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Nova edició de la Fira d’Entitas

FOTO ARXIU

Les raons de Catalunya Estat
Balsareny per la Independència (ANC) i la Fundació Catalunya Estat
expliquen la independència de Catalunya des del punt de vista econòmic, polític i social.
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Els lectors del Sarment
saben que, des de les primeres eleccions democràtiques del postfranquisme fins a l’actualitat,
sempre hem defensat des
d’aquestes pàgines la necessitat de participar activament a les urnes sempre
que la ciutadania ha estat
convocada a votar-hi. Els
que vam viure la dictadura,
que entre tants altres drets
humans conculcats, impedia el d’elegir lliurement els
nostres governants, sabem
la importància del dret a
decidir. I per això sempre
hem instat els nostres lectors a exercir aquest dret
democràtic. Perquè —malgrat que la crisi, la decepció,
el rebuig al sistema o el mal
exemple d’alguns polítics
fomentin la desafecció—
per a la qualitat de la democràcia sempre és bo que
el tant per cent de votants
sigui elevat i l’abstenció sigui baixa.
Ara som a les portes d’unes
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noves eleccions al Parlament de Catalunya. Anticipades per les circumstàncies polítiques, tots sabem
que aquest cop hi ha un
rerefons diferent que les
fa, encara, més importants.
Perquè, a més de decidirhi les polítiques de govern
dels propers quatre anys,
que també, aquest cop hi
votem alguna cosa més.
De fet, per a molts catalans,
aquestes eleccions són
transcendents, perquè en
el fons s’hi decideix si ha
de tirar endavant, o si ha
d’aturar-se, el procés sobiranista del nostre país, el
camí de Catalunya cap a la
independència i l’Estat propi.
Per això, com afirmava
l’anunci institucional que
feia campanya per la participació —i que va ser suspès, justament, pel fet que
incentivava el vot!—, aquelles persones que en algun
moment ens hem sentit
partícips d’alguna cosa en
comú amb la nostra terra
i compromesos a fer camí
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cap a un futur que desitgem millor, tenim clar que,
aquest cop més que mai, cal
participar. Que tots aquells
que algun dia hem pogut
afirmar alguna d’aquestes
coses: «yo vine a trabajar
aquí en los 60 y me quedé
para siempre», «jo vaig ser a
la manifestació del 77», «jo
vaig veure el ‘Ja sóc aquí’»,
«jo vaig sentir en Llach al
Camp Nou», «jo vaig viure
els Jocs Olímpics», «jo vaig
viure l’entrada a Europa»
o, fa ben poc, «jo vaig ser a
l’última Diada», però també
els que no puguin dir res
d’això, que siguem conscients de la transcendència
d’aquestes eleccions. I que
així, després, un dia, tots
plegats puguem explicar,
amb la satisfacció de sabernos protagonistes d’una
fita històrica, que «jo també
vaig votar» donant resposta a una pregunta cabdal
que, finalment, ens va ser
plantejada amb absoluta
normalitat
democràtica.
Però el primer pas, el preludi, el tenim ara, el dia 25, i és
cosa de tots.

HI col·labora i dóna suport:
Associació de Pares, Agrupament
Escolta
Parròquia de Santa Maria, Club d’Avis,
Club d’Escacs, Claustre de mestres,
Club Natació, Club d’Handbol
Centre Excursionista de Balsareny,
Penya Barcelonista de Balsareny
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Nova edició de la Fira d’Entitats
SARMENT
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Un any més, moltes de les
entitats locals han exposat
les seves activitats a la Fira
d’Entitats que s’ha celebrat a
la plaça de la Mel els dies 19,
20 i 21 d’octubre.

