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EDITORIAL

CCB

Les
eleccions
al
Parlament de Catalunya
han suposat un canvi
d’orientació, ja anunciat
per les enquestes, que ha
passat a donar el govern
de la Generalitat, amb
gran majoria tot i que no
absoluta, a Convergència
i Unió, després de set
anys dels dos tripartits. A
les pàgines interiors analitzem amb detall el resultat de l’escrutini a
Balsareny, que no ha diferit del general arreu, amb
una clara supremacia de
CiU sobre el PSC, només
que aquí, a diferència del
conjunt de Catalunya,
ERC ha superat el PSC i
fins SI s’ha situat lleugerament per damunt d’ICV.
El resultat a nivell nacional ha estat l’esperat, pel
que fa a la victòria de la
federació de CiU respecte
dels
socialistes
(62
escons contra 28), però
sorprèn l’augment de
vots del PP (18 escons)
després de tota la moguda de l’Estatut i el
Constitucional. També era
d’esperar la pèrdua de
vots d’ERC arran de la
divisió del vot independentista, que ha donat
deu escons a Esquerra,
quatre a Solidaritat i cap
a
Reagrupament.

Iniciativa
obté
deu
escons i Ciutadans conserva els seus tres llocs.
Pel que fa a la xenòfoba
PxC, no ha aconseguit
representació
parlamentària, però ha tingut
un creixement de vots
considerable. El creixement del PPC i de PxC
obre diverses perspectives de reflexió que la
resta de partits no haurien
de
desatendre.
L’Estat es troba immergit
en una profunda crisi
econòmica que no aturen
les reformes governamentals que —segons
qui ho explica— posen
en perill el futur de l’Estat
del Benestar o són l’única
salvaguarda possible dels
pocs mobles que ens
poden quedar. És, com
sempre, hora d’estar alerta, ja que el cicle
democràtic no es detura i
a cada procés electoral
ens hi juguem el model
en què s’ha d’emmarcar
la nostra vida en els propers anys. Ara, sense que
ens n’adonem, ja estarem
en campanya electoral
per les municipals, i a l’altra cantonada ja ens
esperen les legislatives
de l’Estat. Tot un seguit
de reptes que hem de
continuar orientant, en la
mesura possible, amb l’exercici del nostre dret
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democràtic a decidir... bé
que tan sols allò que ens
deixin decidir.
La vida cultural de
Balsareny continua amb
el cicle nadalenc: la festa
de Santa Bàrbara, els
actes locals en benefici
de la Marató de TV3, el
Quinto dels Traginers, els
Pastorets, el príncep
Assuan i la Cavalcada dels
reis d’Orient, el Cagatió,
el Concert de Sant Esteve,
el Poema de Nadal de la
Coral i els Pastorets, el
concert de l’Escola de
Música i el del Col·legi
Guillem, les activitats de
la Biblioteca i de l’associació Els Ametllers, el
futbol, l’handbol, els
escacs, el bàsquet, els
actes
del
Centre
Excursionista... Tot plegat
va marcant fites en l’activitat continuada de les
nostres entitats, que, no
ho oblidem, les formen
persones que hi posen el
coll per fer-les tirar endavant sense esperar que
ningú els ho agraeixi.
El CCB i el seu butlletí
Sarment encetaran el seu
trenta-sisè any d’existència i volen felicitar les festes de Nadal i de Cap
d’Any a tots els socis i lectors. Bon Nadal i feliç
2011!
Junta del CCB
President: Ramon Carreté
Vicepresident: Joan Prat
Secretari: Lluís Boixadera
Tresorer: Antoni Manzano
Vocals: Esteve Díaz, Pere Juncadella
i Alfred Selgas

Els escrits publicats al SARMENT no reflecteixen el pensament del CCB, sinó el del signant, entitat o persona. Només els signants
<CCB> reflecteixen l’opinió del cercle.
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AGENDA

Manuscrit
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

«Avui la responsabilitat
educadora vers les nostres
joves generacions sembla
que ha fet una aposta d’ensenyament vers un món
digitalitzat»
(«Paper»,
Sarment núm. 393, estiu de
2010).
«Paper» no desmereixia
pas la cursa d’uns temps
canviants. Nous temps,
noves eines, però compte a
voler imposar una virtualitat tecnològica on el principal ordinador, el nostre
cervell, pugui resultar-ne
afectat! El repte formatiu
que ens imposen els nous
temps no s’ha d’encaminar
cap un món robotitzat, on
les màquines facin gandulejar l’esforç personal i
intel·lectual del gènere
humà.
Després d’haver tingut la
sort d’haver llegit una
columna del periodista
Martí Gironell del diari
Avui, m’ha semblat bé de
fer el raonament moral,
embolcallat del meu sentimentalisme,
manuscrit.
Aquest va néixer com a reivindicació d’un valor, el
valor d’escriure a mà, lluny
de deixar entreveure idees
retrolligades. A continuació em remeto literalment
a l’escrit d’en Gironell:

Nova

«Llegeixo que els japonesos, tips d’escriure a l’ordinador, estant recuperant
l’escriptura manual. Cada
dia aprecien més rebre una
felicitació de Nadal o cap
d’any a mà en comptes
d’un pràctic però fred i
llunyà correu electrònic. No
en va, en aquell país,
escriure correctament es
considera signe de cultura i
la cal·ligrafia tradicional
amb pinzell, el shodó, és
una forma d’art. I això coincideix amb un estudi que
han fet públic un grup
d’estudiosos
de
la
Universitat d’Indiana. Han
descobert que escriure a
mà no només contribueix a
l’enfortiment de les relacions efectives, sinó que
també afavoreix a activar
certes regions del cervell i
ens ajuda a expressar
millor els nostres pensaments i idees».

Agenda d’activitats
de l’associació “Els Ametllers”
del Casal de la Gent Gran
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO J. PERALTA

Dia 4 de desembre a les 5 de
la tarda: Cinema.
Dia 13 de desembre:la Marató
de TV3. A les 4:30 de la tarda,
xerrada a càrrec del Dr.
Cañellas.
Dia 14 de desembre: excursió
cultural a Tàrrega i Agramunt.

Dia 15 de desembre a les 4:30
de la tarda: berenar i Xou pel
grup del Casal a favor de la
Marató de TV3 (sorteig d'una
torradora).
Dia 22 de desembre a les 4:30
de la tarda: torronada i concert de nadales per la Coral Els
Ametllers.
Dia 31 de desembre,a les 10 de
la nit: Gran sopar de revetlla.
Programes a part.

Penso que sobrepassaré el
temps, cinc minuts, però
considero important transcriure encara aquest altre
paràgraf: «Escriure a mà
documents —o bé, afegeixo jo, qualsevol tipus d’una
altra modalitat— és poc
pràctic, d’acord, però és
molt més personal i reflecteix el nostre estat d’ànim,
que s’intueix en la forma i
la intensitat del traç».

Bar - Restaurant
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M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES
Òptic optometrista - N. Col. 7479
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EL JARDINET
Comunions,
banquets,
reunions...
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Eleccions al Parlament 2010
S

ISIDRE PRAT
FOTO ARXIU

El passat dia 28 de novembre es van celebrar les eleccions al Parlament de
Catalunya, ara ja constituït
oficialment,
amb
els
següents representants: CiU,
que guanya les eleccions,
amb 62 escons (38,4 % dels
vots); PSC, en segon lloc,
amb 28 escons (un 18,3 %);
en tercer lloc, el PP, amb 18
(12,3 %); ICV-EUiA, amb 10
(un 7,39 %); tot seguit, ERC,
també amb 10 (però amb
menys vots que IC, 7%); a
continuació
Solidaritat
Catalana
per
a
la
Independència, que entra
per primer cop al Parlament,
amb 4 escons (3,28 %) i, en
setè i darrer lloc, Ciutadans,
amb 3 escons (per bé que
amb més vots que l’anterior,
3,40 %). Com ja s’ha parlat
sobradament, destaca l’ascens de CiU (en puja 14), que
no arriba a la majoria absoluta però li permetrà governar
en
solitari
amb
tranquil·litat; i les grans baixades del PSC (de 9 escons) i,
sobretot, d’ERC (que en
baixa 11, més de la meitat),
membres de l’anterior tripartit que han rebut un bon
càstig (se’n surt, en canvi,
força millor Iniciativa per
Catalunya, que només perd
2 escons). Els més de 3
milions de votants aporten
un percentatge de participació del 59,95 %, que és força
bo.
En espera de la propera proclamació d’Artur Mas com a
nou president de la
Generalitat, en aquesta secció de Sarment ens toca ara
examinar els resultats al nostre municipi. Però abans
farem constar també els
comarcals: al Bages CiU
guanya a tots els 35 municipis que té. Aquesta coalició

obté un 45,87 % dels vots;
després ve el PSC , amb un
14,93 %; tot seguit, ERC, amb
un 8,95 %; el PP, amb un 7,27
%; S.I., amb un 5,60 %; ICVEUiA, amb un 5,53%, i, C’s,
amb un 1,78 %. Altres partits,
com
el
nou
Reagrupament
per
la
Independència, queden per
sota. Com veiem hi ha
diferències, ja que al Bages,
el PP no és tercer sinó que
queda relegat al quart lloc; i
ERC no és cinquena sinó tercera, en tant que el partit de
Laporta (SI) s’avança al cinquè lloc; i Iniciativa, en sisè
lloc, queda més tocada que
al conjunt de Catalunya. Els
més de 83.000 vots del
Bages aporten una participació del 61,39 %, una mica
més alta que la general.

Apunts i anècdotes
- Convergència i Unió
guanya a tots els municipis del Bages.
- Solidaritat és tercera a
Berga, molt per sobre
d’ERC i, al Bages, es situa
com a cinquena força
política, davant d’IC-V.
- Catalunya Central aporta
7 diputats al Parlament.
- ERC guanya al poble
més petit de Catalunya,
Sant Jaume de Frontanyà.

