corporals reductors, anticel·lulítics i reafirmants amb l’aparell «Technispà»
· Nou! Tractament Hydradermie

L’equip de la Perruqueria Mercè us donem les gràcies per confiar en nosaltres
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El Castell estrena les visites teatralitzades
«En Pau Bròquil del Castell»

R. CARRETÉ
FOTO SARMENT

S

En Pau Bròquil del Castell
torna a actuar. Recuperant el
personatge central de l’obra
Balsareny més de mil anys
(1990), que en aquell cas feia
de fil conductor a través de la
història del poble, la popular
estàtua del pati del castell de
Balsareny pren vida nova-
ment, ara en la persona del
balsarenyenc Climent Ribera,
que encapçala un grup de 9
joves actors i actrius del grup
«Qüestió de 4», per esdevenir
el narrador de la visita guia-
da per les dependències del
castell.

La iniciativa de JG Esdeveni-
ments i Màrqueting, l’empre-
sa dirigida per Josep Guar-
diola i Tobella i que gestiona
les visites al castell, és digna
de destacar. Si fins ara ja es
pot visitar el castell cada dis-
sabte i cada diumenge, i
entre setmana amb hora

convinguda, des del passat
mes d’octubre cada primer
diumenge de mes, en tres
sessions (a les 11, a les 12 i a
la 1 del migdia), les visites
són conduïdes per l’actor
balsarenyenc a través de les
diferents sales del recinte
medieval, on els actors esce-
nifiquen les dues llegendes
del castell que Joan Amades
va recollir: la de la construc-
ció de les 99 cambres a
càrrec del diable, amb l’apari-
ció final de la Verge que
impedeix l’èxit de les forces
del Mal; i la del setge del cas-
tell, quan una àliga va deixar
caure un peix del riu al mig
del pati, i el baró el va fer cui-
nar i servir al cap dels asset-
jadors, el qual, pensant que el
castell devia tenir algun pas-
sadís que permetia als asset-
jats sortir i proveir-se, va fer
aixecar el setge. En altres
indrets del recorregut, el
grup Qüestió de 4 representa
escenes de la vida quotidia-
na de la fortalesa, i al saló del

entre les muntanyes ens dóna
l’energia suficient per conti-
nuar.

Fem via entre els estanys de
Monges,Mangades i Travessa-
ni. És un tram amb poques
fites i hem d’estar atents al
plànol per no desviar-nos. A
prop tenim les Agulles de Tra-
vessani, un conjunt de pics de
més de 2.600m. A les 12:15h
arribem al refugi de Ventosa i
Calvell (2.220m) i les vistes de
l’estany Negre són impressio-
nants. Més avall ens queda la
presa de Cavallers, porta d’en-
trada al parc nacional des de
Viella.

El pròxim tram és el més dur
de la travessa i això es nota en
l’ambient. La gent està excita-
da per afrontar l’arduós coll
de Contraix (2.780m). Abans
d’arribar passem per la bonica
vall de Colieto envoltats de
rieres i vegetació. Sembla que
el relaxat camí ens prepari per
l’esforç que ens espera.A prop
tenim els grans pics de Punta
Alta (3.014m), Comalespada
(2.833m) i Comalesbienes
(2.993).

Davant nostre es presenta el
gran Contraix tot nevat i, per
arribar, hem de superar uns

grans blocs de pedra. La
pujada presenta un gran
pendent i la neu ens fa
avançar a pas molt lent. No
duem grampons i, tot i que el
calçat és l’adequat, qualsevol
error pot fer-nos caure mun-
tanya avall i provocar un acci-
dent. En arribar al cim, ens
emocionem en veure la fita
assolida i fem la foto de rigor.
A l’altre costat ens espera el
gran estany de Contraix, al
qual arribem descendint per
la gruixuda capa de neu com
si fóssim saltimbanquis.

El nostre camí continua fins
que arribem a una zona més
herbosa i on el bosc de pi
negre comença a guanyar
terreny. Ens creuem amb les
vaques que pasturen i cada
pas que fem ens acosta més a
la fi de la segona etapa. El
refugi d’Estany Llong
(1.987m) arriba després de
creuar el riu Sant Nicolau per
un vell pont de fusta. És mitja
tarda i agraïm relaxar les
cames dins la fredor del gran
Estany Llong.

EL TERCER DIA COMENÇA i
ens espera l’etapa més curta
de la travessa. El destí és el
refugi de Colomina, a unes sis
hores. Iniciem una lleugera

pujada per la vall de Cortice-
lles per envoltar el pic de la
Montanyeta (2.675m) i les
agulles de Dellui i seguir
pujant per la vall del mateix
nom. Després de fer els pri-
mers 400 metres d’ascens,
fem l’últim esforç per arribar
dalt la collada de Dellui
(2.580m), envoltada per cims
de gairebé 3.000m. A baix
tenim un paisatge encanta-
dor, ple d’estanys que fusio-
nen el blau del cel amb el de
la seva aigua. Morto, Castieso,
Eixerola, Cubieso, Mariolo i el
més gran de tots, l’estany
Tort. El camí continua amb un
lleuger puja i baixa que ens
fa gaudir de les vistes. Arri-
bem a les antigues vies del
tren que coincideixen amb el
GR-11. Superem els últims
cent metres de desnivell i
enmig del no-res apareix el
refugi de Colomina (2.425m),
al qual arribem sota una
pluja castigadora. Són les
14:00 hores i ens espera una
llarga tarda de descans al
refugi. Després d’una recon-
fortant dutxa d’aigua calenta,
juguem unes partides de car-
tes i fem temps fins que arribi
la hora de sopar.

L’ÚLTIMA ETAPA és a punt de
començar i, tot i el cansa-

ment acumulat, la il·lusió de
superar la travessa ens dóna
forces. Comencem rodejant
els estanys de Colomina i de
Mar per arribar a un fort pen-
dent en ziga-zaga, anomenat
pas de l’Ós. El camí avança
entre grans blocs de pedra i
passem pel costat de l’estany
de Saburó, que s’assembla a
un cràter. Seguint el GR-11
pugem fins la collada de
Saburó (2.667m), des d’on
podem contemplar el pic de
la Mainera (2.904m) i el tuc
de Saburó (2.912m), a l’altre
costat. Ara ens espera un plà-
cid descens passant per l’es-
tany del Cap del Port, el de
Llastra i el de la Coveta. Ens
endinsem en un bosc verge i
de cop i volta apareixen sota
nostre l’estany Negre i Tort
de Peguera. Enmig de la
vegetació s’entreveu el refugi
de Josep Maria Blanc
(2.318m). Només ens queda
una forta baixada i creuar la
resclosa entre els dos llacs.
Hem segellat l’últim refugi i
ja només falta tornar a Malla-
fré per completar la travessa.

Desfem el camí de baixada a
J.M. Blanc i ataquem l’últim
port de la ruta, el coll de
Monestero (2.715m). Sense
apartar la vista del plànol,
fem camí per la neu i arribem
dalt del coll, des d’on es
veuen els pics de Peguera
(2.984m) i Monestero
(2.877m). Ens espera una tar-
tera molt pronunciada que
posarà a prova la resistència
dels nostres genolls. Els
últims quilòmetres de la ruta
els fem entre prats i rierols
que ens donen la
tranquil·litat necessària per
gaudir dels moments finals.
Observem el refugi d’Ernest
Mallafré enmig d’un bosc de
coníferes i tots ens abracem.

És hora de posar l’últim
segell al forfait i completar
així, els CARROS DE FOC. Han
estat quatre dies plens d’e-
mocions i d’esforços compar-
tits. El record, la nostra
recompensa.
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Carros de Foc 2010
GUILLEM HERNÀNDEZ,
JUAN MARTÍN I  
GERARD OLIVERAS

S

Al mes de juliol d’aquest any,
el Juan, el Gerard i el Guillem
ens vam animar a fer la tra-
vessa dels Carros de Foc, una
ruta circular de senderisme,
de 60 km i quasi 9.000 metres
de desnivell acumulat, que
uneix els nou refugis guar-
dats del Parc Nacional d'Ai-
güestortes i Estany de Sant
Maurici. Les altituds de la ruta
oscil·len entre els 1.900 i els
2.800 metres i té lloc per les
comarques del Pallars Sobirà,
Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça
i la Vall d’Aran, una de les
zones de més bellesa del Piri-
neu.

Tot i que l’organització diu
que es necessiten entre 5 i 7
dies, nosaltres ens vam aven-
turar a fer-la en 4 etapes. El
primer dia vam sortir de Bal-
sareny fins a Espot, des d’on
es puja a l’aparcament del
Parc Nacional i on vam esta-

cionar el cotxe (08:00h). Allà
comença un camí entre fron-
dosos boscos i sota l’atenta
mirada dels Encantats. Des-
prés d’una caminadeta de 50
minuts, s’arriba al refugi de
partida: Ernest Mallafré
(1.885m).

AQUÍ COMENÇA LA NOSTRA
EXPERIÈNCIA. Forfait en mà,
segellem el primer refugi i
després d’un primer refrigeri
iniciem la primera etapa fins
al refugi d’Amitges (2.380m).
Aquest tram travessa per la
bonica zona de l’estany de
Sant Maurici i coincideix en
alguns punts amb el GR-11,
sender de gran recorregut
que travessa els Pirineus de la
Mediterrània fins al Cantà-
bric.

Al principi ens encantem
davant els fabulosos parat-
ges i estanys que ens trobem
al nostre pas, però aviat ens
adonem que, si no accelerem
el ritme, no arribarem a destí

a  la hora prevista.

Passem per l’estany de Ratera
i de Cabana per acabar al d’A-
mitges, on ens espera la nos-
tra segona parada. Aquest és
un refugi propietat del Cen-
tre Excursionista de Catalun-
ya i un dels més coneguts
pels excursionistes catalans.
Des d’aquí la ruta continua
cap al refugi de Saboredo
(2.310m) ascendint al que
serà el primer port dur de la
ruta: el port de Ratera
(2.543m). Aquest port forma
part del circ glacial de Sabo-
redo i separa les comarques
del Pallars Sobirà i la Vall d’A-
ran.

Arribem al refugi de Sabore-
do i fem una petita parada
per esmorzar i continuar cap
al Tuc de Sendrosa (2.451m),
que separa el circ anterior
amb el circ glacial de Colo-
mers. Arribem a les 17:10h. al
refugi de Colomers (2.135m) i
l’hora ens comença a preocu-

par. És tard i encara ens que-
den moltes hores per arribar
al destí.

Sortint de Colomers ens
espera una ascensió al port
de Caldes (2.568m) i a l’horit-
zó es divisa l’imponent Mon-
tardo (2.833m). Passant per
un entorn molt rocós, arri-
bem al coll de la Crestada, on
hi ha la intersecció per baixar
al refugi de Restanca o diri-
gir-se cap a Ventosa i Calvell.
És ja molt tard i la llum del dia
comença a minvar. Fluixos de
forces, l’arribada al refugi de
Restanca (2.010m) és un
merescut premi a la llarga
primera jornada. Són les
22:00h i els guardes no ens
poden oferir el sopar perquè
la cuina ja està tancada.

ENS LLEVEM BEN D’HORA I,
després d’un esmorzar gene-
rós, iniciem la pujada fins al
coll de la Crestada. Tenim les
cames carregades i l’ambient
és fred, però la sortida del Sol
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La pluja
Mes d’octubre de 2010

Dia 3

Dia 9 

Dia 10

Dia 11

Total

1,5 litres

45,2 litres

4,7 litres

12,4 litres

63,8 litres

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

S ACTUALITAT

tinell tots plegats canten i
ballen una dansa de regust
renaixentista en honor dels
visitants.

Prèviament, un membre de
JG Esdeveniments ofereix
als visitants una explicació
sobre els orígens de la cons-
trucció del castell i la seva
evolució històrica i cons-
tructiva, així com la de l’er-
mita annexa, que també es
visita i es comenta amb tot
detall. Cal felicitar a JG Esde-
veniments per aquesta ini-
ciativa innovadora que
ajuda a donar conèixer el
patrimoni monumental del

nostre poble. Recomanem
als nostres lectors que pugin
al castell un primer diumen-
ge de mes i així podran gau-
dir d’aquesta visita teatralit-
zada, que de ben segur els
agradarà.

Les visites sense teatralitza-
ció tenen lloc cada dissabte
(la primavera i l’estiu, a les
tardes: a les 5, les 6 i les 7; i la
tardor i l’hivern als matins: a
les 11, 12 i 1) i cada diumen-
ge a les 11, 12 i 1. Per a
grups, les visites es poden
reservar per a qualsevol
altre dia de la setmana, tru-
cant al telèfon 938 736 371.

Castanyada organitzada 
per l’Associació «Els Ametllers». 
Conferències en projecte 
de fer en el Casal

ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERSS

El passat dissabte 30 d’octu-
bre va celebrar-se la tradi-
cional castanyada. Per crear
un millor ambient festiu,
vam comptar amb el «Grup
Cantaires d’Havaneres i
cançons populars», de L’Es-
plai de Moià, que acompan-
yats per una acordionista,
van fer gaudir moltíssim als
130 assistents, amb les mag-
nífiques 14 cançons que van
cantar. Realment, el progra-
ma és va trobar molt curt.

Acabada l’actuació del grup
de Moià, és van servir les
castanyes, panellets i begu-
des.

Conferències o xerrades pro-
gramades, pendents només
de concretar data:

Dues a càrrec de Ramón

Carreté amb els temes:
«Breu història sobre Balsa-
reny» i «Breu història sobre
Catalunya».

Una a càrrec de Santi For-
nell, amb el tema: «Volunta-
ris especialistes de diferents
oficis, que s’ofereixen a la
gent gran mancada de
recursos».

Una a càrrec de Mossos d’Es-
quadra especialitzats, sobre
el tema: «Prevenció dels riscs
d’enganys, que pateix la
gent gran».

Les dates i horaris es podran
trobar en els plafons d’anun-
cis del Casal de Gent Gran.

El metge Josep Cañellas, el
dilluns 13 de desembre, a les
16,30 hores, parlarà de la
malaltia tema de la Marató
de TV3 d’enguany.

METEOROLOGIA

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa

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

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77
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Futbol Sala Balsareny: un inici de menys a més
FUTBOL SALA BALSARENYS

El Balsareny ha iniciat la
temporada amb un joc que
ha anat de menys a més. Els
homes de Ferran i Santi van
iniciar la competició de la
pitjor manera possible: amb
una derrota a casa davant el
Collbató. Els nervis del
debut en una nova catego-
ria; jugar davant d'un equip
experimentat amb jugadors
que provenien de catego-
ries superiors i sobretot uns
deu primers minuts fatídics
on es van veure superats
pels del Baix Llobregat amb
un 0-3, i dos gols en pròpia
porta a la segona part, van
condemnar a perdre el pri-
mer partit per 4-5.

Després de la caiguda, els
de Balsareny s'havien de
desplaçar a una de les pis-
tes més difícils del campio-
nat, a Sant Boi de Llobregat.
El partit tampoc no va ser
lluït i es van fallar nombro-
ses ocasions de gol. Tot i
això, en els darrers minuts
el Balsareny va saber treure
el geni i es va emportar una
important victòria per 2-4.