ROBA I PERFUMERIA

Els actes van començar divendres al vespre amb una
xerrada molt interessant
—per bé que amb molt escassa assistència— a càrrec
de Josep Maria Solé i Sabaté, historiador, autor de
molts llibres sobre la guerra
civil espanyola i director de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs,
conegut per haver dirigit i
presentat el programa «Postres de Músic» a Catalunya
Ràdio fins al 2004 i, abans,
per haver estat director del
Museu d’Història de Catalunya (1996-2000). Sabaté
va parlar del procés cap a
la independència de Catalunya i va respondre durant
dues hores a les nombroses
preguntes que la vintena de
persones que l’escoltaven
li van formular. Una llàstima
que un tema tan important
mobilitzés tan poca gent.

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

MORROS
Al servei de la construcció

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

A la nit, l’equip de Ràdio Balsareny va presentar el Rocktime, amb l’actualitat musical
de la seva programació.
Dissabte
a
la
tarda,
l’associació Els Ametllers
van fer una exhibició gimnàstica, la Coral Sant Esteve
va fer un concert coral; tot
seguit, l’ADF Tres Branques
i l’associació de propietaris
forestals Tres Castells van
fer una demostració de maquinària pesada i d’estellar
biomassa. Els Astroamics
van presentar un audiovisual
sobre imatges astronòmiques i van muntar una exposició sobre planetes; al seu
torn, Ràdio Balsareny va pre-

sentar l’espai Sense fronteres.
El matí del diumenge va començar plujós, però després
va sortir el sol i va fer un bon
dia. Per tant, totes les entitats
que havien muntat les seves
carpes a la plaça van poder
presentar les seves activitats,
vendre loteria o productes
de marxandatge i fer exhibicions diverses. La comissió
de la Festa dels Traginers va
celebrar una consulta popular per decidir quin serà
el cartell de la festa de 2013
entre tres opcions escollides
prèviament.

Les entitats que van posar
parada a la plaça van ser:
Agrupació Artística de Balsareny, ADF Tres Branques,
Agrupament Escolta-Guies
Guillem de Balsareny, Asso-

ciació de Propietaris Forestals
Tres Castells, Associació Els
TAPAS
VARIADAS
Ametllers
– Casal
de la Gent
Gran, Associació GADA – Grup
La Creu, 26
d’Ajuda per
Deixar
l’Alcohol,
Telèfon
93 820
03 31
AMPA de l’Escola
Guillem de
BALSARENY

PLANTES I FLORS

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
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Balsareny, Associació Més
Ràdio Música i Cultura, Astroamics, Autocross Balsareny,
Balsareny per la Independència - ANC, Biblioteca Pere
Casaldàliga, Càritas Balsareny,
Centre Excursionista Balsareny, Club d’Escacs Balsareny, Club Esportiu Sala 2011
Balsareny, Centre Instructiu
i Recreatiu, Club Natació Balsareny, Comissió de la Festa
dels Traginers, Comissió de
Reis, Consell de Joventut, Coral Sant Esteve de Balsareny,
Els Pastorets de Balsareny,

ERIE Creu Roja Gossos, Grup
d’Acordionistes, Geganters
i Grallers de Balsareny, Mans
Unides, Penya Barcelonista
de Balsareny, Penya Madridista de Balsareny, Societat de
Pescadors.
A migdia es va celebrar el tradicional dinar popular de les
entitats i a la tarda hi va haver
un espectacle de la programació de Tempo, en concret
a càrrec de la companyia de
Jordi del Río, que va presentar el muntatge Clic!
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Les raons de Catalunya Estat
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R. CARRETÉ
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TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21
- Tel.
875 16 44 -Balsareny
Fax 93 872 63 22 - MANRESA
El dia
2993d’octubre,
www.funerariafontal.com

per la Independència, branca
local de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) va presentar
un acte de la Fundació Catalunya Estat amb la participació de Ricard Garreta, responsable de l’àrea de negocis
de l’esmentada fundació.

OLGA
estètica
home-dona

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Amb la sala petita absoluCreu, 29plena,
- Tel. 93unes
839 65setanta
50 - BALSARENY
tament
persones, el conferenciant
va desenvolupar una interessant exposició sobre les raons
econòmiques, polítiques i so· Automatismes
cials d’una Catalunya Estat.
· Fabricació i reparació
Oferim aquí un resum, per
· Ferreteria en general
força simplificat, de tot el que
va dir.