Resultats a Balsareny
A Balsareny guanya, com a tot
arreu, CiU, amb 662 vots (un
42,2 %), més que el 2006 (que
en tenia 609), però no arriba
als que havia tingut el 2003

(722). En segon lloc també,
igual que altres vegades, es
situen els socialistes, amb 308
(un 19,6 %),i, aquests sí que
van de baixada, ja que el 2006
en tenien 498 (prop de 200
més) i, el 2003, en tenien 592.
En tercer lloc hi ha ERC, igual
que al 2006, però amb una
pèrdua de 57 vots (en tenia
221, ara 164, un 10,4%); tanmateix més en va perdre
anteriorment, ja que al 2003
en tenia 322.
La quarta posició la segueix
ocupant
Iniciativa
per
Catalunya-Verds, que havia
passat de 90 (el 2003) a tenirne fins a 144 (el 2006) i ara
torna a baixar a 89 (un 5,7%).
Com al 2006, a Balsareny el PP
és el cinquè partit, enguany
amb 83 vots, que torna a

S

S
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pujar després que al 2006
s’havia quedat amb 65 (al
2003, eren 81).
Al nostre poble el sisè partit
ha deixat de ser Ciutadans
per passar a ser Solidaritat
Catalana
per
a
la
Independència, amb 70 vots
(4,5%); i darrere, encara,

Plataforma per Catalunya,
amb 53 vots, el 3,4% (un partit
de clara tendència xenòfoba).
Això deixa Ciutadans en vuitena posició, amb 21 vots, un
1,3% (baixa una mica, donat
que a l’anterior convocatòria
en va obtenir 27). Per acabar
els partits més coneguts, en
novè lloc ha quedat el nou

Reagrupament, partit independentista
(de
Joan
Carretero),amb 20 vots (1,3%).
Els altres partits, minoritaris,
sumen 37 vots, un 2,3%.
També cal remarcar que el
nombre de vots en blanc és
considerable, 56, un 3,6% (ha
pujat, al 2006 varen ser només
32).La participació a Balsareny

ha estat 1,5 punts més baixa
que al conjunt de Catalunya,
un 58,4%, i també un punt
més baixa que fa 4 anys.
Aquesta és la gràfica comparativa en les 3 darreres convocatòries dels partits que han
obtingut ara representació
parlamentària:

TEMPO, amb Dejà Vu, s’acomiada fins al proper gener
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Els components de l’espectacle de pallassos «La Baldufa»
aconseguiren un èxit total a
l’omplir de gom a gom la sala
balsarenyenca del Sindicat.
Dejà Vu és un espectacle ten-

dre on els dos protagonistes,
l’Anselmo i el Fausto, transmeten una alliçonadora
història relacionada amb el
pas del temps.
Els de La Baldufa feren riure i
reflexionar mitjançant els
records d’uns anys més joves

on la passió professional feia
volar les il·lusions de petits i
grans.
La textura del text i la mecànica circense, humor i mòbils,
feren caure la tarda en què
Balsareny acomiadava l’edició de la Fira d’Artesans d’en-

guany.
Com sempre, les recomanacions de l’Elisa perquè tothom gaudeixi de l’ocasió, i
l’enunciat del proper espectacle. I el TEMPO deia adéu
fins al proper mes de gener
de 2011.

La família Conesa, a favor del medi
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG
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La família Conesa, amb el
Joan Conesa al cap del grup
familiar, any rere any presta
un servei mediambiental en
l’entorn esportiu de la celebració del Ral·li Catalunya
Costa Daurada.
Els Conesa, des de l’any 1992,
són membres de l’entitat

Si examinem els resultats
per taules, primer de tot cal
dir que la primera secció,
que tenia dues taules fins al
moment, ara en té tres.
Podem veure que CiU guanya en totes, però no per la
mateixa diferència. Així, en
la 2-A i sobretot en la 1-B la
distància amb el PSC és
molt ajustada, mentre que a
les altres és molt gran. Els
socialistes queden en segon
lloc en totes i ERC tercers en
totes.
Iniciativa
per
Catalunya, si bé globalment

queda en quart lloc, a la
taula 1-C queda en sisè lloc,
a la 2-A en cinquè i a la 3
també cinquè però empatat
amb el PP. Per la seva banda,
el PP on queda millor situat
és a la 2-A, on és quart; en
les altres queda per sota (5è
o 6è). Solidaritat per a la
Independència es situa en
quarta posició en dues taules, la 1-C i la 3, mentre que a
les altres queda per sota.
Ciutadans on es col·loca
millor és a les taules 1-A i 2B, en vuitena posició, men-

tre que a les altres està per
sota i a la 3 no té cap vot.
Per últim, cal dir que
Reagrupament queda per
davant de ciutadans en tres
taules i que -—atenció!—
Plataforma per Catalunya
queda davant d’aquests dos
partits en totes les taules i
ocupa clarament el seu setè
lloc en el nostre municipi.
Apunts destacats
- A Balsareny pugen en
percentatge de vots CiU i

PP, en tant que baixen
PSC, ERC, ICV-EUiA i C’s.
- A Balsareny, com a molts
llocs, entren en escena
els dos nous partits independentistes: Solidaritat
(amb
70
vots)
i
Reagrupament (amb 20
vots);i un partit clarament
xenòfob: Plataforma per
Catalunya (amb 53 vots).
- A Balsareny, PxC, el partit
d’Anglada, queda per
davant de Reagrupament
i Ciutadans.

Reial Automòbil Club de
Catalunya (RACC). El RACC té
cura de la responsabilitat de
neteja al llarg de tot el recorregut de la prova. En paraules de Joan Conesa, «cada
any, durant tres dies arribem a
recollir unes 300 tones de deixalles que van a parar a un
abocador tarragoní».
És ara el Genís Conesa qui

ens diu: «Ens agrada aquesta
feina, ja que a més de ser
remunerada, ens dóna la
satisfacció de poder fer una
tasca beneficiosa per a tothom».
A part de la família Conesa,
en total són unes 15 o 16
persones que durant de 2 o 3
dies fan d’àngels recollidors.
El pare fa un repàs de la

feina, que li ocupa un temps
aproximat de 7 a 8 dies.
Algunes vegades hem pogut
veure el Genís parlant a la
televisió, al telenotícies
comarques. Ell diu que no és
pas el portaveu del grup,
però que gairebé sempre el
càmera li pregunta a ell, i que
en altres ocasions han parlat
amb altres companys; i és
que són un grup molt unit.

S
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Susana López, herbodietètica; El CAP de Balsareny acull
i Eugènia Figueras, naturòpata una exposició d’Ampans
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

l’Eugènia.

El mes passat de novembre va
iniciar-se una roda de xerrades a la botiga Dolç Capritxet
de la Susana López, establiment dedicat a l’herbodietètica, a càrrec de la naturòpata i
terapeuta Eugènia Figueras.
La intenció d’aquestes xerrades és apropar la gent del
carrer al món de les teràpies
alternatives i donar una visió
diferent de salut.
«És evident que les persones, la
societat en general, està canviant la manera de pensar i
viure. Crec que és una qüestió
de consciència.Per tenir cura de
la salut hi ha molts factors a
tenir en compte: des de la dieta,
passant per una carència d’un
nutrient, fins a un problema
emocional». Són paraules de

S

Aquests actes són gratuïts i
estan oberts a tothom. No
tenen la pretensió de voler ser
cap classe de teòrica de res,
però sí de donar una informació bàsica i conscienciar allò
que «la salut és a les nostres
mans: depèn de nosaltres».
Aquestes xerrades es porten a
terme els dilluns a dos quarts
de quatre de la tarda. Són,
d’altra banda, una manera
d’entrar en contacte amb
diferents aliments i productes
que es poden trobar a la
mateixa botiga i alhora conèixer una terapeuta del poble.
Tothom que pugui estar interessat en qualsevol tema pot
fer arribar la proposta a la
mateixa botiga.

FORN

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

PORTES

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

Mèdic
home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

Sant Domènec, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 47
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Durant aquests darrers dies
el Centre d’Atenció Primària
de Balsareny i Navàs han
estat centres d’acollida d’una
exposició de pintures fetes
pel col·lectiu de nois i noies
de l’entitat Ampans.
El fet d’exposar un recorregut cultural plàstic de pintures, en un marc on quasi un
centenar de persones diàriament acudeixen per a ésser
ateses, és per oferir la gran
possibilitat d’entrar en el

marc artístic i el sentit
expressiu de cada autor. Les
obres formen part d’un treball d’expressió plàstica que
es va fer conjuntament amb
l’artista manresà Joaquim
Falcó. El resultat de tot
aquest projecte es va exposar al Cafè del Canonge de
Manresa, amb una bona acollida per part del públic.
Posteriorment la mostra va
estar exposada primer a
Navàs, fins al 3 de novembre,
i després a Balsareny. Ara es
podrà veure a Cardona.

Els Pastorets, amb la Marató de TV3
S

PASTORETS DE BALSARENY
FOTO ARXIU

Els Pastorets de Balsareny ja
han començat la nova temporada. Com altres anys,
han col·laborat amb la
Marató de TV3, per ajudar a
la recerca sobre les lesions
medul·lars
i
cerebrals
adquirides. Ho han fet amb
un assaig general a portes
obertes celebrat el 19 de
desembre. Aquest any, a
més, han estat convidats a
participar en directe al programa de la Marató, enviant
una nodrida representació
de més de 50 persones,
entre les quals molts dels
seus actors i actrius i tècnics
de maquillatge, vestuari i
tramoia, al plató de
Televisió de Catalunya el
mateix dia 19 a la tarda.

Les representacions, enguany
amb un nou ball de dimonis,
seran el dia 15 de desembre
de 2010 a les 18:30 hores, i els
dies 2, 9 i 16 de gener de
2011 a les 17:30. Les entrades
es poden reservar a Calçats
Clàssic (tel. 938 396 656, en
horari comercial) i també pel
portal d’internet Atrapalo.com.
Els membres del Club Súper3
tenen entrada gratuïta i els
membres del Club TR3C
gaudeixen d’un descompte,
com també tindran descompte els que exhibeixin una entrada d’haver visitat el Castell de
Balsareny els mesos de desembre 2010 i gener 2011.
Paral·lelament, el castell oferirà
un descompte a aquells visitants que exhibeixin una entrada dels Pastorets de Balsareny
d’aquesta temporada.