El tercer partit el van dispu-
tar contra el guanyador de
l'anterior campionat que
havia disputat el Balsareny,
el Viladecans. Un partit que
a priori havia de semblar
anivellat, els de Balsareny
van començar a desplegar
el seu millor futbol, i es van
imposar per 4 a 0. Aquest
resultat va ser curt, vistes
les ocasions que van tenir
els locals.

El quart partit tenia un des-
plaçament a Igualada, on
s'havien d'enfrontar a un
equip que van mantenir
l'any passat un frec a frec
per a la tercera posició. El
Balsareny va sortir molt

concentrat i de seguida va
agafar avantatge en el mar-
cador. A la represa no van
afluixar el ritme i van deixar
el marcador final amb un
clar 3-9. Tot i això, el marca-
dor es pot considerar curt,
ja que la golejada hauria
pogut ser d'escàndol.

En el cinquè partit d'aques-
ta lliga 2010-2011 visitava
el Municipal de Balsareny el
Toyota Sant Fruitós, equip
que venia invicte i que
comptava els seus partits
per victòries. El Balsareny es
va trobar amb un equip
molt experimentat, fet que
va suposar que el marcador
anés anivellat fins a tres
minuts per acabar el partit,
on un gol local va posar el
Balsareny per davant. A par-
tir d'aquí el Sant Fruitós va
jugar amb porter-jugador,
fet que va aprofitar el Balsa-
reny per robar pilotes i dei-
xar el marcador amb un clar
5 a 1.

El joc del Balsareny ha anat
millorant jornada rere jor-
nada. El canvi de categoria i
l'adaptació de les noves
incorporacions ha fet que
mica en mica s'hagi anat
assolint el ritme i els con-
ceptes marcats en un prin-
cipi. Els resultats han anat
de menys a més, ja que es
va perdre el primer partit i
la resta es compten per
victòries. Tot i això, el Balsa-
reny no es contenta amb
aquests resultats i aspira a
poder anar sumant jornada
rere jornada.

Després de cinc jornades
sembla ser que la classifica-
ció visualitza que hi ha un
trencament entre els
equips de la part alta i els
de la part baixa, on s'han
agrupat en dos grups dife-
renciats.

de Santa Cruz de la Serós;
la ciutat de Jaca, bressol de
l’antic reialme d’Aragó; i, ja
de tornada, la bonica vila
murallada de l’Aínsa, a la
comarca del Sobrarb.

El diumenge dia 10 vam
tenir l’honor de cantar a la
missa de dotze de la Cate-
dral de Jaca, un emblemà-
tic monument de l’arqui-
tectura romànica, construït
a la segona meitat del
segle XI. En acabar la missa,
l’oficiant va agrair amb
unes afectuoses paraules la
presència dels «amics cata-
lans», que vam acabar l’ac-
te cantant la Cançó al Sen-
yor Sant Jordi.

Vam aprofitar l’estada a
Jaca per visitar el Museu
Diocesà, que conté una
important col·lecció de
pintures murals romàni-
ques, entre les quals desta-
ca la sala dedicada als
murals de l’església de
Bagüés. També hi ha sales
amb pergamins i manus-
crits miniats, imatges romà-
niques en fusta, orfebreria i
una planta dedicada a l’art
gòtic, renaixentista i
barroc.

El temps, a estones plujós,
no ens va deslluir l’estada ni
va impedir que poguéssim
visitar indrets molt bonics
del Pirineu aragonès.

La Coral Sant Esteve, a la Jacetània
CORAL SANT ESTEVE
FOTO JOAN BAJONA

S

Els dies 9, 10, 11 i 12 d’octu-
bre, la Coral Sant Esteve va
fer una estada al Pirineu
d’Osca, de la mateixa
manera que l’any passat
vam anar a Vallderroures i
fa dos anys havíem estat a
la Cerdanya. Una trentena
de persones ens vam tras-
lladar en vehicles particu-
lars a Biescas, bonic poble
turísitc de la vall de Tena, a
la riba del riu Gállego, i ens
vam allotjar en un hotel de
tracte ben familiar.

Durant aquests dies, els
membres de l’expedició

vam poder fer diferents
visites a paisatges ben inte-
ressants, com el balneari de
Panticosa, el poble de
Sallent de Gállego i també
el de Lanuza, rescatat de
les aigües d’un embassa-
ment que l’havia d’engolir i
reconstruït per l’empenta
dels seus habitants; el
monestir de San Pedro de
Siresa, a la vall d’Echo; el
coll del Somport, amb l’es-
tació de Canfranc i les pis-
tes d’esquí de Candanchú i
Astún; els pobles de Broto i
Torla, amb una caminada
per l’espectacular Parc
Natural de la Vall d’Ordesa;
l’històric monestir de San
Juan de la Peña i l’església

CLASSIFICACIÓ
1 PLA DE LLOBREGAT A.J.
2 PALSON COLLBATO, C.E.
3 GAMCOR FUSTERS BALSARENY
4 F.S. TOYOTA SANTFRUITÓS
5 MOLINS 99, C.F.S.

12
12
12
12
10

RESULTATS
Jornada 1: BALSARENY – COLLBATÓ 
Jornada 2: SANT BOI – BALSARENY
Jornada 3: BALSARENY – VILADECANS 
Jornada 4: ESCOLA PIA – BALSARENY
Jornada 5: BALSARENY – SANT FRUITÓS 

4-5
2-4
4-0
3-9
5-1

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

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

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55 

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS
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Parleu-nos dels diferents tre-
balls que avui tenen major
representació.

Actualment dins l’associa-
ció es realitzen manuali-
tats, pintura, patchwork i
altres. Cal dir que cada any
s’exposa en el nostre poble
una petita representació
dels treballs que fan els
socis. De tota manera, l’as-
sociació resta oberta a rea-
litzar altres activitats que
puguin interessar a altres
persones.

Els balsarenyencs, cada any,
podem admirar la qualitat
artesana en l’exposició tra-
dicional de l’Onze de setem-
bre. Els treballs de l’associa-
ció són donats a conèixer en
altres exposicions?

L’exposició principal on

s’exposen els treballs és
efectivament la de l’Onze
de setembre. Tot i que s’ha
fet alguna petita exposició
en el mateix local on treba-
llem per Nadal, en la qual es
pot veure una petita mos-
tra dels treballs que s’hi
fan, es troben relacionats
amb les èpoques nadalen-
ques. De tota manera si s’ha
realitzat alguna altra expo-
sició s’hi ha col·laborat. Fins
i tot el soci, si vol presentar
alguna obra seva en una
exposició, ho pot fer.

Creieu adient el local de la
plaça de la Mel on us trobeu
situats actualment?

Doncs sí, tot i que possible-
ment sigui una estada tem-
poral. El local té aire condi-
cionat, calefacció, força
llum i es troba cèntric; està
realment molt bé.

Com a emissors que sou de
l’entitat, quin grau de recep-
ció us arriba durant el decurs
de l’exposició dels treballs?

Doncs en les exposicions, el
que ens arriba per part de
la gent que les va a veure és
que els treballs que s’hi rea-
litzen estan molt bé i en
general agraden. Pensem
que molts dels treballs que
s’hi presenten porten molta
feina, i aprofito aquestes
ratlles per a felicitar a tots i
totes aquelles persones
que participen directa o
indirectament amb la nos-
tra associació. Algunes d’e-
lles vénen d’altres pobles
del voltant. Els animo que
continuïn amb la tasca que
estan realitzant, ja que
sense la seva col·laboració i
participació, ni la nostra
associació ni certes activi-
tats que es duen a terme al
poble no es farien.

Montserrat Sáez, secretària 
a l’Agrupació Artística de Balsareny

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU
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Montserrat Sáez Morón
forma part de la junta de l’A-
grupació Artística de Balsa-
reny i actualment desenvolu-
pa el càrrec de secretària. La
Montserrat va néixer a Balsa-
reny el 26 d’abril de 1975. És
diplomada en Treball Social
per la Universitat de Lleida i
actualment realitza diversos
cursets relacionats amb la
seva tasca laboral i estudia
Psicologia.

Pel que fa als seus hobbies li
agrada força llegir. El darrer
llibre que ha llegit és´«El violí
d’Auschwitz», de Maria
Àngels Anglada. I referent a
l’esport, de tant en tant sol
anar a córrer i regularment a
caminar. Viatjar és una de les
seves grans passions, i és que
no fa gaire que ha estat a Ità-
lia, Noruega, Costa Rica, i en
poc temps anirà a Manhat-
tan.

Digueu-nos, en primer lloc,
com us vau involucrar en l’en-
titat balsarenyenca?

Al principi buscava algun
lloc de Balsareny on es rea-
litzessin treballs manuals
per així poder aprendre més
sobre tècniques i altres estils
que es fan servir. A partir
d’aquí, una amiga que hi
anava m’ho va recomanar i
m’hi vaig apuntar. Posterior-
ment, i a causa de la renova-

ció dels membres de la
junta, vaig passar a formar-
ne part.

Quin temps us ocupa la vos-
tra dedicació comuna?

Depèn de les activitats que
s’hagin de preparar. Si no hi
ha res per organitzar, són
poquetes hores. Quan s’ha
d’organitzar o preparar
alguna cosa, aleshores adap-
tes l’horari per tenir a punt
allò que s’ha de fer.

treballar molt perquè quan
els nens i nenes van amb els
amics i amigues a la biblio-
teca, a vegades, convertei-
xen aquest espai en un lloc
d’oci. A veure si entre tots –
escola, biblioteca i família-
anem trobant l’adequació
dels espais per tal d’utilit-
zar-los convenientment.

A més a més, de formar bons
usuaris de biblioteques, pre-
tenem, per sobre de tot,
incentivar l’hàbit de la lectu-
ra. Avui dia, a les aules de
l’escola disposem d’un ven-
tall ampli de llibres de lectu-
ra pels alumnes i a cada curs
tenim  un horari fix de
biblioteca en el qual s’hi  fan
activitats d’ animació a la
lectura  per tal de  promou-
re amb els alumnes aquest
interès .

El curs 2008-09, la Biblioteca
Pere Casaldàliga i l’escola
Guillem - concretament el
Cicle Superior-   vam iniciar
una activitat de col·labora-
ció conjunta. La Biblioteca
Municipal ens deixa, en
forma de  préstec, un volum
de llibres considerable per
tal d’augmentar la nostra
oferta lectora des de l’aula.
D’aquesta manera, els llibres
de la Biblioteca Municipal
tenen més sortida i a l’esco-

la tenim més varietat de
títols i textos.

Aquest projecte compartit
està donant molt bons
resultats. Per exemple, el
curs passat els alumnes del
CS – estem parlant de 32
alumnes - van llegir un total
de 538 llibres, és a dir, una
mitjana de 18,9 llibres per
alumne. Ja voldríem que
una mostra de persones
adultes donessin aquests
resultats lectors tan alts.

La lectura de cada nen o
nena és molt variada, s’ha
de partir del nivell lector de
cada un i mirar d’augmentar
aquesta capacitat individual
a partir dels interessos per-
sonals. Des del grup-classe,
els mestres mirem d’engres-
car els nois i noies  i els aju-
dem a compartir gustos, a
recomanar-se lectures, a
intercanviar opinions, a inte-
ressar-se pel coneixement
d’autors i il·lustradors, per
col·leccions de llibres, res-
senyes i novetats que reco-
manen algunes revistes
infantils . El fet de comentar
entre tots els elements que
configuren els llibres com-
porta un apropament a la
lectura i un major interès.

A l’hora d’escollir un llibre

per llegir, influeixen varis
factors: l’interès per la temà-
tica, la claredat del llibre
–vocabulari, capítols curts,
algunes il·lustracions-, la
recomanació de companys
seus, el nivell de complexi-
tat d’una novel·la, etc.
També és molt important a
l’hora de crear un hàbit lec-
tor amb els nens i nenes, la
sistematització de la lectura,
el trobar un espai fix dins
l’horari –escolar i familiar- i
no desistir de les poques
ganes inicials d’alguns
alumnes, perquè a la llarga
tots, amb més o menys grau,
acaben trobant lectures que
els són possibles i que els
agraden.

Una altra activitat que realit-
zem a l’escola, totalment lli-
gada amb el món del llibre,
és la coneixença d’alguns
autors i les seves obres. En
aquests  darrers anys ens
han visitat Josep Lorman,
Enric Larreula –amb el qual
mantenim correspondèn-
cia-, Ricardo Alcántara, Anna
Manso, Núria Pradas i l’il·lus-
trador Gubianes.

El pas d’aquests escriptors i
dibuixants per l’escola crea
un entusiasme per l’obra
dels autors i per l’escriptura
de les seves novel·les. Als

nens i nenes els agrada des-
cobrir d’on han sorgit les
idees de l’aventura, com s’ha
confeccionat el llibre, com
ha evolucionat la temàtica i
com s’ha desenvolupat la
idea final.
Al mateix temps, el coneixe-
ment de l’autor fa que des-
cobrim la persona que hi ha
al darrera d’aquella obra
amb les seves pròpies parti-
cularitats.

La tasca lectora amb els
alumnes de l’escola és apas-
sionant i ens endinsem amb
ells dins del camp de la lite-
ratura infantil. Cal constatar
que les preferències dels
nostres lectors coincideixen
del tot amb les generals dels
nens i nenes de Catalunya.
Avui dia es prefereixen lli-
bres amb formats més
visuals, on es combinen text
i dibuixos, de capítols curts i
d’acció immediata. També
tenen bona acollida els con-
tes populars, d’animals, ja
sigui a través d’explicacions
de caràcter més científic o
bé d’històries novel·lades.

Des d’aquestes ratlles volem
donar a conèixer el planter
lector del nostre poble i el
Pla de col·laboració entre
l’escola Guillem i la Bibliote-
ca Pere Casaldàliga

S14 CULTURA

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

M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió EL JARDINET
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Comunions, 
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Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
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Capacitació transportistes
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M. Mar Pulido Cañellas 
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Sant Domènec, 41 - BALSARENY
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Kalisa Rios, 
cinc anys a Balsareny

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU
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Kalisa Rios és diplomada en
Art Dramàtic, Comunicació
Social amb èmfasi en Treball
Comunitari i ha fet un curs
de direcció a l’Institut del
Teatre de Barcelona.

La Kalisa va néixer a Cali
(Colòmbia) el 30 d’octubre
de 1961. Ha viatjat molt, visi-
tant països com Perú, Equa-
dor, Bolívia, Cuba, Itàlia,
França, Àustria, Suïssa, Bèl-
gica i Holanda. Ara fa deu
anys que viu a Catalunya.

Com vas arribar a Balsareny
i on t’allotges?

Fa deu anys vaig conèixer
el Rossend Alsina a Barce-
lona. Després d’un temps
vaig venir a Balsareny a fer
turisme i poc a poc m’he
anat enamorant del poble.
D’això fa 5 anys, i actual-
ment estic allotjada a cal
Rossendo.

Quina impressió tens del
poble?

És un poble molt tranquil,
molt. El seu entorn és molt
bonic, m’agrada passejar
pels seus camins i apreciar
el paisatge que hi ha.

Parla’ns de la teva ocupació:
on exerceixes?