PORTES

PUIG

La
Rabeia
- Telèfon
93 839 El
65 87
- BALSARENY
* Ens
faran
boicot?
boi-

cot preocupa els industrials,
però no fa por. L’economia
catalana és fonamental per a
l’economia espanyola.

deute espanyol? Si Catalunya hagués d’assumir el 16%
del deute espanyol, també
* Trauran l’exèrcit? No. La hauria de quedar-se el 16%
Unió Europea no permetria dels actius de l’Estat espanyol
un conflicte armat en el seu (loteries, AENA, els fons de la
social, el Museu del
h o msi.e - d o n a
Sant Domènec,seguretat
41 - BALSARENY
PERRUQUERIA
ESTÈTICA
Tel. 93 les
839 accions
60 47
Prado,
del Banc
* Cobrarem la pensió? La d’Espanya al BCE...). I de tota
pensió és un dret contractual manera, mentre Catalunya
individual. El ciutadà que ha continuï dintre d’Espanya, ja
cotitzat té dret a percebre n’està assumint el deute!
la corresponent pensió, que
ha de pagar qui hagi rebut * Ens faran fora de la Unió
l’import de les cotitzacions Europea? No existeix cap reprèvies, amb independència gulació que ho digui (tampoc
d’on visqui o resideixi, i fins i que digui que no). Malgrat la
Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
pressió espanyola, la UE no
tot deTelèfon
la seva93nacionalitat.
839 64 71 - BALSARENY
es vol mullar; a títol personal
* L’Estat deixarà de pagar hom emet opinions contral’atur i altres subsidis? Sen- dictòries, ja que serà una sise l’espoli fiscal, el nou Estat tuació nova també per a la UE.
català tindria un sistema molt Cal subratllar que el nou Estat
continuaria complint tots els
més sostenible que l’actual.
requisits que fins ara, dintre
* El PIB de Catalunya d’un altre Estat, ja complia.
s’ensorrarà?
Al contrari, senM. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES
* La Catalunya independent
se el dèficit
fiscal,
el PIB
Òptic optometrista
- N.català
Col. 7479
quedarà fora de l’euro? No
augmentaria.
Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67passaria
- BALSARENY
res, però no ha de ser
* Catalunya ha d’assumir el així, ni ho hem de voler, ni la

Mèdic

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

UE ho voldria: una Catalunya
independent presentaria un
perfil econòmic més atractiu
que l’actual Espanya als ulls
de les principals economies
europees. No ens voldran pas
fora!

és transversal, interessa a tots
els nivells. Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38
BALSARENY
Jurídicament,
podem ser

*
independents? I tant. EspanSoler
ya va subscriureJosep
l’any 1977
els
pactes internacionals de drets
civils, polítics, econòmics, socialsPUNT
i culturals
de l’ONU, que
* I la llengua castellana?
El
GÈNERES
DE
- CONFECCIÓ
afirmen que tots els pobles tecastellà és també un patrimonen dret a l’autodeterminació.
ni de Catalunya i ni es prohiI la mateixa Constitució espanbirà ni seria cap problema. En
yola estableix que els tractats
una Catalunya independent
internacionals subscrits per
coexistirien totes dues llenl’Estat formaran part del seu
gües, amb l’aranès al seu terriordenament intern.
tori, i l’anglès i altres llengües
en el sistema educatiu.
Sant Domènec, 54 - BALSARENY
* El
* La independència
un32 - 93
Tel. obrirà
636 61 55
839negoci
61 77 de la independència. La fi de l’espoli fiscal
greu conflicte social? De cap
generaria grans oportunimanera! L’independentisme