S
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El cens dels dotze capons
S

Per què no sabem ser agraïts? La pluja

R. CARRETÉ
FOTO SARMENT

El castell de Balsareny va
celebrar, el passat dia 18 de
desembre, una nova edició
de la cerimònia del pagament del cens dels dotze
capons. Una nodrida representació de personalitats
manresanes, encapçalades
per
l’alcalde,
Josep
Camprubí, i el secretari executiu de la Junta de la Sèquia
i director gerent d’Aigües de
Manresa, Josep Alabern, es
presentava a les portes del
castell medieval amb un
carro que portava dotze
grossos capons, per tal de
complir amb el compromís
pactat a finals del segle XVI.
Al castell els esperaven el
baró, Ignasi d’Alòs, i l’alcalde
de Balsareny, Jaume Rabeya.
El grup teatral «Qüestió de
4», en què participa el balsarenyenc Climent Ribera, va
escenificar una explicació
dels fets històrics que motiven aquesta tradició i les
dues llegendes més conegudes del recinte. Un cop fets
els parlaments de rigor, els
visitants van ser homenatjats
amb una recepció acompanyada d’un concert de música
barroca a càrrec del grup
bagenc Bergamasca i la projecció d’uns audiovisuals
sobre el Parc de la Sèquia i el
castell de Balsareny.
Els antecedents històrics
L’any 1583, una forta riuada
es va emportar la resclosa
dels Manresans, construcció
de fusta al peu del castell que
donava origen a la Sèquia de
Manresa, i l’accident va deixar
la capital del Bages sense
proveïment
d’aigua.
Amatents, les autoritats manresanes van enviar uns
homes a reparar amb urgència la resclosa, i per fer-ho van
tallar uns arbres propietat de

la baronia de Balsareny sense
permís del senyor del castell.
Cal recordar que tot el recorregut de la sèquia, i també la
resclosa, eren —i són— territori jurisdiccional de la ciutat
de Manresa, però no pas els
boscos adjacents. El baró,
Ferran II Oliver, va posar un
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plet a la ciutat de Manresa
davant el Lloctinent General
de Catalunya i la Reial
Audiència, que l’any 1584 va
fallar donant la raó al baró.
Aleshores, per evitar futurs
litigis i garantir una ràpida
reparació de la resclosa en
cas de nous aiguats, es va

pactar una concòrdia per la
qual la Ciutat de Manresa
pagaria cada any per Nadal
un cens de sis parells de
capons al baró de Balsareny, a
canvi de tenir el dret de
poder tallar arbres en cas de
necessitat. Aquest cens va
estar vigent fins a la desamortització dels drets senyorials, el 1835. D’altra banda,
actualment l’antiga resclosa
de fusta està coberta de formigó. L’any 1984 la ciutat de
Manresa i el poble i la baronia
de Balsareny van acordar de
reactivar aquesta antiga tradició commemorant un fet
important de la història del
castell i de la sèquia. De primer, la cerimònia moderna es
va celebrar anualment i més
tard va passar a ser de periodicitat quadriennal, però des
de l’any passat es torna a fer
amb caràcter anual.

Mes de novembre de 2010
S

ASSUMPCIÓ I ANDREU

El diumenge dia 5 de desembre,
el programa «Pista Matinal» de
Ràdio Balsareny va fer la seva
200a edició.Amb Josep Gudayol
a la realització, a la locució, a les
pistes de so,al telèfon...
Quan són les nou del matí de
cada diumenge, sona a Ràdio
Balsareny la Sardana de la Pau,
arriba en Josep i comença «Pista
Matinal».Plena de propostes per
a totes les edats i de música,
apartats que transpiren cultura
catalana per les ones.
L’entrevista fictícia d’un personatge important,valorat i descrit
per en Josep. També ens diu el
temps que traspua al castell des
de la finestra de la peixera de la
radio. Abans ha saludat els seus
seguidors, que creixen programa rere programa. La seva per-

severança i estil de fer la ràdio
propera són dignes d’admirar i
això comporta un reconeixement a la labor altruista d’aquest
balsarenyenc de pro.
La informació, l’entreteniment
fent lliscar el matí amb la recepta
culinària, el patí d’escola, l’endevinalla... Un record a la Mercè
Comellas, assídua participant
trucant i sovint encertant l’endevinalla:«Al cel sigui».

S

JORDI SOLER

Dia 17

1,1 litres

Dia 20

6,3 litres

Dia 29

4,1 litres

Dia 30

5,3 litres
16,8 litres

Total

Hem de donar gracies a totes
aquelles persones que col·laboren amb les entitats, ja siguin de
caràcter cultural,recreatiu,esportives o d’oci.La seva actitud dona
vida i sentit a la societat.
Enhorabona, Josep, estem molt
agraïts de la teva tasca tant a la
ràdio com en d’altres aspectes
de la vida quotidiana del nostre
poble,Balsareny.

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

CENTRE DE FORMACIÓ

FONT

FEM TOTS ELS CARNETS
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

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

MORROS
TAPAS VARIADAS
La Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
BALSARENY

Al servei de la construcció

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

PLANTES I FLORS

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

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

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

ROBA I PERFUMERIA

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

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
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Ara ve Nadal, matarem el gall...
S

A. M:ALCOHÒLICS REHABILITATS

Comença un mes dur de pair
per a qui, com jo, durant tants i
tants anys he celebrat les festes nadalenques amb companyia de les begudes alcohòliques. Recordo bé aquell primer Nadal en què, ja del tot
decidit a no tastar mai més l'alcohol, vaig aixecar la copa de
Vichy Catalán per brindar amb
tota la meva família (una vintena de persones), que com
cada any ens reuníem a taula
per celebrar la nit de Nadal.
Damunt la taula hi havia bons
vins, cava brut nature i un
variat assortit de licors. Les
paneres nadalenques havien
arribat com cada any; no calia
que compréssim res d'alcohol,
ja que és el que més hi havia a
cada panera (i a casa, sortosament, per aquestes dates en
solien entrar unes quantes,
entre paneres, lots, plafons
etcètera), i en totes predominava l'alcohol.
Només jo brindava sense alcohol, fins i tot un avi i una àvia
que estaven malalts aixecaren
la copa amb brut nature. «Un
dia és un dia!», varen dir i, evidentment, no els va fer cap
mal, perquè ells no eren
alcohòlics.
Era la nit
de Nadal
de l'any
1997.

La recordo bé, com si fos avui.
Encara retruny dins el meu
cervell aquell dring de copes. I
com hauria begut jo aquell
esplèndid brut nature, que
durant tants anys jo mateix
havia aconsellat, per aquestes
festes!
Però ja havia fet el ferm
propòsit de no tornar a recaure mai més i, per més que ho
desitgés, no podia faltar a la
meva paraula. Però la veritat
és que aquella nit, més que
mai, hauria volgut fer «una
copeta», només una... Renoi,
que la temptació era forta, i la
lluita interior terrible! Pensava:
«Fa sis mesos que no beus! La
meva família ja em té confiança! Hi ha copes que estan
mig plenes... Quan pleguem la
taula, en lloc d'abocar-les a l'aigüera, me les beuré... Ningú no
ho veurà... Serà un instant... i no
em passarà res!»
El meu Jo bo em deia:
«Recorda que ja ho vas provar
una vegada i vas recaure com
un passerell! Recorda bé la vergonya que vas passar,l'enrenou
i l'ensurt que vas fer passar a la
teva família; saps positivament
que després d'una copa en ve
una altra... Que si proves l'alcohol, encara que sigui en una
mínima quantitat, si no és avui,
demà en faràs una altra... i després una altra... i una altra...»
Sí que ho sabia! Però la temptació era forta. No vaig retirar
la taula. No
em vaig

moure de la meva cadira.
Tothom col·laborava a desembarassar el munt de plats,safates i altres estris que omplien
la taula. Jo, que sempre era el
primer a moure’m, em vaig
quedar estàtic, clavat a la cadira,mirant com aquelles ampolles, algunes de les quals
tenien encara més de dos dits
d'elixir al cul, eren retirades
per unes mans que no eren les
meves.
Ningú no em va retreure que
no ajudés. Tenia la sensació
que els meus ulls m'havien
traït i tothom sabia el que
pensava.
De fet, el repte més fort encara havia d'arribar: la terrible
sobretaula! Mentre els més
menuts jugaven amb els
regals del Tió, nosaltres fèiem
la tertúlia, els torrons i les neules, els fruits secs i les llamineries de Doña Gimena eren
devorades entre acudits, opinions i testimonis. La xerrameca era fluida i, no cal dir-ho, els
vins generosos circulaven
com un riu d'aigües revertes.
Aquí també recordava jo com,
anys enrere, havia insistit que
la garnatxa era la beguda més
adient per a tan dignes postres, i és clar, com que jo n'era
un especialista en això de l'alcohol (no pel consum desmesurat que en feia, sinó perquè
era la meva feina: distribuïa
vins i licors), la meva gola
«pessigollejava» el sabor de la
garnatxa d'anys passats; però
la vaig haver de calmar amb
cafè. Fins aquí encara vaig
resistir gairebé sense patiment; però, amics meus! Amb
el cafè van arribar els
Cardenals i Ducs (Mendoza i
De Alba)... i els Malta, que tant
ajudaven a pair tot el que en
aquesta nit es consumeix de
forma desmesurada.
Aquí sí que no
tenia substitut per

enganyar la gola, perquè després de tres cafès ja no sabia
què més beure: l'aigua de
Vichy ja em sortia per les orelles! La veritat és que les vaig
passar de tots colors. No
podia distreure'm de cap
manera, la meva massa
encefàlica només estava pendent del licor que bevien els
altres i que jo no podia
beure... De tant pensar-hi, el
cap em feia mal. Però tot s’acaba i la festa també.
I ja va estar. No va passar d'aquí, i l’endemà en llevar-me
recordo que era l'home més
feliç del món. Havia passat la
gran prova de foc i n'havia
sortit airós. Quin millor premi
podia desitjar? Jo havia
vençut al maleït alcohol!
Senzillament, era un home
feliç: em sentia molt bé. I si
voleu, us diré que vaig tenir la
sensació de ser més important: no més important per als
altres, sinó per a mi mateix.
He dit que ja havia passat per
una recaiguda. Ja havia passat un Nadal anterior sense
alcohol, però no compta per
l'esforç que em va representar. Aquell primer Nadal no
tenia cap mèrit, ja que jo acabava de sortir d'alta del procés de desintoxicació de
CESAM: estava convalescent, i
per tal motiu vàrem celebrar
en la intimitat totes les festes
nadalenques sense alcohol a
taula.
Amics i amigues meus, que
passareu per primera vegada
per aquests tràngol, us encoratjo a lluitar amb fermesa i en
sortireu vencedors. Si ho
aconseguiu, la recompensa
l'obtindreu amb la satisfacció i
el reconeixement personal: el
vostre, el de la vostra família i
el de tothom qui us estimi.
BON NADAL I MILLOR ANY
NOU!
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Exposició
d’artistes locals
S

escollir un guanyador i
calia premiar tothom.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Dins els actes de la Fira
d’artesans de Balsareny, i
com ja ve formant part de
la pròpia fira, es va realitzar
una exposició d’artistes
locals. L’exposició es va
muntar divendres 19 de
novembre de 2010 al vespre amb l’ajuda dels membres que formaven part del
jurat.
La mostra, que va estar
exposada el cap de setmana fins el diumenge a la
sala petita del Sindicat, es
va donar per acabada després del lliurament d’obsequis als participants, que
tingué lloc després de la
trobada de puntaires.
L’exposició d’artistes locals
tenia un caire de concurs
però després de valorar-ho
molt i molt, i veure la dificultat d’elecció, fet que
també s’havia donat en la
darrera edició, el jurat va
decidir que era impossible