Doncs bé, jo tinc una asso-
ciació cultural, és gairebé
una productora artística.
Fem obres de teatre per
encàrrec, tallers, xerrades,
etc. per als ajuntaments de
poblacions de Catalunya.
També ho hem fet per
altres ciutats com Madrid,
València i Terol. Fins i tot
també hem actuat en fes-
tes particulars. La seu de

l’associació es troba a Bar-
celona.

Quantes hores t’ocupa el
treball?

Depèn. A vegades ens tro-
bem que pot ser tot el
temps, amb moltes hores
de dedicació al dia, com
també hi pot haver dies
que treballem més tran-
quils sense requerir gaire
temps.

Finalment, avui per avui,
com veus la societat en
general?

Bé, com que soc de fora
puc dir-vos des del meu
punt de vista que trobo
algunes diferències en la
manera de viure la vida
depenent de les condicions
econòmiques de cadascú.
Des de les classes socials es
veu aquesta forma de viure
de la societat, tant a la cata-
lana com a la de l’Amèrica
Llatina. El boom immobilia-
ri va mostrar com era una
part d’aquesta societat.
D’altra banda també exis-
teix l’aspecte religiós:
aquestes diferències es
noten molt en la societat si
no es comparteix la matei-
xa religió que la de la socie-
tat que t’acull.

Des del Brasil i per casa nostra
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Seguint de prop la tasca mis-
sionera del bisbe, avui emèrit,
Pere Casaldàliga i Pla, a través
del suplement «Presència» del
diari Avui, es mostra un inte-
rrogant adreçat a tot el món
cristià.

Llatinoamèrica 2011. Quin
Déu? Quina religió?

«Quin Déu? Quina religió?» és
el lema per a l’edició de 2011
de l’Agenda Llatinoamericana
Mundial 2011,un llibre agenda
que es va començar a gestar
l’any 1990 de la mà del bisbe
Pere Casaldàliga i del sacerdot
José María Vigil. Aquest s’ha
acabat convertint en una
important eina pedagògica,
tan als països de l’Amèrica Lla-
tina com a casa nostra.

A primera vista pot resultar
sorprenent que un projecte
encapçalat per dos religiosos
al cap i a la fi plantegi quin és el
paper que ha de tenir Déu i la
religió en la construcció d’un
món millor.

Però la sorpresa no ho és tant
per a aquells que han anat
seguint la trajectòria del pro-
jecte en aquests 20 anys, ja
que aquesta agenda sempre
ha mantingut una visió crítica
de la societat, convidant a
observar, reflexionar i actuar.
No és un simple recull de tex-
tos, sinó una crida a mobilitzar
les consciències. Per això s’ha
centrat any rere any en temes
tan importants com la política,
l’ecologia, els mitjans de
comunicació, el deute extern,
l’imperialisme o el nou socia-
lisme. I ara li ha tocat al fet reli-
giós.

«Fa temps, aquest tema de la
religió era una mica tabú, per-
tanyia a una esfera suposada-
ment intocable, i resultava
políticament incorrecte abor-

dar-lo en una societat laica».

- Com ha anat evolucionant
l’Agenda Llatinoamericana en
aquest recorregut de vint
anys?

- L’Agenda ha sigut fidel i
oportuna en mantenir les
grans causes com a tema i
com a desafiament. Sempre
amb una postura oberta,
ecumènica i macroeconòmica.
Aquest esperit d’obertura ha
fet, per exemple, que s’hi inclo-
gui,en el títol de l’Agenda,l’ad-
jectiu «mundial».

- El lema del 2011 és molt inte-
ressant, però segurament cre-
arà polèmica. Ens hem de
replantejar les nostres creen-
ces religioses per poder crear
un món més just i un futur
millor?

- «Sabíem que el lema de l’A-
genda 2011 portaria certes
conseqüències, però teníem
consciència també que el
tema és urgent i és mundial.
Evidentment, Déu, la religió,
són matèria tan fonamental,
que no podíem deixar-la de
costat; al mateix temps, però,
cal seguir reconeixent els dife-
rents punts de vista i mantenir
un gran respecte per aquesta
causa, la més pregona i decisi-
va. Jo repeteixo, fa temps que
tot és relatiu menys Déu i la
fam».

- Hem de ser optimistes amb
vista al futur?

- «Hem de ser persones amb
vida i amb esperança. Ens pot
mancar tot, menys aquesta
esperança viva i vivificadora.
L’esperança és el més personal
i universal ADN de la humani-
tat. El màrtir jesuïta Ignacio
Ellacuría d’El Salvador, repetia
que hem de ser esperançats i
esperançadors. Nosaltres som
un avui sempre i som un
demà».

Projecte exploradors
de biblioteques

LLUÏSA COMAS

Des de fa sis, anys la Biblio-
teca Municipal Pere
Casaldàliga i l’escola Gui-
llem treballem plegats en
un projecte anomenat
«Exploradors de Bibliote-
ques» que promociona la
Diputació de Barcelona.

Durant el curs, tots els alum-
nes del centre assistim  en
dues  sessions de treball a  la
Biblioteca municipal i allà
amb la bibliotecària i el per-
sonal adjunt desenvolupem
un seguit d’activitats que
ajuden a aconseguir els
objectius d’aquest progra-
ma que pretén, per sobre de
tot, formar bons usuaris d’a-
quest espai cultural del
poble.

Aquest projecte ajuda a
introduir el concepte de
biblioteca, a fer entendre
aquest espai com a servei
públic d’informació; així
com aprendre a explorar la
biblioteca pública i saber-la
utilitzar; ajuda a conèixer
tots els serveis que ofereix,
les activitats que s’hi realit-
zen  i el préstec dels seus
materials, endinsant els més
grans en l’ús i el maneig dels
codis de classificació i cata-
logació dels materials.

Amb el programa «Explora-
dors de Biblioteques»
també pretenem ensenyar
la gran varietat de materials
i suports de què disposa
una biblioteca avui dia, ja
que la diversificació d’infor-
mació és àmplia: llibres, dia-
ris, revistes, DVD, CD,
CDRom, vídeos, programes
d’ordinador, etc.

Com que el programa es
comença amb els nens i

nenes d’Educació Infantil i
hi anem fins a 6è de Primà-
ria, els alumnes tenen temps
per distingir els llibres d’i-
maginació, de coneixe-
ments i aprendre a localitzar
els materials d’ús propis del
seu nivell a través dels
gomets i les seccions que
els pertoca. De manera que,
quan van a la biblioteca per
iniciativa pròpia, els nens i
nenes han de saber on diri-
gir-se i de quin material
apropiar-se. Per descomptat
que la bibliotecària i altre
personal de servei també els
ajuden a resoldre els dubtes
i a orientar-los en la cerca de
documents.

Amb els alumnes més grans,
sobretot al Cicle Superior,
s’introdueix el concepte de
classificació decimal, a  par-
tir de la numeració de la
CDU, comuna per a totes les
biblioteques, a descodificar
la signatura que porten
enganxada tots els mate-
rials disponibles i aprenen a
fer les consultes bàsiques al
catàleg automatitzat.
Aquest aprenentatge els hi
és de gran utilitat a l’hora de
desenvolupar-se com a
usuaris en qualsevol biblio-
teca: en un IES, a altres
biblioteques de qualsevol
ciutat i, més endavant, a les
universitats o altres espais
d’accés a la informació.

Una de les coses més ele-
mentals que ensenyem als
nens i nenes quan anem a la
biblioteca és saber estar i
comportar-se en aquest
espai. És bàsic que els nens
del poble, des de ben petits
aprenguin a assimilar les
pautes de comportament a
la biblioteca i les normes
establertes per a un millor
benestar dels seus usuaris.
Aquest aspecte l’hem de

El general Dámaso Beren-
guer va agafar les regnes del
Govern, la qual cosa va sig-
nificar un cert renaixement
constitucional i un alè d’es-
perança a les files republica-
nes. Companys, convençut
que la República era a prop,
va renunciar al seu càrrec de
regidor a l’Ajuntament de
Barcelona –un decret de
Berenguer donava validesa
als consistoris constituïts
segons les darreres elec-
cions municipals anteriors al
cop d’estat– i va decidir
dedicar-se a construir una
gran força republicana.

La victòria republicana,
base d’una nova etapa

Companys va ser un dels
promotors del Manifest
d’intel·ligència de les forces
republicanes, i va donar
suport al pacte de San
Sebastià (agost del 1930), la
qual cosa li va costar uns
dies més d’arrest, encara
que físicament no fos a la
ciutat basca. I just a la sorti-
da, va començar a organit-
zar la Conferència d’Esque-
rres Catalanes, a la qual
assistiren personalitats del
Partit Republicà Català, del
grup L’Opinió i sectors inde-
pendents del republicanis-
me catalanista. D’aquella
trobada a Sants, el 18 de
març del 1931, va néixer
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), i el seu
òrgan de comunicació, «La
Humanitat», del qual Com-
panys va ser director. Macià
va ser escollit president del
nou partit. Companys, que
parlava de l’Avi com d’«una

austera i lluminosa figura»,
creia que era el líder ade-
quat per reconduir el sindi-
calisme cap a les tesis cata-
lanistes i resoldre les reivin-
dicacions universals.

Aviat el nou partit va tenir
l’oportunitat de fer valer la
seva força. Companys, en
contradicció amb Macià, va
animar el partit a participar
a les eleccions municipals
del 12 d’abril del 1931, tot i
saber que Berenguer les
convocava expressament
abans de les generals per fer
caure els republicans en el
primer combat. ERC no dis-
posava ni dels suficients
efectius econòmics ni per-
sonals –per exemple, no
tenia interventors en totes
les meses electorals–, però
l’advocat del Tarròs creia
que per a un partit nou la
crida a l’abstencionisme era
la mort. La jornada electoral
va acabar amb una sorpresa
majúscula. La nova Esquerra
Republicana va vèncer de
manera aclaparadora a
Catalunya. Al conjunt de
l’Estat, tot i que els partits
dinàstics van imposar-se, a
la majoria de capitals de
província van guanyar els
republicans. Els resultats
van fer que l’endemà es vis-
qués amb incertesa. Sobre-
tot perquè, en el pacte de
Sant Sebastià de l’agost del
1930, republicans i catala-
nistes l’havien plantejat així:
com un plebiscit a la monar-
quia. Començava, doncs,
una nova etapa que tindria
en Lluís Companys un dels
seus principals protagonis-
tes.

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

· Fabricació i reparació

· Ferreteria en general
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i els grans tenen l’oportunitat
d’emprendre amb molt més
optimisme la quotidianitat
diària.

«Balsareny Avui» aplaudia en
el passat número d’octubre de
Sarment, núm. 395, l’encert
cultural, social, esportiu i a vol-
tes polític alliçonador.

La sinopsi de l’obra és la
següent: Marcel Gros busca
constantment la complicitat
del públic per tal de transme-
tre una cosa tant natural i tant
vital com és el riure. El somriu-
re fresc d’una rialla, a través de
la història inventada, fa tras-
passar una imaginació fantàs-
tica que supera la realitat.

Voluntariat tradicional
amb els més grans

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO J. PERALTA

S

Arribava el dia de Tots Sants, i
així va arribar la tradició cas-
tanyera com arreu de pobles,
amb la imatge de la torrada
de castanyes. A la plaça
Ricard Viñas, concretament
davant de cal Merenci, un
grup de joves va estar venent
castanyes amb la seva flaire i
personalitat del fruit.
Paral·lelament, al marc de la

residència Casal Verge de
Montserrat, com ja fa un
seguit d’anys, la típica figura
de la castanyera –vegeu la
fotografia– va aparèixer en la
diada i degustació amb tota
la família de la residència bal-
sarenyenca. Càritas balsaren-
yenca va compartir tot allò
que pot tenir necessitat d’a-
juda sigui quina sigui la
modalitat social, cultural,
humorística, etc.

Teràpia del riure
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Darrerament s’ha portat a
terme, sota la iniciativa de
l’Ajuntament de Balsareny,
en un dels locals socials de la
plaça de la Mel, un programa
estimulant i d’una relaxació
saludable: «Teràpia del
riure».

«Balsareny Avui» ha parlat
amb el regidor d’ensenya-
ment, Roc Carulla, el qual ha
dit que han estat dues ses-
sions molt ben aprofitades i
amb una més que bona par-
ticipació, amb 35 persones.

L’acte, en aquest cas les dues

sessions, va ser, un entre
altres dels que promou la
Diputació Provincial de
Barcelona. Aquesta institu-
ció dóna l’oportunitat de
difondre un ventall de pro-
grames socials, culturals,
polítics i esportius als
pobles.

Les dues sessions van tenir
lloc els dies 18 i 25 del pas-
sat més d’octubre de 2010,
i van ser impartides pel
professor animador Darío
Nogués. Darío, en acomia-
dar-se va felicitar i agrair a
tothom les quatre hores
compartides amigable-
ment.

Passió per la diabetis
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

«Un grup de metges del
Bages i del Berguedà guanya
un concurs d’abast estatal
sobre coneixements en dia-
betis».

Josep Cañellas Isern, balsaren-
yenc d’adopció i metge de
capçalera del poble,ha format
part de l’equip guanyador del
concurs celebrat a la ciutat
madrilenya d’Alcalà d’Hena-
res. I és que és ben coneguda
la dedicació d’en Pep en el
camp de la medicina sobre la
malaltia de la diabetis. El
premi que han aconseguit
consisteix en la participació al

prestigiós congrés de l’Asso-
ciació Americana de Diabetis
a la ciutat de San Diego
(Califòrnia), als Estats Units
d’Amèrica.

Són moltes les conferències
que Cañellas ha dut a terme a
Balsareny, convidat per dife-
rents entitats balsarenyen-
ques com Càritas, Associació
contra el Càncer, Casal d’avis,
etc. També són coneguts els
seus col·loquis a Ràdio Manre-
sa i les col·laboracions a dife-
rents mitjans d’informació.
Sarment ha deixat constància
de la seva laboriosa tasca vers
el món de la medicina general
i ens complau felicitar-lo.

Marcel amb M de Manresa al Sindicat
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

El passat dia 24 d’octubre de
2010 i en la segona repre-
sentació de la represa del
TEMPO (Temporada d’es-
pectacles familiars) Balsa-
reny va rebre l’artista man-
resà Marcel Gros, especialis-
ta en l’art del riure.

Marcel Gros acomplí així la
seva segona actuació en
aquesta aportació teatral
adreçada a petits i grans.
Durant aquestes tardes men-
suals de tardor i hivern, Balsa-
reny gaudeix d’una escalfor
riallera. En la diversitat de la
programació els infants apre-
nen a estimar el país on viuen

mes justa. Ara bé, aquest
lideratge no el podia assu-
mir qualsevol. La pacificació
del camp passava per la uni-
ficació del republicanisme,
ja que malgrat ser l’opció
majoritària, estava fragmen-
tada (radicals, reformistes,
catalanistes...). Companys,
ben considerat per tothom i,
segons ell mateix, «repu-
blicà a seques», era el únic
home que podia fer-ho.