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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M. Mar Pulido Cañellas
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El dia 10 de novembre, al Casal
www.funerariafontal.com

de la Gent Gran, en un acte organitzat també per Balsareny
per la Independència, el senyor Jacint Valls, de l’ANC, va fer
una conferència sobre les conseqüències del procés sobiranista, centrada especialment
en el tema de les pensions.
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independent
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ocupat
quarta
posició a
bancaris,
mercat
valors,
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- Tel. de
93 875
16 44 - Fax
93 872la
63 22
- MANRESA
funcionariat...) com per
als in- la UE, per damunt d’Irlanda,
www.funerariafontal.com
versors estrangers. Una Cata- Suècia i Dinamarca. Ara, però,
lunya independent seria molt aquests Estats ja ens han suatractiva: un gran al·licient per perat, i avui ocuparíem la
setena posició, encara per
als negocis. JOIERIA
damunt d’Alemanya, Bèlgica,
RELLOTGERIA
Regne
Unit, Itàlia
TAPAS
VARIADAS
* On seria la
Catalunya Es- Finlàndia,
tat? L’any 2010 (ho vam veure i Espanya. Per tant, no ens
La Creu, 26
20 - Borrero
Telèfon
93- Margarida
839podem
60 76 -. Noguera
BALSARENY
encantar:
mentre foren aquesta Creu,
mateixa
sala, en
Àgueda
Telèfon 93 820 03 31
PlaçaCatalà
de l’Església,
5 - AVINYÓ
mem
part de l’Estat
espanyol
una xerrada del Centre
BALSARENY
anem
perdent
posicions
en
de Negocis amb
motiu
de
la
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
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PLANTES I FLORS
CRIANÇA I ELABORACIÓ
· FabricacióPRÒPIA
i reparació
PRODUCTES ARTESANALS
·
Ferreteria
en
general
agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PUIG

Bruc,
s/n - Telèfon
93 839
63 96
BALSARENY
Jacint
Verdaguer,
9 - Tel.
93 820
02 -86
- BALSARENY
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Bar - Restaurant

Mèdic
EL JARDINET

Jaume i Emília
Comunions,
Fustes
del
Pirineu
Català,
sa- BALSARENY
h
o
m
e
d
o
n
a
Sant Domènec, 41
banquets,
PERRUQUERIA
ESTÈTICA
Tel.
93 839 60 47
reunions...
Cra.
Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93Carrilet,
839 63 65
00 -- BALSARENY
BALSARENY

Com és sabut, partits contraris
a l’independentisme estan difonent missatges apocalíptics,
una autèntica «estratègia de la
por», sobre la possibilitat que
amb la
independència els pen· Automatismes
sionistes
deixarieni reparació
de cobrar.
· Fabricació

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

PORTES

OLGA

PUIG

l’economia internacional.

· Ferreteria en general

El conferenciant va deixar clar
que això és mentida, i ho va
* Objectiu final: amb un Estat explicar amb xifres. Les dades
C/ de la Creu,
La Rabeiadecidirem
- Telèfon 93 839oficials
65 87 - BALSARENY
propi, els catalans
espanyoles del períoTel. 93 820 08
el nostre futur; construirem dehome-dona
2004-2007 demostren que
BALSAREN
un model de país d’èxit a Catalunya va aportar a la segul’economia global; determi- retat social 88.945 milions (un
Sant Domènec,
narem a què dediquem els 23,9%) i en va rebre sols 75.847
Telèfonen
93 839 65
nostres impostos; serem res- (un 20,6%). La diferència,
BALSARE
ponsables de les nostres deci- tres anys, és de més de 13.000
sions; augmentarem la rique- milions d’euros, una quantitat
sa i el benestar social; oferirem que els treballadors catalans
h omés
m eprometedor
- d o n a per Sant
41 - els
BALSARENY
un futur
hanDomènec,
pagat i que
pensionisAntiga
PERRUQUERIA
ESTÈTICA
Tel.
93
839 Casa
60 47Rosendo
als nostres
fills i tindrem
una tes catalans no
han
rebut.
des de 1926
millor qualitat de vida.
Sense l’espoli fiscal, i amb un
En acabar la xerrada hi va sistema de pensions propi, Cahaver un interessant torn de talunya podria incrementar les
preguntes amb respostes pensions i els subsidis d’atur i
llargues i documentades. La encara fer guardiola amb un
sessió es va cloure amb una fons de pensions per prevenir
copa de cava i pastes per als contingències futures. És la
assistents, que van
poder con- pertinença al sistema de penPol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
tinuar departint Telèfon
sobre els
as-64 71
sions
espanyol el que ens por93 839
- BALSARENY
pectes tractats.
ta a la ruïna.