Van participar diversos
homes i dones artistes de
Balsareny, petits i grans,
novells i veterans; i es van
presentar diverses manualitats: de paper, fusta, ganxet, vidre, roba, llana, cartró, etc. En total van exposar la seva obra un total de
24 artistes que es relacionen a continuació (els cinc
primers corresponen a les
més joves del grup): Rosa
Herrera, Paula Caballero,
Bika Soler, Blanca Soler,
Laura Barón, Luisa Pulido,
Maria Rosa Fernández,
Edelmira
Santamaria,
Marta Calatrava, Antonia
Garcia, Mn. Joan Bajona,
Cristina Tarrasón, Júlia
Autonell,
Maria
Vila,
Ramona Macià, Josep
Antoni Márquez, Anna
Bonals, Angelina Soler,
Dídac Aguado, Rosa Maria
Caballero, Sandra Andreu,
Maite Ramírez, Maria
Torres i Rosario Mateo.

Campionat de Botifarra
S

PENYA BARCELONISTA

La Penya Barcelonista de
Balsareny va celebrar el VII
campionat de Botifarra amb
un total de 24 parelles inscrites, que durant tota la
tarda d'ahir i partida rere
partida es van disputar el
primer premi, que consistia
en 240 euros, un pernil, vi,
llonganissa i diferents
regals. La parella guanyadora van ser Joaquim Nadal i

Xavier Fonoll, procedents
del Principat d'Andorra.
També cal destacar la parella guanyadora local, formada per Antoni Solà i Jordi
Badia, que també es van
emportar 90 euros, un pernil, vi, llonganissa i altres
regals. A la foto, els guanyadors locals. La penya
Barcelonista de Balsareny
vol donar les gràcies a tots
els participants i desitjar-los
unes bones festes de Nadal.

PEIXATERIA

MARIA
Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY

FUNERÀRIA FONTAL, SA

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

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

Antiga Casa Rosendo
des de 1926
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Carmelo Dolado Garcia:
una passió viatgera i excursionista
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

«Una cosa és anar per sota
terra i una altra diferent és
grimpar muntanyes i gaudir
de l’aire lliure i a ple pulmó.
Corria l’any 1990 quan vaig
ser a Les Encantades —sota el
Puigmal—; vaig caminar per
sota terra durant unes vuit o
nou hores i personalment em
decanto per poder conquerir
un cim».
Carmelo Dolado Garcia neix a
la població d’Almorox, Toledo,
el 16 de juliol de 1964. Va arribar a Balsareny a l’edat de set
anys i va estudiar a l’escola
Guillem de Balsareny on va
obtenir el graduat escolar.
Ens diu: No m’agrada massa
llegir i no tinc massa temps
per fer-ho, però si alguna
vegada m’hi poso, ho faig
amb temes que girin entorn
de l’excursionisme.»
Dolado és un gran viatger. Ens
explica: «He visitat molts països. Amb la meva dona
Montse hem visitat França,
Àustria, Suïssa, Finlàndia,
Noruega, Suècia, Islàndia,
Canadà, Tunísia, Pakistan i
Kirguizistan.»
En el camp dels esports, diu que
li agraden tots en general però
es decanta per el futbol, la
pesca i l’apassiona sortir a
caminar.
Preguntant-li per un plaer gastronòmic,ens diu: «Sóc de molt
bon menjar i un plat, molt
simple, que m’agrada molt és
un bon plat de mongetes.»
- Com va anar això d’introduirte en el món de l’excursionisme?
Ja de ben petit, m’agradava

molt anar al bosc, caminar,
córrer en alguna competició
de cross… L’any 1984 vaig
participar a la Cursa Popular
que organitza «El Corte
Inglés» a Barcelona. En anys
posteriors,
vaig
anar
ampliant quilòmetres de
recorregut:
Rasos
de
Peguera-Manresa,
Marxa
Romànica,
MatagallsMontserrat. Totes aquestes
caminades són d’uns 80
quilòmetres aproximadament.

- Quina edat tenies?
Uns 15 o 16 anys.
- Excursionisme i muntanyisme. I l’espeleologia, hi té alguna cosa a veure?
Penso que tot i que s’ha de
caminar per arribar fins a certes coves, l’espeleologia
necessita molt més coneixement i professionalitat. Una
cosa és anar sota terra i una
altra és grimpar muntanya

Francesc Maya, sempre a punt on ha fet falta
S
amunt. L’any 1990 vaig tenir
una experiència a la cova «Les
Encantades», sota el Puigmal.
Vaig caminar sota terra durant
unes 8 o 9 hores. He de dir-te
que em va agradar molt, però
personalment em decanto
per poder arribar a conquerir
un cim.
- Actualment, formes part d’alguna associació dins del món
excursionista?
Sóc soci de dues entitats, la
d’aquí el poble i també d’una
altra a Prats de Lluçanès, on
vaig viure durant 10 anys.

- Hi ha o hi ha hagut algunt
ascendent teu que hagi marcat
una petjada dins l’excursionisme?

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

Francesc Maya i Comas va néixer a Balsareny el 9 de gener de
1931, i va cursar l’educació
primària al col·legi Sant Josep
de Balsareny. Al llarg de la seva
vida ha llegit molts llibres; el
darrer, El símbol perdut, de
Dan Brown.
Maya ha viatjat per la península ibèrica, de nord a sud, i
també a les Illes Balears, i així
mateix per Europa, a països
com Suïssa, Alemanya, Itàlia,
França i Portugal. En el seu
temps de lleure gaudeix dels
seus hobbies: el bricolatge i la
restauració. Referent als
esports es decanta per la caça i
la pesca.
- Com va començar la recopilació de tot allò que per dret
natural forma part de la història local i pobletana?

No, no en tinc cap constància.
- Has conquerit algun cim?
Sí.He fet l’Aneto,el Perdiguero
i la Pica d’Estats, entre d’altres.
També he fet el trekking del
Baltoro (Pakistan) i el Pas de
Gondegono d’uns 5.665
metres. Vam intentar fer el Pic
Lenin de 7.134 metres, situat
al Kirguizistan però ens vam
aturar a l’alçada de 6.500.
Quan un home està esgotat,
ha de fer un pensament: «No
puc fer el cim, però he de
poder tornar a baixar.»
- Sabem que la Montse, la teva
parella, t’acompanya gairebé
sempre. Quins llocs heu conegut plegats?
La Montse m’ha acompanyat
ens els viatges que t’he dit
anteriorment, però quan es
tracta de fer un cim sempre
em diu: «Carmelo, les vacances no són per caminar, són
per descansar.»

- Bé, aquesta afecció ja la
porto dintre meu des que era
petit, perquè ja m’agradava
col·leccionar cromos, «tebeos» o còmics, i tot el que
queia a les meves mans.
- Costa molt aguantar la càrrega del treball sacrificat?
- Tot depèn de la voluntat
que tinguis, o més ben dit, de
les ganes que hi poses. Jo
sempre m’ho he agafat com
si fos una cosa meva i, per a
mi, treballar per al meu poble
sempre ha estat gratificant i
mai no ha representat una
càrrega, cosa que ho demostra el fet d’haver estat
col·laborant amb dues o tres
entitats al mateix temps.
- Teniu coneixença de persones
amb caràcter molt diferent,
persones en les quals us hàgiu
pogut emmirallar?
- El meu pare, que per al seu

poble també havia col·laborat amb entitats com el teatre
i els Reis. Era un home que
sempre era on havia de ser, i a
punt per donar un cop de mà
allà on fes falta.
- En quines entitats balsarenyenques heu deixat petjada?
- Vaig començar aquesta
tasca l’any 1971, fent de
secretari durant nou anys, a la
societat de Caça, Pesca i
Ocellaire. Al mateix temps ja
em vaig anar encarrilant amb
el Rebost del Traginer (durant
trenta anys), la Coral Sant
Esteve (vint-i-sis anys), els
Reis
(dos
anys),
el
Carnestoltes (dos anys) fent
sopars al Casino amb la
col·laboració de membres de
la Coral. També he fet cinc
anys de tresorer als Pastorets
i, com el meu pare, he donat
un cop de mà allà on ha fet
falta. De totes aquestes entitats, ara solament estic a la
Coral, de la qual segueixo
portant els comptes amb
molt de gust.
- Quins reconeixements heu
rebut, i quines satisfaccions?
- Quan es fan les coses desinteressadament no és necessari que ningú te’n doni les
gràcies, encara que et seré
sincer: he estat molt content i
agraït quan algunes d’aquestes entitats m’han reconegut
amb algun detall la bona
tasca realitzada. I també,
darrerament, l’homenatge de
l’Ajuntament del Dia de les
Entitats, que em va fer emocionar molt, ja que no me
l’esperava.
- I per acabar, voleu afegir-hi
quelcom?
- Doncs, mira, sí. Ja que em fas
aquesta pregunta et diré que
penso i crec que m’ha quedat

una assignatura pendent,
sigui perquè m’he encantat
pel camí, sigui perquè els
anys m’han passat molt de
pressa. M’hauria fet molta
il·lusió fundar una penya
boletaire, perquè crec que a
Balsareny tenim boletaires
de primera categoria; en una
paraula, del milloret de
Catalunya. També he de dir,
que a causa del meu estat

físic, jo ja no em veig capaç
de tirar del carro, però tampoc no vull llençar la tovallola; el que sí que faig és passar
la pilota a qui correspongui. I
no voldria acabar sense
donar
les
gràcies
a
l’Ajuntament i a totes les
entitats del poble pel seu
reconeixement en el dia de la
festa. A elles, doncs, i de tot
cor, moltes gràcies!