A partir de la seva creació, la
Unió de Rabassaires no va
tardar a agafar cos i com-
panys, més popularitat,
encara que el únic càrrec
que va ocupar a l’entitat va
ser el de director del diari La
Terra. Cada cap de setmana
era protagonista de mítings
multitudinaris. I a tots els
actes Companys defensava,
igual que a Madrid, les prin-
cipals demandes de la Unió
de Rabassaires: els contrac-
tes de vinya i olivera havien
de ser a temps indefinit, el
propietari havia de pagar les
millores que el pagès fes a la
terra, la parceria s’havia d’a-
bolir i s’havia de denunciar
els propietaris que engan-
yessin a Hisenda, ja que ni
l’ensenyament ni el crèdit
agrícola servien de res men-
tre la terra no fos de qui la
treballava. En aquest sentit,
en una ocasió, el futur presi-
dent de la Generalitat va
escriure: «Si el dia arriba
requeriré el vostre concurs
perquè sortiu al carrer amb
les tisores i la falç, no per
podar vinyes, sinó per segar
la gangrena de la nació
espanyola».

Del Congrés a la presó

El 13 de setembre del 1923,
amb el beneplàcit del rei
Alfons XIII, el general Miguel

Primo de Rivera va protago-
nitzar un cop d’estat. Amb el
cop, les Corts democràti-
ques van ser substituïdes
per una assemblea nacional,
amb la qual cosa Companys,
com tots els altres diputats,
va haver d’abandonar el seu
escó.

Aleshores alguns van exiliar-
se, però Companys, con-
vençut que el seu lloc era a
Catalunya, va decidir aug-
mentar les precaucions
–periòdicament canviava de
domicili– i continuar lluitant
per assolir la República des
de dins del país. Era un
home vigilat, considerat
perillós, i això el va convertir
en un assidu de la presó.
Sense pràcticament ingres-
sos econòmics, ja que mol-
tes feines d’advocat les feia
gratuïtament; cansat de no
haver assolit avenços socials
significatius a causa del sis-
tema; tip de viure contínua-
ment vigilat i ja separat de la
seva primera esposa, Maria
Mercè Micó, Lluís Companys
va arribar a demanar ajuda
al líder de la Lliga Regiona-
lista, Francesc Cambó, per
emigrar a Buenos Aires. Però
no va marxar, i entre l’abril i
el desembre del 1930 enca-
ra va ser detingut quatre
vegades més, temps sufi-
cient per escriure, des de la
Model, un recull de cròni-
ques sobre la vida a al presó,
a traves de les quals denun-
ciava com condemnats polí-
tics convivien amb els delin-
qüents comuns en unes
condicions realment deplo-
rables.

Però quan les coses sembla-
ven difícils de canviar, la
fugida de Primo de Rivera a
París per falta de suports
precipità els esdeveniments.

Lluis Companys: «el nostre president». 
70è aniversari del seu afusellament (II)

MARIA COLL 
ANDREU  FERNÁNDEZ

S

Missatger de rabassaires i
d’obres. A la dècada dels
anys vint Lluís Companys, a
diferència d’altres líders
republicans, va demostrar la
seva confiança en la resolu-
ció de conflictes socials per
la via política. Es convertí en
la veu dels arrendataris
rurals i dels treballadors
catalans a les Corts espanyo-
les, i durant la dictadura de
Primo de Rivera, entre entra-
des i sortides a la presó, va
treballar per la unitat del
republicanisme i per acon-
seguir l’anhelat canvi de
regim.

A la primeria del 1921, Lluís
Companys, com a represen-
tant del districte de Sabadell
pel Partit República Català,
va intervenir a les Corts
espanyoles. Les seves prime-
res paraules a l’hemicicle,
fermes i directes, van ser
recordar al Govern que el
problema agrari era d’una
importància “extraordinària”
per al país i per denunciar la
política de terror que es
vivia a Barcelona. Aleshores,
empresaris i treballadors
eren assassinats als carrers
de la ciutat. La mort de l’a-
mic Francesc Layret no va
ser l’única que va afectar
Companys de ben a prop. El
10 de març del 1923 al carrer
de la Cadena també moria a
trets el líder de la CNT Salva-
dor Seguí «el Noi del Sucre»,
amic d’infantesa i de lluita i
amb qui Companys havia
compartit somnis i tertúlies.

Companys va demostrar
sempre una valentia verbal
notable, que contrastava
amb la passivitat de la
immensa majoria dels dipu-
tats. Per exemple, desprès

del desastre d’Annual al
Marroc, on van morir quasi
onze mil soldats de l’Estat,
va insistir enèrgicament que
els militars tornessin a casa.
«Les dones espanyoles saben
que els seus fills no haurien
d’haver mort, saben que han
estat morts, assassinats per la
immoralitat d’uns, la incapa-
citat dels altres i la desorien-
tació de tots». I es va atrevir a
demanar responsabilitats
politiques al mes alt nivell,
directament al rei, en aquell
moment constitucional-
ment intocable. Per al repu-
blicà abandonar el Marroc
era qüestió de dignitat
nacional – Espanya no podia
repetir la humiliació soferta
a Cuba i les Filipines – i de
recursos – considerava que
els diners que es gastaven
allà es podien invertir millor,
per exemple, en infraestruc-
tures.

De fet, Companys, des del
seu ascó, sempre va defen-
sar els temes sensibles a la
classe treballadora. Va ser el
primer diputat que va signar
una petició d’anul·lació de
la pena de mort. D’aquesta
manera, el 1923 va ser reele-
git amb una victòria aclapa-
radora.

Companys va protagonitzar
una lluita política constant
durant la seva vida parla-
mentària. Va defensar els
pagesos amb contractes de
conreu –rabassaires, parcers
i arrendataris.

La fundació de la Unió de
Rabassaires

Per una banda, els masovers
de la terra necessitaven
diputats a Madrid que
defensessin i lluitessin per
l’aprovació d’una legislació
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però aquest grup va plegar fa
uns vuit anys.

En onze anys, a raó d’uns 30
alumnes per curs, però comp-
tant que molts han continuat
durant diferents cursos, no sé
exactament quants nois i
noies han passat per l’escola:
diria que potser entorn dels
dos-cents. N’hi ha hagut que
s’hi han fet grans, que van
entrar als 6 o 7 anys i en van
sortir als 13 o 14. Entre molts
altres, destacaria el Genís
Prat, l’Arnald i la Mònica Viu,
la Laura Orriols, l’Anna Soler,
l’Anna Soldevila, la Marta i el
Miquel Jurado… Em va saber
greu quan van plegar perquè
formaven un grup molt ben
avingut i tenien idees ben
originals i divertides. De fet, a
molts ara me’ls torno a trobar
fent els Pastorets. Sempre,
però, hi ha hagut relleu a l’es-
cola, tot i que aquest any, pot-
ser per la crisi, la matrícula ha
experimentat una certa dava-
llada.

Per què diríeu que és bo, per als
joves, aprendre a fer teatre?

Se sol dir que és una matèria
«no necessària», però jo crec
que és molt important. No
pas necessàriament per dedi-
car-se al teatre i fer-se famós,
però sí per aprendre a desen-
volupar la pròpia expressivi-
tat, saber fer funcionar les
eines del propi cos… Això
serveix a l’institut i a l’ensen-
yament superior quan han de
fer exposicions orals, treballs
de recerca, presentacions en
públic… Saber-se expressar i
comunicar amb claredat i
precisió, amb una gestualitat
adequada, és així mateix molt
útil per a la vida en general. A
més, a l’Escola de Teatre
potenciem molt el treball en
equip, una capacitat que em
temo que avui dia s’està per-

Elisa Jorba, professora de 
l’Escola Municipal de Teatre de Balsareny
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Entrevistem l’Elisa Jorba, que
des de fa onze anys ensenya a
fer teatre als infants i joves de
Balsareny des de l’Escola Muni-
cipal de Teatre.

Vaig néixer a Manresa el 1966
i visc a Artés des de fa deu
anys. Estic casada amb Jordi
del Río, actor que actualment
està amb el grup Chapertons
del Masnou. Fa onze anys, ell i
jo vam començar les classes a
l’Escola Municipal de Teatre
de Balsareny; i ara encara
m’hi ajuda, col·laborant en
aspectes tècnics, composi-
cions musicals i altres. Tinc
dos fills, el Martí de 9 i el Ber-
nat de 4 anys, que també els
agrada el teatre: de fet els
encanta veure’n, però encara
més fer-ne.Tenen la sort d’ha-
ver-ne vist molt.

Com us va néixer, l’afecció al
teatre? Quina trajectòria hi
teniu?

El «verí del teatre» em va
venir precisament del Jordi.
Quan ens vam conèixer, ell
estava al grup Setrill, que feia
cercaviles i teatre de carrer. Ell
tocava la caixa i la bateria. Em
va dir que necessitaven ani-
madors i m’hi vaig afegir.
Aviat vam veure que, a més
dels espectacles de carrer,
que també ens agradaven
molt, ens faria gràcia poder
fer algun muntatge en esce-
nari.

Així, amb altres membres d’a-
quell grup, vam muntar la
companyia Teiatru, que vam
anomenar així en honor de la
gent gran, fent al·lusió a la
manera popular que alguns
feien servir per dir el mot ‘tea-
tre’. Vam començar en pla
amateur, però l’obra Càsting

infantils, destacaria ODU, sal-
vem la terra; Viure del cuentu; i
Insomnis.

Com va ser que vinguéssiu a
dirigir l’Escola de Teatre de Bal-
sareny?

La decisió de venir a Balsa-
reny a fer classes a l’Escola
Municipal de Teatre em va
venir arran d’una proposta
que em va fer la Mercè Tarra-
dellas, a qui havia tingut de
professora a l’institut. Em va
dir que a Balsareny hi havia
molta tradició teatral, un bon
caliu, i em va animar a provar-
ho. D’entrada em feia un cert
respecte, però amb l’ajut del
Jordi ho vam provar i ens va
agradar. Al principi alternà-
vem aquesta feina amb les
actuacions del grup Teiatru,

va tenir molt èxit —vam
aconseguir un premi en un
festival— i ens vam profes-
sionalitzar. Una altra obra d’a-
quell temps va ser Mens sana
in corpore sano, l’any 1992,
que tractava de l’esport en
aquell any olímpic. Alternà-
vem espectacles per a adults
i per a quitxalla, sempre en
clau d’humor i de creació
pròpia.

L’espectacle que va causar
més rebombori va ser Hop!
era, un muntatge humorístic,
sobre àries d’òpera i sense
text parlat. Vam estar al Festi-
val d’Avinyó de França, que
ens va catapultar, i vam fer
una gira per diversos països
d’Europa, entre els quals tres
temporades en tres teatres
de París. Entre els espectacles

llen any rere any amb ganes
de presentar al màxim de bé
aquest espectacle tan tradi-
cional. De fet, tampoc no he
vingut a canviar-hi grans
coses: només hi matiso
detalls puntuals de la inter-
pretació, del gest, modula-

cions de veu, ritme escènic…
Bàsicament, intento treballar
la interpretació de cada per-
sonatge, perquè resulti creï-
ble i no es vegi artificial. Això
és important quan es tracta
d’un text antic, amb algunes
expressions poc usuals avui
dia, però que tothom coneix
de memòria: es pot caure en
el parany de la recitació inex-
pressiva, i això és el que vol-
dria evitar. També intento
destacar-hi els aspectes
humorístics, i treballar la dic-
ció clara, el volum de la veu, la
presència física i el moviment
per l’escena. I en això veig
que tothom hi posa molt
interès, bona predisposició i
ànim de col·laboració: estic
il·lusionada, i convençuda
que tot anirà molt bé.

Agraïm a l’Elisa les seves
paraules i la felicitem per la
bona feina que està duent a
terme a Balsareny des de fa
onze anys a l’Escola Municipal
de Música, i ara també als Pas-
torets de Balsareny, ensenyant
la gent jove a expressar-se i
comunicar-se aprofitant totes
les habilitats del propi cos.
Endavant, per molt anys i mol-
tes gràcies.

dent i que també és molt
important de saber desenvo-
lupar en els estudis i en les
professions. No cal dir que,
després, si un vol aprofundir
en el món del teatre, pot
especialitzar-se: humor, dra-
mes, monòlegs, gest… 

A més de l’actuació en si,
toqueu aspectes com l’esceno-
grafia, maquillatge, vestuari,
llum i so?

L’escenografia la tractem en
allò més imprescindible, ja
que basem la nostra pràctica
en l’expressivitat, a partir
d’un escenari pelat al qual
incorporem el mínim d’ele-
ments necessaris. També de
vegades hem incorporat pro-
jeccions al ciclorama del fons,
i és clar que cal vetllar pel
vestuari i maquillatge i per
una il·luminació adequada,
adaptada a les possibilitats
dels locals, i que els efectes
musicals són molt impor-
tants. Però on incidim més és
en potenciar el treball de l’ac-
tor i de l’actriu: que puguin
transmetre el màxim d’apor-
tacions, que amb la seva veu i
la seva expressió corporal ens
sàpiguen transportar a l’esce-
nari imaginat.

Aquest any us incorporeu a la
direcció dels Pastorets de Bal-
sareny, Com veieu, des d’un
punt de vista teatral, aquesta
tradició? Què hi podreu apor-
tar?

Per defecte professional,
sempre que veig un especta-
cle teatral en gaudeixo, però
hi veig coses que penso que
es podrien millorar. També
em passava això amb els Pas-
torets, és clar. Fa uns mesos, la
presidenta de l’associació, la
Mercè Farràs, em va dir que la
junta havia pensat que esta-
ria bé encomanar a un pro-
fessional una millora en la
interpretació global de l’es-
pectacle. D’entrada em feia
respecte, perquè es tracta
d’una entitat amb molts anys
d’història i amb persones que

fa molts anys que hi són, i que
potser podien ser una mica
reticents als canvis; però he
de dir que la resposta que hi
he trobat ha estat totalment
positiva, i que m’hi trobo molt
a gust amb aquest nombrós
equip de persones que treba-

Elisa fent de pallasso a «Viure del cuentu»

Elisa Jorba dirigint un assaig de les Fúries als Pastorets
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i els grans tenen l’oportunitat
d’emprendre amb molt més
optimisme la quotidianitat
diària.

«Balsareny Avui» aplaudia en
el passat número d’octubre de
Sarment, núm. 395, l’encert
cultural, social, esportiu i a vol-
tes polític alliçonador.

La sinopsi de l’obra és la
següent: Marcel Gros busca
constantment la complicitat
del públic per tal de transme-
tre una cosa tant natural i tant
vital com és el riure. El somriu-
re fresc d’una rialla, a través de
la història inventada, fa tras-
passar una imaginació fantàs-
tica que supera la realitat.

Voluntariat tradicional
amb els més grans
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Arribava el dia de Tots Sants, i
així va arribar la tradició cas-
tanyera com arreu de pobles,
amb la imatge de la torrada
de castanyes. A la plaça
Ricard Viñas, concretament
davant de cal Merenci, un
grup de joves va estar venent
castanyes amb la seva flaire i
personalitat del fruit.
Paral·lelament, al marc de la

residència Casal Verge de
Montserrat, com ja fa un
seguit d’anys, la típica figura
de la castanyera –vegeu la
fotografia– va aparèixer en la
diada i degustació amb tota
la família de la residència bal-
sarenyenca. Càritas balsaren-
yenca va compartir tot allò
que pot tenir necessitat d’a-
juda sigui quina sigui la
modalitat social, cultural,
humorística, etc.