estètica
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Plaça R. Viñes, 1
Tel. 93 839 60 3
BALSARENY

M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Josep Sole

Òptic optometrista - N. Col. 7479

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

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

FUNERÀRIA FONTAL, SA
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

La gent gran de la Catalunya
LLIBRERIA
Central
posarà en comú
«ELS COLORS»
inquietuds
i reivindicacions
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS
Seguidament,
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

es preveu que
representants de les tres comarques posin en comú la
L’associació
manresana informació obtinguda i que
SIENA, dedicada a pro- es redacti un informe de con· Automatismes
moure l’envelliment actiu i clusions compartides, que es
· Fabricació i reparació
l’autonomia personal, ha polliurarà abans d’acabar l’any
· Ferreteria
en general
sat en marxa el projecte Coals responsables polítics dels
marques Amigables amb la tres Consells Comarcals.
Gent Gran amb la participació
La representants
Rabeia - Telèfon 93
839Conse65 87 - BALSARENY
de
dels
Un projecte innovador
lls de Gent Gran del Bages, el
Berguedà i el Solsonès. El pro- La metodologia emprada no
jecte consisteix en un procés és nova, ja que s’extrapola a
de participació i dinamització l’àmbit intercomarcal la filoper obtenir una «radiografia» sofia de la xarxa de Ciutats
de com veuen les persones Amigables amb la Gent Gran
grans de tres comarques de de l’Organització Mundial de
la eCatalunya
el seu
hom
- d o n aCentral Sant
Domènec,
41 - BALSARENY
la Salut
(OMS). Sí que es tracta,
PERRUQUERIA
ESTÈTICA
Tel. 93 839 60 47
entorn més
immediat. Poste- però,
d’un enfocament innoriorment hi haurà un treball vador, ja que “no hi ha hagut
intercomarcal d’intercanvi on a Catalunya, fins ara, cap exrepresentants de cadascuna periència d’aquest tipus que
de les comarques posaran en superi l’àmbit estrictament
comú el resultat dels debats i municipal”, explica José Luis
les respectives aportacions.
Buenache, de l’Associació
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Mèdic

SIENA. Buenache afirma que
Aquest procés ja s’ha iniciat l’objectiu és promoure la
Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
amb unes
primeres sessions participació social de la gent
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY
explicatives introductòries gran, treballant de forma coni explicatives del projecte sensuada amb l’Administració
a cada Consell Comarcal, i en la presa de decisions sobre
posteriorment s’han iniciat la seva quotidianitat.
les sessions de debat sobre
vuit temàtiques concretes Comarques Amigables amb
ra, 47 - Tel.
670 35 12 63en
- BALSARENY
agrupades
dos grups: la Gent Gran compta amb fid’una banda espais exteriors nançament del Departament
M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES
i edificis Òptic
públics,
transport
optometrista - N. Col. 7479 de Benestar i Família de la Gei habitatge (sessions que ja neralitat, dins la convocatòria
Cra. des’han
Manresa,
- Telèfon
93 tres
820 00 67 - BALSARENY
dut4,abxs.
terme
a les
d’enguany d’ajuts per procomarques) i de l’altra les ses- moure l’envelliment actiu.
sions que s’inicien la propera
setmana on es debatrà sobre Font: El 7manari digital,
participació cívica i ocupa- 5-11-2012
ció, respecte i inclusió social, Enviat per Associació Els Amesuport comunitari i serveis tllers
sanitaris, participació social i,
finalment, comunicació i in- http://www.elsetmanari.cat/
formació.
noticies/detail.php?id=12483
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home-dona

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

Nosaltres sí cobrem extra

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

que suposen grans experiències de vida.