sangüesa
Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS
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terra i una altra diferent és
grimpar muntanyes i gaudir
de l’aire lliure i a ple pulmó.
Corria l’any 1990 quan vaig
ser a Les Encantades —sota el
Puigmal—; vaig caminar per
sota terra durant unes vuit o
nou hores i personalment em
decanto per poder conquerir
un cim».
Carmelo Dolado Garcia neix a
la població d’Almorox, Toledo,
el 16 de juliol de 1964. Va arribar a Balsareny a l’edat de set
anys i va estudiar a l’escola
Guillem de Balsareny on va
obtenir el graduat escolar.
Ens diu: No m’agrada massa
llegir i no tinc massa temps
per fer-ho, però si alguna
vegada m’hi poso, ho faig
amb temes que girin entorn
de l’excursionisme.»
Dolado és un gran viatger. Ens
explica: «He visitat molts països. Amb la meva dona
Montse hem visitat França,
Àustria, Suïssa, Finlàndia,
Noruega, Suècia, Islàndia,
Canadà, Tunísia, Pakistan i
Kirguizistan.»
En el camp dels esports, diu que
li agraden tots en general però
es decanta per el futbol, la
pesca i l’apassiona sortir a
caminar.
Preguntant-li per un plaer gastronòmic,ens diu: «Sóc de molt
bon menjar i un plat, molt
simple, que m’agrada molt és
un bon plat de mongetes.»
- Com va anar això d’introduirte en el món de l’excursionisme?
Ja de ben petit, m’agradava

molt anar al bosc, caminar,
córrer en alguna competició
de cross… L’any 1984 vaig
participar a la Cursa Popular
que organitza «El Corte
Inglés» a Barcelona. En anys
posteriors,
vaig
anar
ampliant quilòmetres de
recorregut:
Rasos
de
Peguera-Manresa,
Marxa
Romànica,
MatagallsMontserrat. Totes aquestes
caminades són d’uns 80
quilòmetres aproximadament.

- Quina edat tenies?
Uns 15 o 16 anys.
- Excursionisme i muntanyisme. I l’espeleologia, hi té alguna cosa a veure?
Penso que tot i que s’ha de
caminar per arribar fins a certes coves, l’espeleologia
necessita molt més coneixement i professionalitat. Una
cosa és anar sota terra i una
altra és grimpar muntanya

Francesc Maya, sempre a punt on ha fet falta
S
amunt. L’any 1990 vaig tenir
una experiència a la cova «Les
Encantades», sota el Puigmal.
Vaig caminar sota terra durant
unes 8 o 9 hores. He de dir-te
que em va agradar molt, però
personalment em decanto
per poder arribar a conquerir
un cim.
- Actualment, formes part d’alguna associació dins del món
excursionista?
Sóc soci de dues entitats, la
d’aquí el poble i també d’una
altra a Prats de Lluçanès, on
vaig viure durant 10 anys.

- Hi ha o hi ha hagut algunt
ascendent teu que hagi marcat
una petjada dins l’excursionisme?

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

Francesc Maya i Comas va néixer a Balsareny el 9 de gener de
1931, i va cursar l’educació
primària al col·legi Sant Josep
de Balsareny. Al llarg de la seva
vida ha llegit molts llibres; el
darrer, El símbol perdut, de
Dan Brown.
Maya ha viatjat per la península ibèrica, de nord a sud, i
també a les Illes Balears, i així
mateix per Europa, a països
com Suïssa, Alemanya, Itàlia,
França i Portugal. En el seu
temps de lleure gaudeix dels
seus hobbies: el bricolatge i la
restauració. Referent als
esports es decanta per la caça i
la pesca.
- Com va començar la recopilació de tot allò que per dret
natural forma part de la història local i pobletana?

No, no en tinc cap constància.
- Has conquerit algun cim?
Sí.He fet l’Aneto,el Perdiguero
i la Pica d’Estats, entre d’altres.
També he fet el trekking del
Baltoro (Pakistan) i el Pas de
Gondegono d’uns 5.665
metres. Vam intentar fer el Pic
Lenin de 7.134 metres, situat
al Kirguizistan però ens vam
aturar a l’alçada de 6.500.
Quan un home està esgotat,
ha de fer un pensament: «No
puc fer el cim, però he de
poder tornar a baixar.»
- Sabem que la Montse, la teva
parella, t’acompanya gairebé
sempre. Quins llocs heu conegut plegats?
La Montse m’ha acompanyat
ens els viatges que t’he dit
anteriorment, però quan es
tracta de fer un cim sempre
em diu: «Carmelo, les vacances no són per caminar, són
per descansar.»

- Bé, aquesta afecció ja la
porto dintre meu des que era
petit, perquè ja m’agradava
col·leccionar cromos, «tebeos» o còmics, i tot el que
queia a les meves mans.
- Costa molt aguantar la càrrega del treball sacrificat?
- Tot depèn de la voluntat
que tinguis, o més ben dit, de
les ganes que hi poses. Jo
sempre m’ho he agafat com
si fos una cosa meva i, per a
mi, treballar per al meu poble
sempre ha estat gratificant i
mai no ha representat una
càrrega, cosa que ho demostra el fet d’haver estat
col·laborant amb dues o tres
entitats al mateix temps.
- Teniu coneixença de persones
amb caràcter molt diferent,
persones en les quals us hàgiu
pogut emmirallar?
- El meu pare, que per al seu

poble també havia col·laborat amb entitats com el teatre
i els Reis. Era un home que
sempre era on havia de ser, i a
punt per donar un cop de mà
allà on fes falta.
- En quines entitats balsarenyenques heu deixat petjada?
- Vaig començar aquesta
tasca l’any 1971, fent de
secretari durant nou anys, a la
societat de Caça, Pesca i
Ocellaire. Al mateix temps ja
em vaig anar encarrilant amb
el Rebost del Traginer (durant
trenta anys), la Coral Sant
Esteve (vint-i-sis anys), els
Reis
(dos
anys),
el
Carnestoltes (dos anys) fent
sopars al Casino amb la
col·laboració de membres de
la Coral. També he fet cinc
anys de tresorer als Pastorets
i, com el meu pare, he donat
un cop de mà allà on ha fet
falta. De totes aquestes entitats, ara solament estic a la
Coral, de la qual segueixo
portant els comptes amb
molt de gust.
- Quins reconeixements heu
rebut, i quines satisfaccions?
- Quan es fan les coses desinteressadament no és necessari que ningú te’n doni les
gràcies, encara que et seré
sincer: he estat molt content i
agraït quan algunes d’aquestes entitats m’han reconegut
amb algun detall la bona
tasca realitzada. I també,
darrerament, l’homenatge de
l’Ajuntament del Dia de les
Entitats, que em va fer emocionar molt, ja que no me
l’esperava.
- I per acabar, voleu afegir-hi
quelcom?
- Doncs, mira, sí. Ja que em fas
aquesta pregunta et diré que
penso i crec que m’ha quedat

una assignatura pendent,
sigui perquè m’he encantat
pel camí, sigui perquè els
anys m’han passat molt de
pressa. M’hauria fet molta
il·lusió fundar una penya
boletaire, perquè crec que a
Balsareny tenim boletaires
de primera categoria; en una
paraula, del milloret de
Catalunya. També he de dir,
que a causa del meu estat

físic, jo ja no em veig capaç
de tirar del carro, però tampoc no vull llençar la tovallola; el que sí que faig és passar
la pilota a qui correspongui. I
no voldria acabar sense
donar
les
gràcies
a
l’Ajuntament i a totes les
entitats del poble pel seu
reconeixement en el dia de la
festa. A elles, doncs, i de tot
cor, moltes gràcies!

sangüesa
Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS
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Ara ve Nadal, matarem el gall...
S

A. M:ALCOHÒLICS REHABILITATS

Comença un mes dur de pair
per a qui, com jo, durant tants i
tants anys he celebrat les festes nadalenques amb companyia de les begudes alcohòliques. Recordo bé aquell primer Nadal en què, ja del tot
decidit a no tastar mai més l'alcohol, vaig aixecar la copa de
Vichy Catalán per brindar amb
tota la meva família (una vintena de persones), que com
cada any ens reuníem a taula
per celebrar la nit de Nadal.
Damunt la taula hi havia bons
vins, cava brut nature i un
variat assortit de licors. Les
paneres nadalenques havien
arribat com cada any; no calia
que compréssim res d'alcohol,
ja que és el que més hi havia a
cada panera (i a casa, sortosament, per aquestes dates en
solien entrar unes quantes,
entre paneres, lots, plafons
etcètera), i en totes predominava l'alcohol.
Només jo brindava sense alcohol, fins i tot un avi i una àvia
que estaven malalts aixecaren
la copa amb brut nature. «Un
dia és un dia!», varen dir i, evidentment, no els va fer cap
mal, perquè ells no eren
alcohòlics.
Era la nit
de Nadal
de l'any
1997.