Teràpia del riure
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Darrerament s’ha portat a
terme, sota la iniciativa de
l’Ajuntament de Balsareny,
en un dels locals socials de la
plaça de la Mel, un programa
estimulant i d’una relaxació
saludable: «Teràpia del
riure».

«Balsareny Avui» ha parlat
amb el regidor d’ensenya-
ment, Roc Carulla, el qual ha
dit que han estat dues ses-
sions molt ben aprofitades i
amb una més que bona par-
ticipació, amb 35 persones.

L’acte, en aquest cas les dues

sessions, va ser, un entre
altres dels que promou la
Diputació Provincial de
Barcelona. Aquesta institu-
ció dóna l’oportunitat de
difondre un ventall de pro-
grames socials, culturals,
polítics i esportius als
pobles.

Les dues sessions van tenir
lloc els dies 18 i 25 del pas-
sat més d’octubre de 2010,
i van ser impartides pel
professor animador Darío
Nogués. Darío, en acomia-
dar-se va felicitar i agrair a
tothom les quatre hores
compartides amigable-
ment.

Passió per la diabetis
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

«Un grup de metges del
Bages i del Berguedà guanya
un concurs d’abast estatal
sobre coneixements en dia-
betis».

Josep Cañellas Isern, balsaren-
yenc d’adopció i metge de
capçalera del poble,ha format
part de l’equip guanyador del
concurs celebrat a la ciutat
madrilenya d’Alcalà d’Hena-
res. I és que és ben coneguda
la dedicació d’en Pep en el
camp de la medicina sobre la
malaltia de la diabetis. El
premi que han aconseguit
consisteix en la participació al

prestigiós congrés de l’Asso-
ciació Americana de Diabetis
a la ciutat de San Diego
(Califòrnia), als Estats Units
d’Amèrica.

Són moltes les conferències
que Cañellas ha dut a terme a
Balsareny, convidat per dife-
rents entitats balsarenyen-
ques com Càritas, Associació
contra el Càncer, Casal d’avis,
etc. També són coneguts els
seus col·loquis a Ràdio Manre-
sa i les col·laboracions a dife-
rents mitjans d’informació.
Sarment ha deixat constància
de la seva laboriosa tasca vers
el món de la medicina general
i ens complau felicitar-lo.

Marcel amb M de Manresa al Sindicat
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

El passat dia 24 d’octubre de
2010 i en la segona repre-
sentació de la represa del
TEMPO (Temporada d’es-
pectacles familiars) Balsa-
reny va rebre l’artista man-
resà Marcel Gros, especialis-
ta en l’art del riure.

Marcel Gros acomplí així la
seva segona actuació en
aquesta aportació teatral
adreçada a petits i grans.
Durant aquestes tardes men-
suals de tardor i hivern, Balsa-
reny gaudeix d’una escalfor
riallera. En la diversitat de la
programació els infants apre-
nen a estimar el país on viuen

mes justa. Ara bé, aquest
lideratge no el podia assu-
mir qualsevol. La pacificació
del camp passava per la uni-
ficació del republicanisme,
ja que malgrat ser l’opció
majoritària, estava fragmen-
tada (radicals, reformistes,
catalanistes...). Companys,
ben considerat per tothom i,
segons ell mateix, «repu-
blicà a seques», era el únic
home que podia fer-ho.

A partir de la seva creació, la
Unió de Rabassaires no va
tardar a agafar cos i com-
panys, més popularitat,
encara que el únic càrrec
que va ocupar a l’entitat va
ser el de director del diari La
Terra. Cada cap de setmana
era protagonista de mítings
multitudinaris. I a tots els
actes Companys defensava,
igual que a Madrid, les prin-
cipals demandes de la Unió
de Rabassaires: els contrac-
tes de vinya i olivera havien
de ser a temps indefinit, el
propietari havia de pagar les
millores que el pagès fes a la
terra, la parceria s’havia d’a-
bolir i s’havia de denunciar
els propietaris que engan-
yessin a Hisenda, ja que ni
l’ensenyament ni el crèdit
agrícola servien de res men-
tre la terra no fos de qui la
treballava. En aquest sentit,
en una ocasió, el futur presi-
dent de la Generalitat va
escriure: «Si el dia arriba
requeriré el vostre concurs
perquè sortiu al carrer amb
les tisores i la falç, no per
podar vinyes, sinó per segar
la gangrena de la nació
espanyola».

Del Congrés a la presó

El 13 de setembre del 1923,
amb el beneplàcit del rei
Alfons XIII, el general Miguel

Primo de Rivera va protago-
nitzar un cop d’estat. Amb el
cop, les Corts democràti-
ques van ser substituïdes
per una assemblea nacional,
amb la qual cosa Companys,
com tots els altres diputats,
va haver d’abandonar el seu
escó.

Aleshores alguns van exiliar-
se, però Companys, con-
vençut que el seu lloc era a
Catalunya, va decidir aug-
mentar les precaucions
–periòdicament canviava de
domicili– i continuar lluitant
per assolir la República des
de dins del país. Era un
home vigilat, considerat
perillós, i això el va convertir
en un assidu de la presó.
Sense pràcticament ingres-
sos econòmics, ja que mol-
tes feines d’advocat les feia
gratuïtament; cansat de no
haver assolit avenços socials
significatius a causa del sis-
tema; tip de viure contínua-
ment vigilat i ja separat de la
seva primera esposa, Maria
Mercè Micó, Lluís Companys
va arribar a demanar ajuda
al líder de la Lliga Regiona-
lista, Francesc Cambó, per
emigrar a Buenos Aires. Però
no va marxar, i entre l’abril i
el desembre del 1930 enca-
ra va ser detingut quatre
vegades més, temps sufi-
cient per escriure, des de la
Model, un recull de cròni-
ques sobre la vida a al presó,
a traves de les quals denun-
ciava com condemnats polí-
tics convivien amb els delin-
qüents comuns en unes
condicions realment deplo-
rables.

Però quan les coses sembla-
ven difícils de canviar, la
fugida de Primo de Rivera a
París per falta de suports
precipità els esdeveniments.

Lluis Companys: «el nostre president». 
70è aniversari del seu afusellament (II)

MARIA COLL 
ANDREU  FERNÁNDEZ

S

Missatger de rabassaires i
d’obres. A la dècada dels
anys vint Lluís Companys, a
diferència d’altres líders
republicans, va demostrar la
seva confiança en la resolu-
ció de conflictes socials per
la via política. Es convertí en
la veu dels arrendataris
rurals i dels treballadors
catalans a les Corts espanyo-
les, i durant la dictadura de
Primo de Rivera, entre entra-
des i sortides a la presó, va
treballar per la unitat del
republicanisme i per acon-
seguir l’anhelat canvi de
regim.

A la primeria del 1921, Lluís
Companys, com a represen-
tant del districte de Sabadell
pel Partit República Català,
va intervenir a les Corts
espanyoles. Les seves prime-
res paraules a l’hemicicle,
fermes i directes, van ser
recordar al Govern que el
problema agrari era d’una
importància “extraordinària”
per al país i per denunciar la
política de terror que es
vivia a Barcelona. Aleshores,
empresaris i treballadors
eren assassinats als carrers
de la ciutat. La mort de l’a-
mic Francesc Layret no va
ser l’única que va afectar
Companys de ben a prop. El
10 de març del 1923 al carrer
de la Cadena també moria a
trets el líder de la CNT Salva-
dor Seguí «el Noi del Sucre»,
amic d’infantesa i de lluita i
amb qui Companys havia
compartit somnis i tertúlies.

Companys va demostrar
sempre una valentia verbal
notable, que contrastava
amb la passivitat de la
immensa majoria dels dipu-
tats. Per exemple, desprès

del desastre d’Annual al
Marroc, on van morir quasi
onze mil soldats de l’Estat,
va insistir enèrgicament que
els militars tornessin a casa.
«Les dones espanyoles saben
que els seus fills no haurien
d’haver mort, saben que han
estat morts, assassinats per la
immoralitat d’uns, la incapa-
citat dels altres i la desorien-
tació de tots». I es va atrevir a
demanar responsabilitats
politiques al mes alt nivell,
directament al rei, en aquell
moment constitucional-
ment intocable. Per al repu-
blicà abandonar el Marroc
era qüestió de dignitat
nacional – Espanya no podia
repetir la humiliació soferta
a Cuba i les Filipines – i de
recursos – considerava que
els diners que es gastaven
allà es podien invertir millor,
per exemple, en infraestruc-
tures.

De fet, Companys, des del
seu ascó, sempre va defen-
sar els temes sensibles a la
classe treballadora. Va ser el
primer diputat que va signar
una petició d’anul·lació de
la pena de mort. D’aquesta
manera, el 1923 va ser reele-
git amb una victòria aclapa-
radora.

Companys va protagonitzar
una lluita política constant
durant la seva vida parla-
mentària. Va defensar els
pagesos amb contractes de
conreu –rabassaires, parcers
i arrendataris.

La fundació de la Unió de
Rabassaires

Per una banda, els masovers
de la terra necessitaven
diputats a Madrid que
defensessin i lluitessin per
l’aprovació d’una legislació
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Kalisa Rios, 
cinc anys a Balsareny

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

Kalisa Rios és diplomada en
Art Dramàtic, Comunicació
Social amb èmfasi en Treball
Comunitari i ha fet un curs
de direcció a l’Institut del
Teatre de Barcelona.

La Kalisa va néixer a Cali
(Colòmbia) el 30 d’octubre
de 1961. Ha viatjat molt, visi-
tant països com Perú, Equa-
dor, Bolívia, Cuba, Itàlia,
França, Àustria, Suïssa, Bèl-
gica i Holanda. Ara fa deu
anys que viu a Catalunya.

Com vas arribar a Balsareny
i on t’allotges?

Fa deu anys vaig conèixer
el Rossend Alsina a Barce-
lona. Després d’un temps
vaig venir a Balsareny a fer
turisme i poc a poc m’he
anat enamorant del poble.
D’això fa 5 anys, i actual-
ment estic allotjada a cal
Rossendo.

Quina impressió tens del
poble?

És un poble molt tranquil,
molt. El seu entorn és molt
bonic, m’agrada passejar
pels seus camins i apreciar
el paisatge que hi ha.

Parla’ns de la teva ocupació:
on exerceixes?

Doncs bé, jo tinc una asso-
ciació cultural, és gairebé
una productora artística.
Fem obres de teatre per
encàrrec, tallers, xerrades,
etc. per als ajuntaments de
poblacions de Catalunya.
També ho hem fet per
altres ciutats com Madrid,
València i Terol. Fins i tot
també hem actuat en fes-
tes particulars. La seu de

l’associació es troba a Bar-
celona.

Quantes hores t’ocupa el
treball?

Depèn. A vegades ens tro-
bem que pot ser tot el
temps, amb moltes hores
de dedicació al dia, com
també hi pot haver dies
que treballem més tran-
quils sense requerir gaire
temps.

Finalment, avui per avui,
com veus la societat en
general?

Bé, com que soc de fora
puc dir-vos des del meu
punt de vista que trobo
algunes diferències en la
manera de viure la vida
depenent de les condicions
econòmiques de cadascú.
Des de les classes socials es
veu aquesta forma de viure
de la societat, tant a la cata-
lana com a la de l’Amèrica
Llatina. El boom immobilia-
ri va mostrar com era una
part d’aquesta societat.
D’altra banda també exis-
teix l’aspecte religiós:
aquestes diferències es
noten molt en la societat si
no es comparteix la matei-
xa religió que la de la socie-
tat que t’acull.

Des del Brasil i per casa nostra
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Seguint de prop la tasca mis-
sionera del bisbe, avui emèrit,
Pere Casaldàliga i Pla, a través
del suplement «Presència» del
diari Avui, es mostra un inte-
rrogant adreçat a tot el món
cristià.

Llatinoamèrica 2011. Quin
Déu? Quina religió?

«Quin Déu? Quina religió?» és
el lema per a l’edició de 2011
de l’Agenda Llatinoamericana
Mundial 2011,un llibre agenda
que es va començar a gestar
l’any 1990 de la mà del bisbe
Pere Casaldàliga i del sacerdot
José María Vigil. Aquest s’ha
acabat convertint en una
important eina pedagògica,
tan als països de l’Amèrica Lla-
tina com a casa nostra.

A primera vista pot resultar
sorprenent que un projecte
encapçalat per dos religiosos
al cap i a la fi plantegi quin és el
paper que ha de tenir Déu i la
religió en la construcció d’un
món millor.

Però la sorpresa no ho és tant
per a aquells que han anat
seguint la trajectòria del pro-
jecte en aquests 20 anys, ja
que aquesta agenda sempre
ha mantingut una visió crítica
de la societat, convidant a
observar, reflexionar i actuar.
No és un simple recull de tex-
tos, sinó una crida a mobilitzar
les consciències. Per això s’ha
centrat any rere any en temes
tan importants com la política,
l’ecologia, els mitjans de
comunicació, el deute extern,
l’imperialisme o el nou socia-
lisme. I ara li ha tocat al fet reli-
giós.

«Fa temps, aquest tema de la
religió era una mica tabú, per-
tanyia a una esfera suposada-
ment intocable, i resultava
políticament incorrecte abor-

dar-lo en una societat laica».

- Com ha anat evolucionant
l’Agenda Llatinoamericana en
aquest recorregut de vint
anys?

- L’Agenda ha sigut fidel i
oportuna en mantenir les
grans causes com a tema i
com a desafiament. Sempre
amb una postura oberta,
ecumènica i macroeconòmica.
Aquest esperit d’obertura ha
fet, per exemple, que s’hi inclo-
gui,en el títol de l’Agenda,l’ad-
jectiu «mundial».

- El lema del 2011 és molt inte-
ressant, però segurament cre-
arà polèmica. Ens hem de
replantejar les nostres creen-
ces religioses per poder crear
un món més just i un futur
millor?

- «Sabíem que el lema de l’A-
genda 2011 portaria certes
conseqüències, però teníem
consciència també que el
tema és urgent i és mundial.
Evidentment, Déu, la religió,
són matèria tan fonamental,
que no podíem deixar-la de
costat; al mateix temps, però,
cal seguir reconeixent els dife-
rents punts de vista i mantenir
un gran respecte per aquesta
causa, la més pregona i decisi-
va. Jo repeteixo, fa temps que
tot és relatiu menys Déu i la
fam».

- Hem de ser optimistes amb
vista al futur?

- «Hem de ser persones amb
vida i amb esperança. Ens pot
mancar tot, menys aquesta
esperança viva i vivificadora.
L’esperança és el més personal
i universal ADN de la humani-
tat. El màrtir jesuïta Ignacio
Ellacuría d’El Salvador, repetia
que hem de ser esperançats i
esperançadors. Nosaltres som
un avui sempre i som un
demà».

Projecte exploradors
de biblioteques

LLUÏSA COMAS

Des de fa sis, anys la Biblio-
teca Municipal Pere
Casaldàliga i l’escola Gui-
llem treballem plegats en
un projecte anomenat
«Exploradors de Bibliote-
ques» que promociona la
Diputació de Barcelona.