TREBALLADORS/ES CASAL
VERGE DE MONTSERRAT

No, no penseu que vivim en
un altre país o que a la nostra
empresa no l’afecta aquesta
crisi tan ferotge. Res més lluny
de la realitat.

Antiga Casa Rosendo

La nostra
paga
des de
1926 és gaudir de
mirades d’agraïment després
d’haver apaivagat el dolor,
després d’haver ajudat a fer
passar una estona agradable o
simplement, després d’haverlos ajudat en les activitats més
quotidianes.

Treballem a la residència d’avis
de Balsareny, concretament al
Casal Verge de Montserrat i
aquí, com a tot arreu, corren La nostra extra és poder mirar
temps d’austeritat i sacrifici. els seus ulls, plens de llàgridel Torrent,
- Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
Tot i aixòBaixada
nosaltres,
aquest6any,
mes, mentre s’aferren a les
com sempre, ens emportem a nostres mans en els moments
casa una paga extra.
finals de la seva vida.
La nostra extra és poder compartir amb els avis les seves famílies un període de vida, potser no el més agradable, però
sí un ben carregat d’emocions

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38
i tantes
altres coBALSARENY

Per tot això
ses que no caben en una carta
Josep
al director i que cap
crisiSoler
ni cap
llei ens poden llevar, jo també
els vull donar les gràcies.

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

AR - RESTAURANT

ARRETINA
Nova

isió

CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS
MODA ESTEVE
ÍNTIMA
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
11 de Setembre,
3 - BALSARENY
CARNS ESTEVE CARNSPlaça
ESTEVE
CARNS
ESTEVE

sangüesa

Tel. comercio 93 839 63 55
Tel. contestador 93 839 63 35

Ponent,
- Tel.
93i 839
62 839
12 -61
BALSARENY
Cra de
Berga,320
- Tel.
fax 93
60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

TAVERNA EL BOTER
Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36

08 DE MEMÒRIA

La Mina
JORDI PLANES
FOTO ARXIU J. SARRI

La fesomia actual de Balsareny no es pot explicar sense
l’existència de la mina, avui
en hores baixes. Quan es va
obrir a la producció de clorur
potàssic, a mitjans dels anys
quaranta del segle passat,
el poble quasi va duplicar el
nombre d’habitants amb persones vingudes d’altres terres
d’Espanya, d’Andalusia principalment. Ja en parlarem una
altra estona.
No és cap novetat: Balsareny
amaga al seu subsòl, a diferents profunditats, enormes
dipòsits de sals potàssica i
sòdica. Ja abans de la guerra
civil, diverses empreses es van
interessar a la seva explotació.
Dues van cristal·litzar: la Fodina —que no va arribar mai
a produir— va malviure amb
pocs treballadors fins als any
setanta; i la que recordo que
anomenaven «La Minera», o
sigui la mina actual de Vilafruns. Era una empresa alemanya que va fer edificar per
als seus directius uns xalets
molt elegants —i luxosos per
a l’època— d’estil bavarès, envoltats de jardins i, crec, fins i
tot d’una pista de tennis. Els
xalets encara subsisteixen en
un estat penós, però quan jo
era petit feien molt de goig.
Llavors hi vivien directius de
la nova empresa que es va fer
càrrec de la mina acabades les
guerres civil i mundial, Explotaciones Potásicas, S.A., filial
d’Unión Española de Explosivos. Però quan els xalets es
van estrenar, cap al 1934, hi vivien alemanys. La guerra civil
espanyola, primer, i la mundial
després, van interrompre les
perforacions. Havent perdut
els alemanys la seva guerra,
van perdre igualment la mina
—no sé ben bé com va anar—.
Però algun va fer arrels a Balsareny. Un d’ells, el Sr. Ritter,