La recordo bé, com si fos avui.
Encara retruny dins el meu
cervell aquell dring de copes. I
com hauria begut jo aquell
esplèndid brut nature, que
durant tants anys jo mateix
havia aconsellat, per aquestes
festes!
Però ja havia fet el ferm
propòsit de no tornar a recaure mai més i, per més que ho
desitgés, no podia faltar a la
meva paraula. Però la veritat
és que aquella nit, més que
mai, hauria volgut fer «una
copeta», només una... Renoi,
que la temptació era forta, i la
lluita interior terrible! Pensava:
«Fa sis mesos que no beus! La
meva família ja em té confiança! Hi ha copes que estan
mig plenes... Quan pleguem la
taula, en lloc d'abocar-les a l'aigüera, me les beuré... Ningú no
ho veurà... Serà un instant... i no
em passarà res!»
El meu Jo bo em deia:
«Recorda que ja ho vas provar
una vegada i vas recaure com
un passerell! Recorda bé la vergonya que vas passar,l'enrenou
i l'ensurt que vas fer passar a la
teva família; saps positivament
que després d'una copa en ve
una altra... Que si proves l'alcohol, encara que sigui en una
mínima quantitat, si no és avui,
demà en faràs una altra... i després una altra... i una altra...»
Sí que ho sabia! Però la temptació era forta. No vaig retirar
la taula. No
em vaig

moure de la meva cadira.
Tothom col·laborava a desembarassar el munt de plats,safates i altres estris que omplien
la taula. Jo, que sempre era el
primer a moure’m, em vaig
quedar estàtic, clavat a la cadira,mirant com aquelles ampolles, algunes de les quals
tenien encara més de dos dits
d'elixir al cul, eren retirades
per unes mans que no eren les
meves.
Ningú no em va retreure que
no ajudés. Tenia la sensació
que els meus ulls m'havien
traït i tothom sabia el que
pensava.
De fet, el repte més fort encara havia d'arribar: la terrible
sobretaula! Mentre els més
menuts jugaven amb els
regals del Tió, nosaltres fèiem
la tertúlia, els torrons i les neules, els fruits secs i les llamineries de Doña Gimena eren
devorades entre acudits, opinions i testimonis. La xerrameca era fluida i, no cal dir-ho, els
vins generosos circulaven
com un riu d'aigües revertes.
Aquí també recordava jo com,
anys enrere, havia insistit que
la garnatxa era la beguda més
adient per a tan dignes postres, i és clar, com que jo n'era
un especialista en això de l'alcohol (no pel consum desmesurat que en feia, sinó perquè
era la meva feina: distribuïa
vins i licors), la meva gola
«pessigollejava» el sabor de la
garnatxa d'anys passats; però
la vaig haver de calmar amb
cafè. Fins aquí encara vaig
resistir gairebé sense patiment; però, amics meus! Amb
el cafè van arribar els
Cardenals i Ducs (Mendoza i
De Alba)... i els Malta, que tant
ajudaven a pair tot el que en
aquesta nit es consumeix de
forma desmesurada.
Aquí sí que no
tenia substitut per

enganyar la gola, perquè després de tres cafès ja no sabia
què més beure: l'aigua de
Vichy ja em sortia per les orelles! La veritat és que les vaig
passar de tots colors. No
podia distreure'm de cap
manera, la meva massa
encefàlica només estava pendent del licor que bevien els
altres i que jo no podia
beure... De tant pensar-hi, el
cap em feia mal. Però tot s’acaba i la festa també.
I ja va estar. No va passar d'aquí, i l’endemà en llevar-me
recordo que era l'home més
feliç del món. Havia passat la
gran prova de foc i n'havia
sortit airós. Quin millor premi
podia desitjar? Jo havia
vençut al maleït alcohol!
Senzillament, era un home
feliç: em sentia molt bé. I si
voleu, us diré que vaig tenir la
sensació de ser més important: no més important per als
altres, sinó per a mi mateix.
He dit que ja havia passat per
una recaiguda. Ja havia passat un Nadal anterior sense
alcohol, però no compta per
l'esforç que em va representar. Aquell primer Nadal no
tenia cap mèrit, ja que jo acabava de sortir d'alta del procés de desintoxicació de
CESAM: estava convalescent, i
per tal motiu vàrem celebrar
en la intimitat totes les festes
nadalenques sense alcohol a
taula.
Amics i amigues meus, que
passareu per primera vegada
per aquests tràngol, us encoratjo a lluitar amb fermesa i en
sortireu vencedors. Si ho
aconseguiu, la recompensa
l'obtindreu amb la satisfacció i
el reconeixement personal: el
vostre, el de la vostra família i
el de tothom qui us estimi.
BON NADAL I MILLOR ANY
NOU!
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Exposició
d’artistes locals
S

escollir un guanyador i
calia premiar tothom.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Dins els actes de la Fira
d’artesans de Balsareny, i
com ja ve formant part de
la pròpia fira, es va realitzar
una exposició d’artistes
locals. L’exposició es va
muntar divendres 19 de
novembre de 2010 al vespre amb l’ajuda dels membres que formaven part del
jurat.
La mostra, que va estar
exposada el cap de setmana fins el diumenge a la
sala petita del Sindicat, es
va donar per acabada després del lliurament d’obsequis als participants, que
tingué lloc després de la
trobada de puntaires.
L’exposició d’artistes locals
tenia un caire de concurs
però després de valorar-ho
molt i molt, i veure la dificultat d’elecció, fet que
també s’havia donat en la
darrera edició, el jurat va
decidir que era impossible

Van participar diversos
homes i dones artistes de
Balsareny, petits i grans,
novells i veterans; i es van
presentar diverses manualitats: de paper, fusta, ganxet, vidre, roba, llana, cartró, etc. En total van exposar la seva obra un total de
24 artistes que es relacionen a continuació (els cinc
primers corresponen a les
més joves del grup): Rosa
Herrera, Paula Caballero,
Bika Soler, Blanca Soler,
Laura Barón, Luisa Pulido,
Maria Rosa Fernández,
Edelmira
Santamaria,
Marta Calatrava, Antonia
Garcia, Mn. Joan Bajona,
Cristina Tarrasón, Júlia
Autonell,
Maria
Vila,
Ramona Macià, Josep
Antoni Márquez, Anna
Bonals, Angelina Soler,
Dídac Aguado, Rosa Maria
Caballero, Sandra Andreu,
Maite Ramírez, Maria
Torres i Rosario Mateo.

Campionat de Botifarra
S

PENYA BARCELONISTA

La Penya Barcelonista de
Balsareny va celebrar el VII
campionat de Botifarra amb
un total de 24 parelles inscrites, que durant tota la
tarda d'ahir i partida rere
partida es van disputar el
primer premi, que consistia
en 240 euros, un pernil, vi,
llonganissa i diferents
regals. La parella guanyadora van ser Joaquim Nadal i

Xavier Fonoll, procedents
del Principat d'Andorra.
També cal destacar la parella guanyadora local, formada per Antoni Solà i Jordi
Badia, que també es van
emportar 90 euros, un pernil, vi, llonganissa i altres
regals. A la foto, els guanyadors locals. La penya
Barcelonista de Balsareny
vol donar les gràcies a tots
els participants i desitjar-los
unes bones festes de Nadal.

PEIXATERIA

MARIA
Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY

FUNERÀRIA FONTAL, SA

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

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

Antiga Casa Rosendo
des de 1926
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El cens dels dotze capons
S

Per què no sabem ser agraïts? La pluja

R. CARRETÉ
FOTO SARMENT

El castell de Balsareny va
celebrar, el passat dia 18 de
desembre, una nova edició
de la cerimònia del pagament del cens dels dotze
capons. Una nodrida representació de personalitats
manresanes, encapçalades
per
l’alcalde,
Josep
Camprubí, i el secretari executiu de la Junta de la Sèquia
i director gerent d’Aigües de
Manresa, Josep Alabern, es
presentava a les portes del
castell medieval amb un
carro que portava dotze
grossos capons, per tal de
complir amb el compromís
pactat a finals del segle XVI.
Al castell els esperaven el
baró, Ignasi d’Alòs, i l’alcalde
de Balsareny, Jaume Rabeya.
El grup teatral «Qüestió de
4», en què participa el balsarenyenc Climent Ribera, va
escenificar una explicació
dels fets històrics que motiven aquesta tradició i les
dues llegendes més conegudes del recinte. Un cop fets
els parlaments de rigor, els
visitants van ser homenatjats
amb una recepció acompanyada d’un concert de música
barroca a càrrec del grup
bagenc Bergamasca i la projecció d’uns audiovisuals
sobre el Parc de la Sèquia i el
castell de Balsareny.
Els antecedents històrics
L’any 1583, una forta riuada
es va emportar la resclosa
dels Manresans, construcció
de fusta al peu del castell que
donava origen a la Sèquia de
Manresa, i l’accident va deixar
la capital del Bages sense
proveïment
d’aigua.
Amatents, les autoritats manresanes van enviar uns
homes a reparar amb urgència la resclosa, i per fer-ho van
tallar uns arbres propietat de

la baronia de Balsareny sense
permís del senyor del castell.
Cal recordar que tot el recorregut de la sèquia, i també la
resclosa, eren —i són— territori jurisdiccional de la ciutat
de Manresa, però no pas els
boscos adjacents. El baró,
Ferran II Oliver, va posar un

S
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plet a la ciutat de Manresa
davant el Lloctinent General
de Catalunya i la Reial
Audiència, que l’any 1584 va
fallar donant la raó al baró.
Aleshores, per evitar futurs
litigis i garantir una ràpida
reparació de la resclosa en
cas de nous aiguats, es va

pactar una concòrdia per la
qual la Ciutat de Manresa
pagaria cada any per Nadal
un cens de sis parells de
capons al baró de Balsareny, a
canvi de tenir el dret de
poder tallar arbres en cas de
necessitat. Aquest cens va
estar vigent fins a la desamortització dels drets senyorials, el 1835. D’altra banda,
actualment l’antiga resclosa
de fusta està coberta de formigó. L’any 1984 la ciutat de
Manresa i el poble i la baronia
de Balsareny van acordar de
reactivar aquesta antiga tradició commemorant un fet
important de la història del
castell i de la sèquia. De primer, la cerimònia moderna es
va celebrar anualment i més
tard va passar a ser de periodicitat quadriennal, però des
de l’any passat es torna a fer
amb caràcter anual.

Mes de novembre de 2010
S

ASSUMPCIÓ I ANDREU

El diumenge dia 5 de desembre,
el programa «Pista Matinal» de
Ràdio Balsareny va fer la seva
200a edició.Amb Josep Gudayol
a la realització, a la locució, a les
pistes de so,al telèfon...
Quan són les nou del matí de
cada diumenge, sona a Ràdio
Balsareny la Sardana de la Pau,
arriba en Josep i comença «Pista
Matinal».Plena de propostes per
a totes les edats i de música,
apartats que transpiren cultura
catalana per les ones.
L’entrevista fictícia d’un personatge important,valorat i descrit
per en Josep. També ens diu el
temps que traspua al castell des
de la finestra de la peixera de la
radio. Abans ha saludat els seus
seguidors, que creixen programa rere programa. La seva per-

severança i estil de fer la ràdio
propera són dignes d’admirar i
això comporta un reconeixement a la labor altruista d’aquest
balsarenyenc de pro.
La informació, l’entreteniment
fent lliscar el matí amb la recepta
culinària, el patí d’escola, l’endevinalla... Un record a la Mercè
Comellas, assídua participant
trucant i sovint encertant l’endevinalla:«Al cel sigui».