Durant el curs, tots els alum-
nes del centre assistim  en
dues  sessions de treball a  la
Biblioteca municipal i allà
amb la bibliotecària i el per-
sonal adjunt desenvolupem
un seguit d’activitats que
ajuden a aconseguir els
objectius d’aquest progra-
ma que pretén, per sobre de
tot, formar bons usuaris d’a-
quest espai cultural del
poble.

Aquest projecte ajuda a
introduir el concepte de
biblioteca, a fer entendre
aquest espai com a servei
públic d’informació; així
com aprendre a explorar la
biblioteca pública i saber-la
utilitzar; ajuda a conèixer
tots els serveis que ofereix,
les activitats que s’hi realit-
zen  i el préstec dels seus
materials, endinsant els més
grans en l’ús i el maneig dels
codis de classificació i cata-
logació dels materials.

Amb el programa «Explora-
dors de Biblioteques»
també pretenem ensenyar
la gran varietat de materials
i suports de què disposa
una biblioteca avui dia, ja
que la diversificació d’infor-
mació és àmplia: llibres, dia-
ris, revistes, DVD, CD,
CDRom, vídeos, programes
d’ordinador, etc.

Com que el programa es
comença amb els nens i

nenes d’Educació Infantil i
hi anem fins a 6è de Primà-
ria, els alumnes tenen temps
per distingir els llibres d’i-
maginació, de coneixe-
ments i aprendre a localitzar
els materials d’ús propis del
seu nivell a través dels
gomets i les seccions que
els pertoca. De manera que,
quan van a la biblioteca per
iniciativa pròpia, els nens i
nenes han de saber on diri-
gir-se i de quin material
apropiar-se. Per descomptat
que la bibliotecària i altre
personal de servei també els
ajuden a resoldre els dubtes
i a orientar-los en la cerca de
documents.

Amb els alumnes més grans,
sobretot al Cicle Superior,
s’introdueix el concepte de
classificació decimal, a  par-
tir de la numeració de la
CDU, comuna per a totes les
biblioteques, a descodificar
la signatura que porten
enganxada tots els mate-
rials disponibles i aprenen a
fer les consultes bàsiques al
catàleg automatitzat.
Aquest aprenentatge els hi
és de gran utilitat a l’hora de
desenvolupar-se com a
usuaris en qualsevol biblio-
teca: en un IES, a altres
biblioteques de qualsevol
ciutat i, més endavant, a les
universitats o altres espais
d’accés a la informació.

Una de les coses més ele-
mentals que ensenyem als
nens i nenes quan anem a la
biblioteca és saber estar i
comportar-se en aquest
espai. És bàsic que els nens
del poble, des de ben petits
aprenguin a assimilar les
pautes de comportament a
la biblioteca i les normes
establertes per a un millor
benestar dels seus usuaris.
Aquest aspecte l’hem de

El general Dámaso Beren-
guer va agafar les regnes del
Govern, la qual cosa va sig-
nificar un cert renaixement
constitucional i un alè d’es-
perança a les files republica-
nes. Companys, convençut
que la República era a prop,
va renunciar al seu càrrec de
regidor a l’Ajuntament de
Barcelona –un decret de
Berenguer donava validesa
als consistoris constituïts
segons les darreres elec-
cions municipals anteriors al
cop d’estat– i va decidir
dedicar-se a construir una
gran força republicana.

La victòria republicana,
base d’una nova etapa

Companys va ser un dels
promotors del Manifest
d’intel·ligència de les forces
republicanes, i va donar
suport al pacte de San
Sebastià (agost del 1930), la
qual cosa li va costar uns
dies més d’arrest, encara
que físicament no fos a la
ciutat basca. I just a la sorti-
da, va començar a organit-
zar la Conferència d’Esque-
rres Catalanes, a la qual
assistiren personalitats del
Partit Republicà Català, del
grup L’Opinió i sectors inde-
pendents del republicanis-
me catalanista. D’aquella
trobada a Sants, el 18 de
març del 1931, va néixer
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), i el seu
òrgan de comunicació, «La
Humanitat», del qual Com-
panys va ser director. Macià
va ser escollit president del
nou partit. Companys, que
parlava de l’Avi com d’«una

austera i lluminosa figura»,
creia que era el líder ade-
quat per reconduir el sindi-
calisme cap a les tesis cata-
lanistes i resoldre les reivin-
dicacions universals.

Aviat el nou partit va tenir
l’oportunitat de fer valer la
seva força. Companys, en
contradicció amb Macià, va
animar el partit a participar
a les eleccions municipals
del 12 d’abril del 1931, tot i
saber que Berenguer les
convocava expressament
abans de les generals per fer
caure els republicans en el
primer combat. ERC no dis-
posava ni dels suficients
efectius econòmics ni per-
sonals –per exemple, no
tenia interventors en totes
les meses electorals–, però
l’advocat del Tarròs creia
que per a un partit nou la
crida a l’abstencionisme era
la mort. La jornada electoral
va acabar amb una sorpresa
majúscula. La nova Esquerra
Republicana va vèncer de
manera aclaparadora a
Catalunya. Al conjunt de
l’Estat, tot i que els partits
dinàstics van imposar-se, a
la majoria de capitals de
província van guanyar els
republicans. Els resultats
van fer que l’endemà es vis-
qués amb incertesa. Sobre-
tot perquè, en el pacte de
Sant Sebastià de l’agost del
1930, republicans i catala-
nistes l’havien plantejat així:
com un plebiscit a la monar-
quia. Començava, doncs,
una nova etapa que tindria
en Lluís Companys un dels
seus principals protagonis-
tes.

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

PORTES
P U I G

· Automatismes

· Fabricació i reparació

· Ferreteria en general
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Parleu-nos dels diferents tre-
balls que avui tenen major
representació.

Actualment dins l’associa-
ció es realitzen manuali-
tats, pintura, patchwork i
altres. Cal dir que cada any
s’exposa en el nostre poble
una petita representació
dels treballs que fan els
socis. De tota manera, l’as-
sociació resta oberta a rea-
litzar altres activitats que
puguin interessar a altres
persones.

Els balsarenyencs, cada any,
podem admirar la qualitat
artesana en l’exposició tra-
dicional de l’Onze de setem-
bre. Els treballs de l’associa-
ció són donats a conèixer en
altres exposicions?

L’exposició principal on

s’exposen els treballs és
efectivament la de l’Onze
de setembre. Tot i que s’ha
fet alguna petita exposició
en el mateix local on treba-
llem per Nadal, en la qual es
pot veure una petita mos-
tra dels treballs que s’hi
fan, es troben relacionats
amb les èpoques nadalen-
ques. De tota manera si s’ha
realitzat alguna altra expo-
sició s’hi ha col·laborat. Fins
i tot el soci, si vol presentar
alguna obra seva en una
exposició, ho pot fer.

Creieu adient el local de la
plaça de la Mel on us trobeu
situats actualment?

Doncs sí, tot i que possible-
ment sigui una estada tem-
poral. El local té aire condi-
cionat, calefacció, força
llum i es troba cèntric; està
realment molt bé.

Com a emissors que sou de
l’entitat, quin grau de recep-
ció us arriba durant el decurs
de l’exposició dels treballs?

Doncs en les exposicions, el
que ens arriba per part de
la gent que les va a veure és
que els treballs que s’hi rea-
litzen estan molt bé i en
general agraden. Pensem
que molts dels treballs que
s’hi presenten porten molta
feina, i aprofito aquestes
ratlles per a felicitar a tots i
totes aquelles persones
que participen directa o
indirectament amb la nos-
tra associació. Algunes d’e-
lles vénen d’altres pobles
del voltant. Els animo que
continuïn amb la tasca que
estan realitzant, ja que
sense la seva col·laboració i
participació, ni la nostra
associació ni certes activi-
tats que es duen a terme al
poble no es farien.

Montserrat Sáez, secretària 
a l’Agrupació Artística de Balsareny

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

Montserrat Sáez Morón
forma part de la junta de l’A-
grupació Artística de Balsa-
reny i actualment desenvolu-
pa el càrrec de secretària. La
Montserrat va néixer a Balsa-
reny el 26 d’abril de 1975. És
diplomada en Treball Social
per la Universitat de Lleida i
actualment realitza diversos
cursets relacionats amb la
seva tasca laboral i estudia
Psicologia.

Pel que fa als seus hobbies li
agrada força llegir. El darrer
llibre que ha llegit és´«El violí
d’Auschwitz», de Maria
Àngels Anglada. I referent a
l’esport, de tant en tant sol
anar a córrer i regularment a
caminar. Viatjar és una de les
seves grans passions, i és que
no fa gaire que ha estat a Ità-
lia, Noruega, Costa Rica, i en
poc temps anirà a Manhat-
tan.

Digueu-nos, en primer lloc,
com us vau involucrar en l’en-
titat balsarenyenca?

Al principi buscava algun
lloc de Balsareny on es rea-
litzessin treballs manuals
per així poder aprendre més
sobre tècniques i altres estils
que es fan servir. A partir
d’aquí, una amiga que hi
anava m’ho va recomanar i
m’hi vaig apuntar. Posterior-
ment, i a causa de la renova-

ció dels membres de la
junta, vaig passar a formar-
ne part.

Quin temps us ocupa la vos-
tra dedicació comuna?

Depèn de les activitats que
s’hagin de preparar. Si no hi
ha res per organitzar, són
poquetes hores. Quan s’ha
d’organitzar o preparar
alguna cosa, aleshores adap-
tes l’horari per tenir a punt
allò que s’ha de fer.

treballar molt perquè quan
els nens i nenes van amb els
amics i amigues a la biblio-
teca, a vegades, convertei-
xen aquest espai en un lloc
d’oci. A veure si entre tots –
escola, biblioteca i família-
anem trobant l’adequació
dels espais per tal d’utilit-
zar-los convenientment.

A més a més, de formar bons
usuaris de biblioteques, pre-
tenem, per sobre de tot,
incentivar l’hàbit de la lectu-
ra. Avui dia, a les aules de
l’escola disposem d’un ven-
tall ampli de llibres de lectu-
ra pels alumnes i a cada curs
tenim  un horari fix de
biblioteca en el qual s’hi  fan
activitats d’ animació a la
lectura  per tal de  promou-
re amb els alumnes aquest
interès .

El curs 2008-09, la Biblioteca
Pere Casaldàliga i l’escola
Guillem - concretament el
Cicle Superior-   vam iniciar
una activitat de col·labora-
ció conjunta. La Biblioteca
Municipal ens deixa, en
forma de  préstec, un volum
de llibres considerable per
tal d’augmentar la nostra
oferta lectora des de l’aula.
D’aquesta manera, els llibres
de la Biblioteca Municipal
tenen més sortida i a l’esco-

la tenim més varietat de
títols i textos.

Aquest projecte compartit
està donant molt bons
resultats. Per exemple, el
curs passat els alumnes del
CS – estem parlant de 32
alumnes - van llegir un total
de 538 llibres, és a dir, una
mitjana de 18,9 llibres per
alumne. Ja voldríem que
una mostra de persones
adultes donessin aquests
resultats lectors tan alts.

La lectura de cada nen o
nena és molt variada, s’ha
de partir del nivell lector de
cada un i mirar d’augmentar
aquesta capacitat individual
a partir dels interessos per-
sonals. Des del grup-classe,
els mestres mirem d’engres-
car els nois i noies  i els aju-
dem a compartir gustos, a
recomanar-se lectures, a
intercanviar opinions, a inte-
ressar-se pel coneixement
d’autors i il·lustradors, per
col·leccions de llibres, res-
senyes i novetats que reco-
manen algunes revistes
infantils . El fet de comentar
entre tots els elements que
configuren els llibres com-
porta un apropament a la
lectura i un major interès.

A l’hora d’escollir un llibre

per llegir, influeixen varis
factors: l’interès per la temà-
tica, la claredat del llibre
–vocabulari, capítols curts,
algunes il·lustracions-, la
recomanació de companys
seus, el nivell de complexi-
tat d’una novel·la, etc.
També és molt important a
l’hora de crear un hàbit lec-
tor amb els nens i nenes, la
sistematització de la lectura,
el trobar un espai fix dins
l’horari –escolar i familiar- i
no desistir de les poques
ganes inicials d’alguns
alumnes, perquè a la llarga
tots, amb més o menys grau,
acaben trobant lectures que
els són possibles i que els
agraden.

Una altra activitat que realit-
zem a l’escola, totalment lli-
gada amb el món del llibre,
és la coneixença d’alguns
autors i les seves obres. En
aquests  darrers anys ens
han visitat Josep Lorman,
Enric Larreula –amb el qual
mantenim correspondèn-
cia-, Ricardo Alcántara, Anna
Manso, Núria Pradas i l’il·lus-
trador Gubianes.

El pas d’aquests escriptors i
dibuixants per l’escola crea
un entusiasme per l’obra
dels autors i per l’escriptura
de les seves novel·les. Als

nens i nenes els agrada des-
cobrir d’on han sorgit les
idees de l’aventura, com s’ha
confeccionat el llibre, com
ha evolucionat la temàtica i
com s’ha desenvolupat la
idea final.
Al mateix temps, el coneixe-
ment de l’autor fa que des-
cobrim la persona que hi ha
al darrera d’aquella obra
amb les seves pròpies parti-
cularitats.

La tasca lectora amb els
alumnes de l’escola és apas-
sionant i ens endinsem amb
ells dins del camp de la lite-
ratura infantil. Cal constatar
que les preferències dels
nostres lectors coincideixen
del tot amb les generals dels
nens i nenes de Catalunya.
Avui dia es prefereixen lli-
bres amb formats més
visuals, on es combinen text
i dibuixos, de capítols curts i
d’acció immediata. També
tenen bona acollida els con-
tes populars, d’animals, ja
sigui a través d’explicacions
de caràcter més científic o
bé d’històries novel·lades.

Des d’aquestes ratlles volem
donar a conèixer el planter
lector del nostre poble i el
Pla de col·laboració entre
l’escola Guillem i la Bibliote-
ca Pere Casaldàliga
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Futbol Sala Balsareny: un inici de menys a més
FUTBOL SALA BALSARENYS

El Balsareny ha iniciat la
temporada amb un joc que
ha anat de menys a més. Els
homes de Ferran i Santi van
iniciar la competició de la
pitjor manera possible: amb
una derrota a casa davant el
Collbató. Els nervis del
debut en una nova catego-
ria; jugar davant d'un equip
experimentat amb jugadors
que provenien de catego-
ries superiors i sobretot uns
deu primers minuts fatídics
on es van veure superats
pels del Baix Llobregat amb
un 0-3, i dos gols en pròpia
porta a la segona part, van
condemnar a perdre el pri-
mer partit per 4-5.

Després de la caiguda, els
de Balsareny s'havien de
desplaçar a una de les pis-
tes més difícils del campio-
nat, a Sant Boi de Llobregat.
El partit tampoc no va ser
lluït i es van fallar nombro-
ses ocasions de gol. Tot i
això, en els darrers minuts
el Balsareny va saber treure
el geni i es va emportar una
important victòria per 2-4.