es va casar amb la Petronila
Obradors, de cal Pijoan, i la
seva filla, la Marichen, va ser
companya nostra de jocs fins
que van anar a viure a Alemanya. La vaig retrobar, ara fa poc,
a l’enterrament de l’enyorat
Joan Soler. Un altre d’aquells
alemanys —un home declaradament nazi— era el Sr.
Stollreiter, que freqüentava
cal Fornesa. S’explicava que,
quan entrava alguna vespa
al seu despatx de Vilafruns,
agafava un mocador i la treia
fora amb gran delicadesa. No
es pot negar que era un home
de sentiments...
Quan la mina va engegar de
debò, es va engegar igualment una gran afluència
d’immigrants, com he dit, que
van canviar la fesomia del
poble. La mina tocava moltes
tecles. A part de la principal,
la de l’extracció de carnalita
i silvinita des de cinc-cents
metres de profunditat, hi havia la fàbrica transformadora
del mineral en clorur potàssic i, en conseqüència, un

hangar-magatzem i la secció
d’expedició i transport. A la
superfície hi havia també els
tallers: mecànica, electricitat,
fusteria. Igualment, un laboratori i una secció de planimetria, a part de les oficines.
També hi havia un botiquí,
amb practicant, i l’economat.
I uns guardes jurats armats i
amb uniforme que vigilaven
el polvorí de la dinamita. Curiosament, als anys cinquanta
encara hi havia en plantilla
una brigada de jardiners que
s’ocupaven del manteniment
dels jardins dels xalets. I molts
recordaran encara els aiguaders, encarregats d’omplir
desenes de barrals —càntirs
de fusta, irrompibles— a la
font que hi havia arran de carretera entre la Torre del Roca
i el Malpàs. Aquests barrals
servien per apagar la set dels
miners, que treballaven a alta
temperatura (35 graus) bo i
respirant la pols salabrosa de
l’explotació. Per fer rutllar tot
això calia molta gent que Balsareny no tenia. I vingueren
de fora, doncs.

Un fet que va fer molt enrenou va ser el robatori, el juliol
de 1955, dels diners del setmanal de la paga doble del 18
de juliol, en commemoració
de la data de l’alçament militar de 1936 (ara es cobra el
juny, si es cobra). Justament el
caixer oficial, el Sr. Daniel Pons,
estava de vacances, i el lladre
o lladres es van endur mig
milió de pessetes, aleshores
una quantitat molt considerable. Tant, que recordo que la
gent deia que qui les hagués
robat ja podia viure tranquil
tota la vida. I avui no són més
de tres mil euros! El fet és que
mai s’ha sabut qui ho va fer. La
policia d’aleshores només sabia donar garrotades de cec.
Garrotades en sentit literal:
dos vells amics i companys de
feina van ser apallissats brutalment sense cap sentit ni
indici. A un d’ells, encara sortosament viu, dedico aquesta
memòria. Perquè dos mesos
després d’aquest fet vaig entrar, amb catorze anys, a treballar al despatx de la mina. I
això es recorda.

ENTREVISTA 09

Francesc Gales, tasca social al Casal
JOSEP GUDAYOL I PUIG

en van ensenyar una; i després
de tenir el contacte pertinent,
a aquella persona no li va interessar. Aleshores, la Rosa i jo
vam decidir que compraríem
nosaltres l’immoble. Després
de les obres de rehabilitació,
uns dos anys, vam arribar a ser
dos balsarenyencs més.

FOTO ARXIU

En Francesc Gales Cantabella,
balsarenyenc d’adopció, va
néixer l’11 de setembre de
1934 a Barcelona, on va obtenir el graduat escolar. Gales
està casat amb Rosa Garcia.
El Paco no és un apassionat
de la lectura. Tot i això, ens
comenta que està llegint El
Secret de Rhonda Byrne. Durant aquests anys ha practicat
diferents tipus d’esports, com
natació, bàsquet, tennis taula,
etc. Pel que fa a viatges, més
aviat es decanta per les exJuan Herrera - 670 23 07 75
cursions d’un dia. Gales, que
té un caràcter molt sociable
i integrador, forma part actualment
de la junta del Club
VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
d’Avis, el Casal de la Gent Gran
Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
balsarenyenc. «Com
a memBALSARENY - infordos2@gmail.com
bre d’aquesta junta, em vaig
responsabilitzar d’organitzar
MODA ÍNTIMA
les excursions que programa
l’entitat». Coneix bé diferents
comarques, com el MaresmePlaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55
i la Costa Brava, entre altres,
Tel. contestador 93 839 63 35
ROBA
I
PERFUMERIA
i també ha estat a França. he de dir que sóc un ferm enRespecte a les seves hores tusiasta de la televisió».
de lleure ens diu: «Durant
anys de jove vaig fer teatre, —Com va ser, la vostra arribam’agradava molt, però ara us da a Balsareny?