S

JORDI SOLER

Dia 17

1,1 litres

Dia 20

6,3 litres

Dia 29

4,1 litres

Dia 30

5,3 litres
16,8 litres

Total

Hem de donar gracies a totes
aquelles persones que col·laboren amb les entitats, ja siguin de
caràcter cultural,recreatiu,esportives o d’oci.La seva actitud dona
vida i sentit a la societat.
Enhorabona, Josep, estem molt
agraïts de la teva tasca tant a la
ràdio com en d’altres aspectes
de la vida quotidiana del nostre
poble,Balsareny.

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

CENTRE DE FORMACIÓ

FONT

FEM TOTS ELS CARNETS
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

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

MORROS
TAPAS VARIADAS
La Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
BALSARENY

Al servei de la construcció

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

PLANTES I FLORS

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

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

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

ROBA I PERFUMERIA

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

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
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Susana López, herbodietètica; El CAP de Balsareny acull
i Eugènia Figueras, naturòpata una exposició d’Ampans
S

JOSEP GUDAYOL I PUIG

l’Eugènia.

El mes passat de novembre va
iniciar-se una roda de xerrades a la botiga Dolç Capritxet
de la Susana López, establiment dedicat a l’herbodietètica, a càrrec de la naturòpata i
terapeuta Eugènia Figueras.
La intenció d’aquestes xerrades és apropar la gent del
carrer al món de les teràpies
alternatives i donar una visió
diferent de salut.
«És evident que les persones, la
societat en general, està canviant la manera de pensar i
viure. Crec que és una qüestió
de consciència.Per tenir cura de
la salut hi ha molts factors a
tenir en compte: des de la dieta,
passant per una carència d’un
nutrient, fins a un problema
emocional». Són paraules de

S

Aquests actes són gratuïts i
estan oberts a tothom. No
tenen la pretensió de voler ser
cap classe de teòrica de res,
però sí de donar una informació bàsica i conscienciar allò
que «la salut és a les nostres
mans: depèn de nosaltres».
Aquestes xerrades es porten a
terme els dilluns a dos quarts
de quatre de la tarda. Són,
d’altra banda, una manera
d’entrar en contacte amb
diferents aliments i productes
que es poden trobar a la
mateixa botiga i alhora conèixer una terapeuta del poble.
Tothom que pugui estar interessat en qualsevol tema pot
fer arribar la proposta a la
mateixa botiga.

FORN
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Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
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· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

Mèdic
home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

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

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO JOSEP PERALTA

Durant aquests darrers dies
el Centre d’Atenció Primària
de Balsareny i Navàs han
estat centres d’acollida d’una
exposició de pintures fetes
pel col·lectiu de nois i noies
de l’entitat Ampans.
El fet d’exposar un recorregut cultural plàstic de pintures, en un marc on quasi un
centenar de persones diàriament acudeixen per a ésser
ateses, és per oferir la gran
possibilitat d’entrar en el

marc artístic i el sentit
expressiu de cada autor. Les
obres formen part d’un treball d’expressió plàstica que
es va fer conjuntament amb
l’artista manresà Joaquim
Falcó. El resultat de tot
aquest projecte es va exposar al Cafè del Canonge de
Manresa, amb una bona acollida per part del públic.
Posteriorment la mostra va
estar exposada primer a
Navàs, fins al 3 de novembre,
i després a Balsareny. Ara es
podrà veure a Cardona.

Els Pastorets, amb la Marató de TV3
S
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Els Pastorets de Balsareny ja
han començat la nova temporada. Com altres anys,
han col·laborat amb la
Marató de TV3, per ajudar a
la recerca sobre les lesions
medul·lars
i
cerebrals
adquirides. Ho han fet amb
un assaig general a portes
obertes celebrat el 19 de
desembre. Aquest any, a
més, han estat convidats a
participar en directe al programa de la Marató, enviant
una nodrida representació
de més de 50 persones,
entre les quals molts dels
seus actors i actrius i tècnics
de maquillatge, vestuari i
tramoia, al plató de
Televisió de Catalunya el
mateix dia 19 a la tarda.

Les representacions, enguany
amb un nou ball de dimonis,
seran el dia 15 de desembre
de 2010 a les 18:30 hores, i els
dies 2, 9 i 16 de gener de
2011 a les 17:30. Les entrades
es poden reservar a Calçats
Clàssic (tel. 938 396 656, en
horari comercial) i també pel
portal d’internet Atrapalo.com.
Els membres del Club Súper3
tenen entrada gratuïta i els
membres del Club TR3C
gaudeixen d’un descompte,
com també tindran descompte els que exhibeixin una entrada d’haver visitat el Castell de
Balsareny els mesos de desembre 2010 i gener 2011.
Paral·lelament, el castell oferirà
un descompte a aquells visitants que exhibeixin una entrada dels Pastorets de Balsareny
d’aquesta temporada.

S
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pujar després que al 2006
s’havia quedat amb 65 (al
2003, eren 81).
Al nostre poble el sisè partit
ha deixat de ser Ciutadans
per passar a ser Solidaritat
Catalana
per
a
la
Independència, amb 70 vots
(4,5%); i darrere, encara,

Plataforma per Catalunya,
amb 53 vots, el 3,4% (un partit
de clara tendència xenòfoba).
Això deixa Ciutadans en vuitena posició, amb 21 vots, un
1,3% (baixa una mica, donat
que a l’anterior convocatòria
en va obtenir 27). Per acabar
els partits més coneguts, en
novè lloc ha quedat el nou

Reagrupament, partit independentista
(de
Joan
Carretero),amb 20 vots (1,3%).
Els altres partits, minoritaris,
sumen 37 vots, un 2,3%.
També cal remarcar que el
nombre de vots en blanc és
considerable, 56, un 3,6% (ha
pujat, al 2006 varen ser només
32).La participació a Balsareny

ha estat 1,5 punts més baixa
que al conjunt de Catalunya,
un 58,4%, i també un punt
més baixa que fa 4 anys.
Aquesta és la gràfica comparativa en les 3 darreres convocatòries dels partits que han
obtingut ara representació
parlamentària:

TEMPO, amb Dejà Vu, s’acomiada fins al proper gener
S
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Els components de l’espectacle de pallassos «La Baldufa»
aconseguiren un èxit total a
l’omplir de gom a gom la sala
balsarenyenca del Sindicat.
Dejà Vu és un espectacle ten-

dre on els dos protagonistes,
l’Anselmo i el Fausto, transmeten una alliçonadora
història relacionada amb el
pas del temps.
Els de La Baldufa feren riure i
reflexionar mitjançant els
records d’uns anys més joves

on la passió professional feia
volar les il·lusions de petits i
grans.
La textura del text i la mecànica circense, humor i mòbils,
feren caure la tarda en què
Balsareny acomiadava l’edició de la Fira d’Artesans d’en-

guany.
Com sempre, les recomanacions de l’Elisa perquè tothom gaudeixi de l’ocasió, i
l’enunciat del proper espectacle. I el TEMPO deia adéu
fins al proper mes de gener
de 2011.

La família Conesa, a favor del medi
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La família Conesa, amb el
Joan Conesa al cap del grup
familiar, any rere any presta
un servei mediambiental en
l’entorn esportiu de la celebració del Ral·li Catalunya
Costa Daurada.
Els Conesa, des de l’any 1992,
són membres de l’entitat

Si examinem els resultats
per taules, primer de tot cal
dir que la primera secció,
que tenia dues taules fins al
moment, ara en té tres.
Podem veure que CiU guanya en totes, però no per la
mateixa diferència. Així, en
la 2-A i sobretot en la 1-B la
distància amb el PSC és
molt ajustada, mentre que a
les altres és molt gran. Els
socialistes queden en segon
lloc en totes i ERC tercers en
totes.
Iniciativa
per
Catalunya, si bé globalment

queda en quart lloc, a la
taula 1-C queda en sisè lloc,
a la 2-A en cinquè i a la 3
també cinquè però empatat
amb el PP. Per la seva banda,
el PP on queda millor situat
és a la 2-A, on és quart; en
les altres queda per sota (5è
o 6è). Solidaritat per a la
Independència es situa en
quarta posició en dues taules, la 1-C i la 3, mentre que a
les altres queda per sota.
Ciutadans on es col·loca
millor és a les taules 1-A i 2B, en vuitena posició, men-

tre que a les altres està per
sota i a la 3 no té cap vot.
Per últim, cal dir que
Reagrupament queda per
davant de ciutadans en tres
taules i que -—atenció!—
Plataforma per Catalunya
queda davant d’aquests dos
partits en totes les taules i
ocupa clarament el seu setè
lloc en el nostre municipi.
Apunts destacats
- A Balsareny pugen en
percentatge de vots CiU i

PP, en tant que baixen
PSC, ERC, ICV-EUiA i C’s.
- A Balsareny, com a molts
llocs, entren en escena
els dos nous partits independentistes: Solidaritat
(amb
70
vots)
i
Reagrupament (amb 20
vots);i un partit clarament
xenòfob: Plataforma per
Catalunya (amb 53 vots).
- A Balsareny, PxC, el partit
d’Anglada, queda per
davant de Reagrupament
i Ciutadans.

Reial Automòbil Club de
Catalunya (RACC). El RACC té
cura de la responsabilitat de
neteja al llarg de tot el recorregut de la prova. En paraules de Joan Conesa, «cada
any, durant tres dies arribem a
recollir unes 300 tones de deixalles que van a parar a un
abocador tarragoní».
És ara el Genís Conesa qui

ens diu: «Ens agrada aquesta
feina, ja que a més de ser
remunerada, ens dóna la
satisfacció de poder fer una
tasca beneficiosa per a tothom».
A part de la família Conesa,
en total són unes 15 o 16
persones que durant de 2 o 3
dies fan d’àngels recollidors.
El pare fa un repàs de la

feina, que li ocupa un temps
aproximat de 7 a 8 dies.
Algunes vegades hem pogut
veure el Genís parlant a la
televisió, al telenotícies
comarques. Ell diu que no és
pas el portaveu del grup,
però que gairebé sempre el
càmera li pregunta a ell, i que
en altres ocasions han parlat
amb altres companys; i és
que són un grup molt unit.