El tercer partit el van dispu-
tar contra el guanyador de
l'anterior campionat que
havia disputat el Balsareny,
el Viladecans. Un partit que
a priori havia de semblar
anivellat, els de Balsareny
van començar a desplegar
el seu millor futbol, i es van
imposar per 4 a 0. Aquest
resultat va ser curt, vistes
les ocasions que van tenir
els locals.

El quart partit tenia un des-
plaçament a Igualada, on
s'havien d'enfrontar a un
equip que van mantenir
l'any passat un frec a frec
per a la tercera posició. El
Balsareny va sortir molt

concentrat i de seguida va
agafar avantatge en el mar-
cador. A la represa no van
afluixar el ritme i van deixar
el marcador final amb un
clar 3-9. Tot i això, el marca-
dor es pot considerar curt,
ja que la golejada hauria
pogut ser d'escàndol.

En el cinquè partit d'aques-
ta lliga 2010-2011 visitava
el Municipal de Balsareny el
Toyota Sant Fruitós, equip
que venia invicte i que
comptava els seus partits
per victòries. El Balsareny es
va trobar amb un equip
molt experimentat, fet que
va suposar que el marcador
anés anivellat fins a tres
minuts per acabar el partit,
on un gol local va posar el
Balsareny per davant. A par-
tir d'aquí el Sant Fruitós va
jugar amb porter-jugador,
fet que va aprofitar el Balsa-
reny per robar pilotes i dei-
xar el marcador amb un clar
5 a 1.

El joc del Balsareny ha anat
millorant jornada rere jor-
nada. El canvi de categoria i
l'adaptació de les noves
incorporacions ha fet que
mica en mica s'hagi anat
assolint el ritme i els con-
ceptes marcats en un prin-
cipi. Els resultats han anat
de menys a més, ja que es
va perdre el primer partit i
la resta es compten per
victòries. Tot i això, el Balsa-
reny no es contenta amb
aquests resultats i aspira a
poder anar sumant jornada
rere jornada.

Després de cinc jornades
sembla ser que la classifica-
ció visualitza que hi ha un
trencament entre els
equips de la part alta i els
de la part baixa, on s'han
agrupat en dos grups dife-
renciats.

de Santa Cruz de la Serós;
la ciutat de Jaca, bressol de
l’antic reialme d’Aragó; i, ja
de tornada, la bonica vila
murallada de l’Aínsa, a la
comarca del Sobrarb.

El diumenge dia 10 vam
tenir l’honor de cantar a la
missa de dotze de la Cate-
dral de Jaca, un emblemà-
tic monument de l’arqui-
tectura romànica, construït
a la segona meitat del
segle XI. En acabar la missa,
l’oficiant va agrair amb
unes afectuoses paraules la
presència dels «amics cata-
lans», que vam acabar l’ac-
te cantant la Cançó al Sen-
yor Sant Jordi.

Vam aprofitar l’estada a
Jaca per visitar el Museu
Diocesà, que conté una
important col·lecció de
pintures murals romàni-
ques, entre les quals desta-
ca la sala dedicada als
murals de l’església de
Bagüés. També hi ha sales
amb pergamins i manus-
crits miniats, imatges romà-
niques en fusta, orfebreria i
una planta dedicada a l’art
gòtic, renaixentista i
barroc.

El temps, a estones plujós,
no ens va deslluir l’estada ni
va impedir que poguéssim
visitar indrets molt bonics
del Pirineu aragonès.

La Coral Sant Esteve, a la Jacetània
CORAL SANT ESTEVE
FOTO JOAN BAJONA

S

Els dies 9, 10, 11 i 12 d’octu-
bre, la Coral Sant Esteve va
fer una estada al Pirineu
d’Osca, de la mateixa
manera que l’any passat
vam anar a Vallderroures i
fa dos anys havíem estat a
la Cerdanya. Una trentena
de persones ens vam tras-
lladar en vehicles particu-
lars a Biescas, bonic poble
turísitc de la vall de Tena, a
la riba del riu Gállego, i ens
vam allotjar en un hotel de
tracte ben familiar.

Durant aquests dies, els
membres de l’expedició

vam poder fer diferents
visites a paisatges ben inte-
ressants, com el balneari de
Panticosa, el poble de
Sallent de Gállego i també
el de Lanuza, rescatat de
les aigües d’un embassa-
ment que l’havia d’engolir i
reconstruït per l’empenta
dels seus habitants; el
monestir de San Pedro de
Siresa, a la vall d’Echo; el
coll del Somport, amb l’es-
tació de Canfranc i les pis-
tes d’esquí de Candanchú i
Astún; els pobles de Broto i
Torla, amb una caminada
per l’espectacular Parc
Natural de la Vall d’Ordesa;
l’històric monestir de San
Juan de la Peña i l’església

CLASSIFICACIÓ
1 PLA DE LLOBREGAT A.J.
2 PALSON COLLBATO, C.E.
3 GAMCOR FUSTERS BALSARENY
4 F.S. TOYOTA SANTFRUITÓS
5 MOLINS 99, C.F.S.

12
12
12
12
10

RESULTATS
Jornada 1: BALSARENY – COLLBATÓ 
Jornada 2: SANT BOI – BALSARENY
Jornada 3: BALSARENY – VILADECANS 
Jornada 4: ESCOLA PIA – BALSARENY
Jornada 5: BALSARENY – SANT FRUITÓS 

4-5
2-4
4-0
3-9
5-1
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Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS



Carros de Foc 2010
GUILLEM HERNÀNDEZ,
JUAN MARTÍN I  
GERARD OLIVERAS

S

Al mes de juliol d’aquest any,
el Juan, el Gerard i el Guillem
ens vam animar a fer la tra-
vessa dels Carros de Foc, una
ruta circular de senderisme,
de 60 km i quasi 9.000 metres
de desnivell acumulat, que
uneix els nou refugis guar-
dats del Parc Nacional d'Ai-
güestortes i Estany de Sant
Maurici. Les altituds de la ruta
oscil·len entre els 1.900 i els
2.800 metres i té lloc per les
comarques del Pallars Sobirà,
Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça
i la Vall d’Aran, una de les
zones de més bellesa del Piri-
neu.

Tot i que l’organització diu
que es necessiten entre 5 i 7
dies, nosaltres ens vam aven-
turar a fer-la en 4 etapes. El
primer dia vam sortir de Bal-
sareny fins a Espot, des d’on
es puja a l’aparcament del
Parc Nacional i on vam esta-

cionar el cotxe (08:00h). Allà
comença un camí entre fron-
dosos boscos i sota l’atenta
mirada dels Encantats. Des-
prés d’una caminadeta de 50
minuts, s’arriba al refugi de
partida: Ernest Mallafré
(1.885m).

AQUÍ COMENÇA LA NOSTRA
EXPERIÈNCIA. Forfait en mà,
segellem el primer refugi i
després d’un primer refrigeri
iniciem la primera etapa fins
al refugi d’Amitges (2.380m).
Aquest tram travessa per la
bonica zona de l’estany de
Sant Maurici i coincideix en
alguns punts amb el GR-11,
sender de gran recorregut
que travessa els Pirineus de la
Mediterrània fins al Cantà-
bric.

Al principi ens encantem
davant els fabulosos parat-
ges i estanys que ens trobem
al nostre pas, però aviat ens
adonem que, si no accelerem
el ritme, no arribarem a destí

a  la hora prevista.

Passem per l’estany de Ratera
i de Cabana per acabar al d’A-
mitges, on ens espera la nos-
tra segona parada. Aquest és
un refugi propietat del Cen-
tre Excursionista de Catalun-
ya i un dels més coneguts
pels excursionistes catalans.
Des d’aquí la ruta continua
cap al refugi de Saboredo
(2.310m) ascendint al que
serà el primer port dur de la
ruta: el port de Ratera
(2.543m). Aquest port forma
part del circ glacial de Sabo-
redo i separa les comarques
del Pallars Sobirà i la Vall d’A-
ran.

Arribem al refugi de Sabore-
do i fem una petita parada
per esmorzar i continuar cap
al Tuc de Sendrosa (2.451m),
que separa el circ anterior
amb el circ glacial de Colo-
mers. Arribem a les 17:10h. al
refugi de Colomers (2.135m) i
l’hora ens comença a preocu-

par. És tard i encara ens que-
den moltes hores per arribar
al destí.

Sortint de Colomers ens
espera una ascensió al port
de Caldes (2.568m) i a l’horit-
zó es divisa l’imponent Mon-
tardo (2.833m). Passant per
un entorn molt rocós, arri-
bem al coll de la Crestada, on
hi ha la intersecció per baixar
al refugi de Restanca o diri-
gir-se cap a Ventosa i Calvell.
És ja molt tard i la llum del dia
comença a minvar. Fluixos de
forces, l’arribada al refugi de
Restanca (2.010m) és un
merescut premi a la llarga
primera jornada. Són les
22:00h i els guardes no ens
poden oferir el sopar perquè
la cuina ja està tancada.

ENS LLEVEM BEN D’HORA I,
després d’un esmorzar gene-
rós, iniciem la pujada fins al
coll de la Crestada. Tenim les
cames carregades i l’ambient
és fred, però la sortida del Sol
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La pluja
Mes d’octubre de 2010

Dia 3

Dia 9 

Dia 10

Dia 11

Total

1,5 litres

45,2 litres

4,7 litres

12,4 litres

63,8 litres

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

S ACTUALITAT

tinell tots plegats canten i
ballen una dansa de regust
renaixentista en honor dels
visitants.

Prèviament, un membre de
JG Esdeveniments ofereix
als visitants una explicació
sobre els orígens de la cons-
trucció del castell i la seva
evolució històrica i cons-
tructiva, així com la de l’er-
mita annexa, que també es
visita i es comenta amb tot
detall. Cal felicitar a JG Esde-
veniments per aquesta ini-
ciativa innovadora que
ajuda a donar conèixer el
patrimoni monumental del

nostre poble. Recomanem
als nostres lectors que pugin
al castell un primer diumen-
ge de mes i així podran gau-
dir d’aquesta visita teatralit-
zada, que de ben segur els
agradarà.

Les visites sense teatralitza-
ció tenen lloc cada dissabte
(la primavera i l’estiu, a les
tardes: a les 5, les 6 i les 7; i la
tardor i l’hivern als matins: a
les 11, 12 i 1) i cada diumen-
ge a les 11, 12 i 1. Per a
grups, les visites es poden
reservar per a qualsevol
altre dia de la setmana, tru-
cant al telèfon 938 736 371.

Castanyada organitzada 
per l’Associació «Els Ametllers». 
Conferències en projecte 
de fer en el Casal

ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERSS

El passat dissabte 30 d’octu-
bre va celebrar-se la tradi-
cional castanyada. Per crear
un millor ambient festiu,
vam comptar amb el «Grup
Cantaires d’Havaneres i
cançons populars», de L’Es-
plai de Moià, que acompan-
yats per una acordionista,
van fer gaudir moltíssim als
130 assistents, amb les mag-
nífiques 14 cançons que van
cantar. Realment, el progra-
ma és va trobar molt curt.

Acabada l’actuació del grup
de Moià, és van servir les
castanyes, panellets i begu-
des.

Conferències o xerrades pro-
gramades, pendents només
de concretar data:

Dues a càrrec de Ramón

Carreté amb els temes:
«Breu història sobre Balsa-
reny» i «Breu història sobre
Catalunya».

Una a càrrec de Santi For-
nell, amb el tema: «Volunta-
ris especialistes de diferents
oficis, que s’ofereixen a la
gent gran mancada de
recursos».

Una a càrrec de Mossos d’Es-
quadra especialitzats, sobre
el tema: «Prevenció dels riscs
d’enganys, que pateix la
gent gran».

Les dates i horaris es podran
trobar en els plafons d’anun-
cis del Casal de Gent Gran.

El metge Josep Cañellas, el
dilluns 13 de desembre, a les
16,30 hores, parlarà de la
malaltia tema de la Marató
de TV3 d’enguany.

METEOROLOGIA

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
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LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa
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El Castell estrena les visites teatralitzades
«En Pau Bròquil del Castell»

R. CARRETÉ
FOTO SARMENT

S

En Pau Bròquil del Castell
torna a actuar. Recuperant el
personatge central de l’obra
Balsareny més de mil anys
(1990), que en aquell cas feia
de fil conductor a través de la
història del poble, la popular
estàtua del pati del castell de
Balsareny pren vida nova-
ment, ara en la persona del
balsarenyenc Climent Ribera,
que encapçala un grup de 9
joves actors i actrius del grup
«Qüestió de 4», per esdevenir
el narrador de la visita guia-
da per les dependències del
castell.

La iniciativa de JG Esdeveni-
ments i Màrqueting, l’empre-
sa dirigida per Josep Guar-
diola i Tobella i que gestiona
les visites al castell, és digna
de destacar. Si fins ara ja es
pot visitar el castell cada dis-
sabte i cada diumenge, i
entre setmana amb hora

convinguda, des del passat
mes d’octubre cada primer
diumenge de mes, en tres
sessions (a les 11, a les 12 i a
la 1 del migdia), les visites
són conduïdes per l’actor
balsarenyenc a través de les
diferents sales del recinte
medieval, on els actors esce-
nifiquen les dues llegendes
del castell que Joan Amades
va recollir: la de la construc-
ció de les 99 cambres a
càrrec del diable, amb l’apari-
ció final de la Verge que
impedeix l’èxit de les forces
del Mal; i la del setge del cas-
tell, quan una àliga va deixar
caure un peix del riu al mig
del pati, i el baró el va fer cui-
nar i servir al cap dels asset-
jadors, el qual, pensant que el
castell devia tenir algun pas-
sadís que permetia als asset-
jats sortir i proveir-se, va fer
aixecar el setge. En altres
indrets del recorregut, el
grup Qüestió de 4 representa
escenes de la vida quotidia-
na de la fortalesa, i al saló del

entre les muntanyes ens dóna
l’energia suficient per conti-
nuar.

Fem via entre els estanys de
Monges,Mangades i Travessa-
ni. És un tram amb poques
fites i hem d’estar atents al
plànol per no desviar-nos. A
prop tenim les Agulles de Tra-
vessani, un conjunt de pics de
més de 2.600m. A les 12:15h
arribem al refugi de Ventosa i
Calvell (2.220m) i les vistes de
l’estany Negre són impressio-
nants. Més avall ens queda la
presa de Cavallers, porta d’en-
trada al parc nacional des de
Viella.

El pròxim tram és el més dur
de la travessa i això es nota en
l’ambient. La gent està excita-
da per afrontar l’arduós coll
de Contraix (2.780m). Abans
d’arribar passem per la bonica
vall de Colieto envoltats de
rieres i vegetació. Sembla que
el relaxat camí ens prepari per
l’esforç que ens espera.A prop
tenim els grans pics de Punta
Alta (3.014m), Comalespada
(2.833m) i Comalesbienes
(2.993).

Davant nostre es presenta el
gran Contraix tot nevat i, per
arribar, hem de superar uns

grans blocs de pedra. La
pujada presenta un gran
pendent i la neu ens fa
avançar a pas molt lent. No
duem grampons i, tot i que el
calçat és l’adequat, qualsevol
error pot fer-nos caure mun-
tanya avall i provocar un acci-
dent. En arribar al cim, ens
emocionem en veure la fita
assolida i fem la foto de rigor.
A l’altre costat ens espera el
gran estany de Contraix, al
qual arribem descendint per
la gruixuda capa de neu com
si fóssim saltimbanquis.

El nostre camí continua fins
que arribem a una zona més
herbosa i on el bosc de pi
negre comença a guanyar
terreny. Ens creuem amb les
vaques que pasturen i cada
pas que fem ens acosta més a
la fi de la segona etapa. El
refugi d’Estany Llong
(1.987m) arriba després de
creuar el riu Sant Nicolau per
un vell pont de fusta. És mitja
tarda i agraïm relaxar les
cames dins la fredor del gran
Estany Llong.

EL TERCER DIA COMENÇA i
ens espera l’etapa més curta
de la travessa. El destí és el
refugi de Colomina, a unes sis
hores. Iniciem una lleugera

pujada per la vall de Cortice-
lles per envoltar el pic de la
Montanyeta (2.675m) i les
agulles de Dellui i seguir
pujant per la vall del mateix
nom. Després de fer els pri-
mers 400 metres d’ascens,
fem l’últim esforç per arribar
dalt la collada de Dellui
(2.580m), envoltada per cims
de gairebé 3.000m. A baix
tenim un paisatge encanta-
dor, ple d’estanys que fusio-
nen el blau del cel amb el de
la seva aigua. Morto, Castieso,
Eixerola, Cubieso, Mariolo i el
més gran de tots, l’estany
Tort. El camí continua amb un
lleuger puja i baixa que ens
fa gaudir de les vistes. Arri-
bem a les antigues vies del
tren que coincideixen amb el
GR-11. Superem els últims
cent metres de desnivell i
enmig del no-res apareix el
refugi de Colomina (2.425m),
al qual arribem sota una
pluja castigadora. Són les
14:00 hores i ens espera una
llarga tarda de descans al
refugi. Després d’una recon-
fortant dutxa d’aigua calenta,
juguem unes partides de car-
tes i fem temps fins que arribi
la hora de sopar.

L’ÚLTIMA ETAPA és a punt de
començar i, tot i el cansa-

ment acumulat, la il·lusió de
superar la travessa ens dóna
forces. Comencem rodejant
els estanys de Colomina i de
Mar per arribar a un fort pen-
dent en ziga-zaga, anomenat
pas de l’Ós. El camí avança
entre grans blocs de pedra i
passem pel costat de l’estany
de Saburó, que s’assembla a
un cràter. Seguint el GR-11
pugem fins la collada de
Saburó (2.667m), des d’on
podem contemplar el pic de
la Mainera (2.904m) i el tuc
de Saburó (2.912m), a l’altre
costat. Ara ens espera un plà-
cid descens passant per l’es-
tany del Cap del Port, el de
Llastra i el de la Coveta. Ens
endinsem en un bosc verge i
de cop i volta apareixen sota
nostre l’estany Negre i Tort
de Peguera. Enmig de la
vegetació s’entreveu el refugi
de Josep Maria Blanc
(2.318m). Només ens queda
una forta baixada i creuar la
resclosa entre els dos llacs.
Hem segellat l’últim refugi i
ja només falta tornar a Malla-
fré per completar la travessa.

Desfem el camí de baixada a
J.M. Blanc i ataquem l’últim
port de la ruta, el coll de
Monestero (2.715m). Sense
apartar la vista del plànol,
fem camí per la neu i arribem
dalt del coll, des d’on es
veuen els pics de Peguera
(2.984m) i Monestero
(2.877m). Ens espera una tar-
tera molt pronunciada que
posarà a prova la resistència
dels nostres genolls. Els
últims quilòmetres de la ruta
els fem entre prats i rierols
que ens donen la
tranquil·litat necessària per
gaudir dels moments finals.
Observem el refugi d’Ernest
Mallafré enmig d’un bosc de
coníferes i tots ens abracem.

És hora de posar l’últim
segell al forfait i completar
així, els CARROS DE FOC. Han
estat quatre dies plens d’e-
mocions i d’esforços compar-
tits. El record, la nostra
recompensa.

S17ESPORTS
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ERC: Acte de campanya 
amb Marina Llansana a Balsareny

GRUP LOCAL D’ERCS

La diputada al Parlament
de Catalunya, Marina Llan-
sana, i el número 2 pel
Bages a les llistes del Par-
lament de Catalunya, Marc
Selgas, van ser el passat 19
de novembre a Balsareny,
en l’acte de campanya que
organitzava la secció local
d'ERC-Balsareny.

Marc Selgas va fer la intro-
ducció, on va destacar que
els propers quatre anys
seran decisius per al futur
de Catalunya, ja que des-
prés d’haver superat dues
vies d’organització territo-
rial, com van ser, per una
banda, els 23 anys d’auto-
nomisme, i per l’altra, a
partir de l’elaboració de
l’Estatut del 30 de setem-
bre de 2005 fins la seva
retallada, els anys de la via
«federalista», després de
superar aquestes dues vies
ara només quedava la via
de l’autodeterminació, ja
que l’encaix amb l’Estat
Espanyol havia quedat
enrere i no hi havia cap
altra opció.

Selgas va recordar que
aquells qui ara porten com
a punt estrella del seu pro-
grama, com és el cas de
CiU, el fet d'aconseguir el
concert econòmic, eren els
mateixos que fa divuit
anys, quan ERC va posar

sobre la taula l’espoli fiscal
i la necessitat de tenir el
concert econòmic, tracta-
ven a la formació republi-
cana d’insolidaris, dema-
gogs i somiatruites. Selgas
es va congratular que des-
prés de tants anys els aca-
bessin donant la raó, i que
val més tard que mai.

Agafant-se en aquest
punt, la diputada va
començar la seva interven-
ció dient que el concert
econòmic només s’aconse-
guiria amb una reforma de
la Constitució, perquè ara
seria inconstitucional, o
amb un acord de comuni-
tats autònomes, possibili-
tats molt improbables, ja
que caldria que els dos
partits majoritaris del Con-
grés espanyol es posessin
d’acord per tirar endavant
aquestes reformes, o be
que les comunitats autò-
nomes estiguessin dispo-
sades a renunciar a rebre
aquells diners que prove-
nen de Catalunya i es
reparteixen a la resta de
comunitats autònomes,
respectivament.

L’acte va continuar amb
un repàs a totes les lleis
més importants que s’han
aprovat en aquesta darre-
ra legislatura. Marina Llan-
sana va fer referència que
aquestes lleis han fet
avançar el país en els

camps econòmics, socials,
culturals i nacionals. Entre
les lleis més importants va
destacar la Llei del Cine-
ma, Llei de l’Educació, Llei
d’Acollida, Llei de Serveis
Socials, Llei de la
Dependència, Llei de
Vegueries, Llei de Consul-
tes Populars, els Pactes
Nacionals per la Recerca i
la innovació, la creació de
l’Oficina Antifrau i les
delegacions a l’estranger,
qui han ajudat a interna-
cionalitzar les empreses
catalanes al món.

Per acabar, Marina Llansa-
na va posar especial èmfa-
si en la importància de
poder mobilitzar tot l'e-
lectorat d'ERC que està
indecís entre anar a votar
o no. Va remarcar que si la
gent no va a votar, això
serà un gran impuls per a
la dreta catalana. Va apun-
tar que si ERC no és la ter-
cera força no tindrà poder
de decisió en el futur
govern, i que si aquesta
tercera força recau en
mans del Partit Popular,
Catalunya farà un gir cap
al conservadorisme més
pur i dur, i que molts dels
avanços en els camps
socials i laborals, però
sobretot nacionals, torna-
ran enrere. Per això és
important que ERC sigui
forta, perquè si ERC és
forta Catalunya serà forta.

Mentrestant, el Balsareny
cultural va fent. Els Marus
van tornar a representar
Una assegurança de mala
mort, la Coral ha tornat a
muntar la Residència Sant
Esteve, l’associació els
Ametllers van fer la castan-
yada i preparen tot de
xerrades culturals, els Pas-
torets estan preparant una
nova temporada, s’haurà
celebrat una nova edició
de la Fira d’Artesans, amb
les tradicionals puntaires,
exposició de manualitats i
fira de Nadal; la programa-
ció de Tempo continua
presentant els seus espec-
tacles, el Centre Excursio-
nista ha presentat l’audio-
visual sobre els Carros de
Foc i en prepara un altre
per al dia 26 de novembre;
s’ha dut a terme un seguit
d’interessants Tallers de
Qualitat de Vida adreçat a
persones de més de 50
anys i unes xerrades-taller
sobre massatges i sobre
alimentació infantil, dintre
l’Espai Família, adreçades a
pares i mares de nens
petits; la Biblioteca conti-
nua amb L’hora del conte, i
també a la Biblioteca hi ha
una interessant exposició
sobre la Maternitat d’Elna
fins al 28 de novembre,
que val la pena visitar. Al
ritme de les activitats de
les entitats, el nostre poble
va tenint espais de vida
cultural i esportiva que
ens ajuden a sobreviure
com a col·lectivitat. Votem
en consciència, que hi
decidim el futur: ja que
podem votar, no ens abs-
tinguem.

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

PERRUQUERIA HOME-DONA
· Especialitat en tractaments per la caiguda del cabell, caspes, pitiriasis, seborrees...
· Extensions i tot tipus de perruques.
· Estirat Japonès.
· Nou! Tractaments amb queratina: cabells deshidratats, crespats, secs... 

ESTÈTICA
· Estudi de la pell
· Tractaments per a l’acne
· Depilació calenta, freda i elèctrica
· Depilació làser de díode, home i dona
· Manicura, pedicura
· Bronzejat hidratant i solàrium
· Maquillatge (núvies, festa, fantasia...)
· Peeling corporal
· Fangs terapèutics
· Reflexoteràpia podal
· Cromoteràpia
· Recuperació Indiba (lumbàlgia, cervicals…)
· Servei de control de pes amb batuts
· Drenatge linfàtic (problemes de circulació, retenció de líquids…)
· Ayurveda
· Nou! Servei de bellesa de mans i peus amb Perafina o Safir
· Nou! Tractaments corporals reductors, anticel·lulítics i reafirmants amb l’aparell «Technispà»
· Nou! Tractament Hydradermie

L’equip de la Perruqueria Mercè us donem les gràcies per confiar en nosaltres

35è 
aniversari

1975-2010
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Eleccions al Parlament
SARMENTS després ja s’ha vist que

aquella etapa s’ha acabat.
Des de la dreta, i en part
també des de l’esquerra,
estatal s’ha imposat un
consens jacobí que procla-
ma que les concessions a
les autonomies ja han
tocat sostre, i fins i tot que
han anat massa enllà, i pro-
pugnen per tant una
regressió cap a etapes —
que, ai las, ja havíem cregut
superades!— que ens
retornen gairebé al fran-
quisme. Vegeu sinó la
sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Es-
tatut de Catalunya i el con-
següent cúmul de recursos
presentats pel PP i Ciuta-
dans contra lleis i normati-
ves que regulaven l’ús pre-
ferent de la llengua pròpia
de Catalunya en determi-
nats àmbits (cinema, admi-
nistració pública...). El
somni de la integració fra-
ternal en un Estat més
ampli s’ha fet miques per-
què els poders fàctics d’a-
quell Estat s’han tret la
màscara de tolerància i ens
ensenyen la seva cara
autèntica, de sempre: la del
centralisme que menys-
prea i rebutja tota peculia-
ritat que no sigui mera-
ment folklòrica. I la llengua
n’és la primera i principal
víctima —la més fàcil per
més feble—, i la voluntat
de més autogovern també.

Contra això, malaurada-
ment, les opcions del cata-

lanisme que democràtica-
ment es plantegen a les
urnes estan, com de cos-
tum, dividides. Dues forces
emergents de l’indepen-
dentisme (Solidaritat i Rea-
grupament) han estat, per
personalismes, incapaces
d’unir-se en una única pro-
posta, i cap de les dues no
ha aconseguit tampoc la
integració en una ERC que
es proclama independen-
tista per una via diferent.
Al seu torn, CiU es desmar-
ca d’una opció que «ara no
toca» i aposta per demanar
un concert econòmic que
ni ens el concediran mai ni
és ja la solució a una tren-
cadissa que després del TC
no té remei que no sigui
també radical. Per fer trui-
tes s’ha de trencar algun
ou... A l’altra banda de les
balances, el PSC fa una
aposta clara pel no-inde-
pendentisme, defensant el
ple desenvolupament d’un
Estatut que el TC ja ha des-
trossat, i es centra en un
catalanisme pràctic, d’a-
conseguir millores econò-
miques i socials, que recor-
da una mica el tan criticat
“peix al cove” pujolià. ICV
postula ara un pacte fede-
ral, una altra forma de no
trencar amb l’Estat, quan ja
s’ha vist que l’Estat no està
per aquests brocs. I el PP i
Ciutadans ja no necessita-
ven treure’s cap careta per
deixar clar què proposen
als seus mítings... i als seus
recursos als tribunals.

Quan aquest número del
Sarment veurà la llum,
estarem a punt de celebrar
novament unes eleccions
al Parlament de Catalunya.
Els qui tenen una certa
edat saben com és d’im-
portant això, quanta gent
va lluitar per aconseguir-
ho: d’entrada, unes elec-
cions lliures després de
quaranta anys de franquis-
me i, a més, unes eleccions
en clau catalana, amb un
nivell d’autonomia que no
s’havia conegut des del
1714, amb un breu parèn-
tesi durant la segona
República. Per això és
important que la gent vagi
a votar, malgrat el cansa-
ment d’unes campanyes
tedioses i pobres de con-
tinguts, i malgrat la crei-
xent desafecció de ciuta-
dans desencisats per l’ac-
tuació de determinats polí-
tics, sinó de tots. Ara bé, les
mancances individuals o
partidistes no ens han de
fer oblidar que la cosa
important és el fet de
poder elegir: que hi hagi
democràcia, amb totes les
seves fragilitats, sempre és
millor que no pas que no
n’hi hagi.

Si en els primers anys de la
Transició va semblar que
s’aconseguien uns difícils
equilibris que van fer pos-
sible el progrés en
democràcia, tres dècades
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ALS QUE JA ENS CONEIXEU, GRÀCIES PER 
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HIGIENES
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PRÒTESIS
IMPLANTS
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PER A INFANTS I ADULTS

PSICOLOGIA

LOGOPÈDIA

C/ Sant Domènec, 41
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Centre

Aquest mes de desembre 
us obsequiem 
amb una targeta regal!
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A NAVARCLES



Publicació periòdica, tramesa pels seus
editors. Tarifa postal 200 g, 0’13 cts.
Decret 2243/77 (BOE núm. 208. Art. 1r).

BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY

Dipòsit Legal: B-27.977-1980

Plaça Roc Garcia, s/n - 08660 BALSARENY (Bages)

B U T L L E T Í  D E L  C E R C L E  C U LT U R A L  D E  B A L S A R E N Y

novembre 2010
ANY XXXIV núm.396
www.sarment.cat

En 
Pau Bròquil
del Castell
torna a
actuar

Balsarenyencs 
als Carros 
de Foc

El Castell estrena les
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