S
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AGENDA

Manuscrit
S
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«Avui la responsabilitat
educadora vers les nostres
joves generacions sembla
que ha fet una aposta d’ensenyament vers un món
digitalitzat»
(«Paper»,
Sarment núm. 393, estiu de
2010).
«Paper» no desmereixia
pas la cursa d’uns temps
canviants. Nous temps,
noves eines, però compte a
voler imposar una virtualitat tecnològica on el principal ordinador, el nostre
cervell, pugui resultar-ne
afectat! El repte formatiu
que ens imposen els nous
temps no s’ha d’encaminar
cap un món robotitzat, on
les màquines facin gandulejar l’esforç personal i
intel·lectual del gènere
humà.
Després d’haver tingut la
sort d’haver llegit una
columna del periodista
Martí Gironell del diari
Avui, m’ha semblat bé de
fer el raonament moral,
embolcallat del meu sentimentalisme,
manuscrit.
Aquest va néixer com a reivindicació d’un valor, el
valor d’escriure a mà, lluny
de deixar entreveure idees
retrolligades. A continuació em remeto literalment
a l’escrit d’en Gironell:

Nova

«Llegeixo que els japonesos, tips d’escriure a l’ordinador, estant recuperant
l’escriptura manual. Cada
dia aprecien més rebre una
felicitació de Nadal o cap
d’any a mà en comptes
d’un pràctic però fred i
llunyà correu electrònic. No
en va, en aquell país,
escriure correctament es
considera signe de cultura i
la cal·ligrafia tradicional
amb pinzell, el shodó, és
una forma d’art. I això coincideix amb un estudi que
han fet públic un grup
d’estudiosos
de
la
Universitat d’Indiana. Han
descobert que escriure a
mà no només contribueix a
l’enfortiment de les relacions efectives, sinó que
també afavoreix a activar
certes regions del cervell i
ens ajuda a expressar
millor els nostres pensaments i idees».

Agenda d’activitats
de l’associació “Els Ametllers”
del Casal de la Gent Gran
S
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Dia 4 de desembre a les 5 de
la tarda: Cinema.
Dia 13 de desembre:la Marató
de TV3. A les 4:30 de la tarda,
xerrada a càrrec del Dr.
Cañellas.
Dia 14 de desembre: excursió
cultural a Tàrrega i Agramunt.

Dia 15 de desembre a les 4:30
de la tarda: berenar i Xou pel
grup del Casal a favor de la
Marató de TV3 (sorteig d'una
torradora).
Dia 22 de desembre a les 4:30
de la tarda: torronada i concert de nadales per la Coral Els
Ametllers.
Dia 31 de desembre,a les 10 de
la nit: Gran sopar de revetlla.
Programes a part.

Penso que sobrepassaré el
temps, cinc minuts, però
considero important transcriure encara aquest altre
paràgraf: «Escriure a mà
documents —o bé, afegeixo jo, qualsevol tipus d’una
altra modalitat— és poc
pràctic, d’acord, però és
molt més personal i reflecteix el nostre estat d’ànim,
que s’intueix en la forma i
la intensitat del traç».

Bar - Restaurant
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EL JARDINET
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banquets,
reunions...
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Eleccions al Parlament 2010
S

ISIDRE PRAT
FOTO ARXIU

El passat dia 28 de novembre es van celebrar les eleccions al Parlament de
Catalunya, ara ja constituït
oficialment,
amb
els
següents representants: CiU,
que guanya les eleccions,
amb 62 escons (38,4 % dels
vots); PSC, en segon lloc,
amb 28 escons (un 18,3 %);
en tercer lloc, el PP, amb 18
(12,3 %); ICV-EUiA, amb 10
(un 7,39 %); tot seguit, ERC,
també amb 10 (però amb
menys vots que IC, 7%); a
continuació
Solidaritat
Catalana
per
a
la
Independència, que entra
per primer cop al Parlament,
amb 4 escons (3,28 %) i, en
setè i darrer lloc, Ciutadans,
amb 3 escons (per bé que
amb més vots que l’anterior,
3,40 %). Com ja s’ha parlat
sobradament, destaca l’ascens de CiU (en puja 14), que
no arriba a la majoria absoluta però li permetrà governar
en
solitari
amb
tranquil·litat; i les grans baixades del PSC (de 9 escons) i,
sobretot, d’ERC (que en
baixa 11, més de la meitat),
membres de l’anterior tripartit que han rebut un bon
càstig (se’n surt, en canvi,
força millor Iniciativa per
Catalunya, que només perd
2 escons). Els més de 3
milions de votants aporten
un percentatge de participació del 59,95 %, que és força
bo.
En espera de la propera proclamació d’Artur Mas com a
nou president de la
Generalitat, en aquesta secció de Sarment ens toca ara
examinar els resultats al nostre municipi. Però abans
farem constar també els
comarcals: al Bages CiU
guanya a tots els 35 municipis que té. Aquesta coalició

obté un 45,87 % dels vots;
després ve el PSC , amb un
14,93 %; tot seguit, ERC, amb
un 8,95 %; el PP, amb un 7,27
%; S.I., amb un 5,60 %; ICVEUiA, amb un 5,53%, i, C’s,
amb un 1,78 %. Altres partits,
com
el
nou
Reagrupament
per
la
Independència, queden per
sota. Com veiem hi ha
diferències, ja que al Bages,
el PP no és tercer sinó que
queda relegat al quart lloc; i
ERC no és cinquena sinó tercera, en tant que el partit de
Laporta (SI) s’avança al cinquè lloc; i Iniciativa, en sisè
lloc, queda més tocada que
al conjunt de Catalunya. Els
més de 83.000 vots del
Bages aporten una participació del 61,39 %, una mica
més alta que la general.

Apunts i anècdotes
- Convergència i Unió
guanya a tots els municipis del Bages.
- Solidaritat és tercera a
Berga, molt per sobre
d’ERC i, al Bages, es situa
com a cinquena força
política, davant d’IC-V.
- Catalunya Central aporta
7 diputats al Parlament.
- ERC guanya al poble
més petit de Catalunya,
Sant Jaume de Frontanyà.

Resultats a Balsareny
A Balsareny guanya, com a tot
arreu, CiU, amb 662 vots (un
42,2 %), més que el 2006 (que
en tenia 609), però no arriba
als que havia tingut el 2003

(722). En segon lloc també,
igual que altres vegades, es
situen els socialistes, amb 308
(un 19,6 %),i, aquests sí que
van de baixada, ja que el 2006
en tenien 498 (prop de 200
més) i, el 2003, en tenien 592.
En tercer lloc hi ha ERC, igual
que al 2006, però amb una
pèrdua de 57 vots (en tenia
221, ara 164, un 10,4%); tanmateix més en va perdre
anteriorment, ja que al 2003
en tenia 322.
La quarta posició la segueix
ocupant
Iniciativa
per
Catalunya-Verds, que havia
passat de 90 (el 2003) a tenirne fins a 144 (el 2006) i ara
torna a baixar a 89 (un 5,7%).
Com al 2006, a Balsareny el PP
és el cinquè partit, enguany
amb 83 vots, que torna a
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EDITORIAL

CCB

Les
eleccions
al
Parlament de Catalunya
han suposat un canvi
d’orientació, ja anunciat
per les enquestes, que ha
passat a donar el govern
de la Generalitat, amb
gran majoria tot i que no
absoluta, a Convergència
i Unió, després de set
anys dels dos tripartits. A
les pàgines interiors analitzem amb detall el resultat de l’escrutini a
Balsareny, que no ha diferit del general arreu, amb
una clara supremacia de
CiU sobre el PSC, només
que aquí, a diferència del
conjunt de Catalunya,
ERC ha superat el PSC i
fins SI s’ha situat lleugerament per damunt d’ICV.
El resultat a nivell nacional ha estat l’esperat, pel
que fa a la victòria de la
federació de CiU respecte
dels
socialistes
(62
escons contra 28), però
sorprèn l’augment de
vots del PP (18 escons)
després de tota la moguda de l’Estatut i el
Constitucional. També era
d’esperar la pèrdua de
vots d’ERC arran de la
divisió del vot independentista, que ha donat
deu escons a Esquerra,
quatre a Solidaritat i cap
a
Reagrupament.

Iniciativa
obté
deu
escons i Ciutadans conserva els seus tres llocs.
Pel que fa a la xenòfoba
PxC, no ha aconseguit
representació
parlamentària, però ha tingut
un creixement de vots
considerable. El creixement del PPC i de PxC
obre diverses perspectives de reflexió que la
resta de partits no haurien
de
desatendre.
L’Estat es troba immergit
en una profunda crisi
econòmica que no aturen
les reformes governamentals que —segons
qui ho explica— posen
en perill el futur de l’Estat
del Benestar o són l’única
salvaguarda possible dels
pocs mobles que ens
poden quedar. És, com
sempre, hora d’estar alerta, ja que el cicle
democràtic no es detura i
a cada procés electoral
ens hi juguem el model
en què s’ha d’emmarcar
la nostra vida en els propers anys. Ara, sense que
ens n’adonem, ja estarem
en campanya electoral
per les municipals, i a l’altra cantonada ja ens
esperen les legislatives
de l’Estat. Tot un seguit
de reptes que hem de
continuar orientant, en la
mesura possible, amb l’exercici del nostre dret
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democràtic a decidir... bé
que tan sols allò que ens
deixin decidir.
La vida cultural de
Balsareny continua amb
el cicle nadalenc: la festa
de Santa Bàrbara, els
actes locals en benefici
de la Marató de TV3, el
Quinto dels Traginers, els
Pastorets, el príncep
Assuan i la Cavalcada dels
reis d’Orient, el Cagatió,
el Concert de Sant Esteve,
el Poema de Nadal de la
Coral i els Pastorets, el
concert de l’Escola de
Música i el del Col·legi
Guillem, les activitats de
la Biblioteca i de l’associació Els Ametllers, el
futbol, l’handbol, els
escacs, el bàsquet, els
actes
del
Centre
Excursionista... Tot plegat
va marcant fites en l’activitat continuada de les
nostres entitats, que, no
ho oblidem, les formen
persones que hi posen el
coll per fer-les tirar endavant sense esperar que
ningú els ho agraeixi.
El CCB i el seu butlletí
Sarment encetaran el seu
trenta-sisè any d’existència i volen felicitar les festes de Nadal i de Cap
d’Any a tots els socis i lectors. Bon Nadal i feliç
2011!
Junta del CCB
President: Ramon Carreté
Vicepresident: Joan Prat
Secretari: Lluís Boixadera
Tresorer: Antoni Manzano
Vocals: Esteve Díaz, Pere Juncadella
i Alfred Selgas
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