—Recordo que vam venir a —M’agrada sentir-me útil. Als
Balsareny un any, per M.
l’abril
pobles,
més que a les grans
Mar Pulido
Cañellas
o el maig, acompanyant una DELEGADA
ciutats, s’hi viu una gran sociapersona que estava interes- bilitat; jo us puc dir que m’hi
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
sadaBruc,
a comprar
una93casa.
Ens
sento
molt
19-21 - Tel.
875 16
44 - Fax
93 872
63 a22gust.
- MANRESA

MORROS

MLLIBRERIA
ORROS

PEIXATERIA

Carme Galera
MARIA

Plaça
Onze de
- Tel.9393839
82062034697- -BALSARENY
BALSARENY
Carretera
deSetembre,
Berga, 3 - 1-3
Telèfon

LA PAROCKIA
cafeteria musical

TAVERNA EL BOTER

Al servei de

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36
la construcció

—Coneixíeu anteriorment el
poble?
—Doncs la veritat és que no,
no hi havíem vingut mai.
—Quina va ser la primera impressió que vau tenir en arribar-hi?

BAR - RESTAURA

—Tant la Rosa com jo vam tenir de seguida la sensació que
Balsareny era un poble on podríem respirar i trobar molta
pau i tranquil·litat.

BARRETIN

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

—Feu-nos una valoració de la
vostra tasca al club d’avis. Com
viviu el clima social dins de
l’entitat?

ROBA I PERFUMERIA

FUNERÀRIA FONTAL, SA

Carme Galera

Carretera de Berga,
3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
www.funerariafontal.com

Al servei de la construcció
«ELS
COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

laparockia@gmail.com
Cra. deparockia
Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
Facebook:

FORN

Pa i Pastisseria

Montajes y reparaciones

Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado - AntenasÀngel
terrestres
y parabólicas
Guimerà,
6 - BALSARENY
Tel.639397839
62 93
88 820
- fornserra@gmail.com
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839
- Fax
03 17 - BALSARENY

Cra. de Manresa,
- Tel.
i fax65
9350
839
60 36 - BALSARENY
Creu, 29 -35
Tel.
93 839
- BALSARENY

PORTES

· Automatismes
· Fabricació i reparació
Montajes y reparaciones
· Ferreteria en general

PUIG

Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

Cra. de Manresa,
34 - Tel.
93 8399363839
97 -65
Fax
820 03 17 - BALSARENY
La Rabeia
- Telèfon
8793
- BALSARENY
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Balsareny escull la portada dels Traginers 2013
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

El passat diumenge 21
d’octubre de 2012, a la carpa de l’entitat de la Comissió dels Traginers, de la Fira
d’Entitats celebrada a Bal-

sareny, es va poder votar
per decidir la portada del
programa de la Festa dels
Traginers 2013, el reclam
tradicional que donarà vistositat a la nostra festa i ens
donarà a conèixer arreu de
Catalunya.

«Balsareny Avui»i gràcies a
informació aconseguida a
través del conciutadà Francesc (Quico) Maya, ha pogut
saber que de les tres opcions (fotos 1, 2 i 3) l’escollida
va ésser, en aquest ordre, la
número 2 (amb 104 vots),

per davant de l’opció 1 (88
vots) i la 3 (19 vots). L’opció
guanyadora la podríem
descriure així: Cap de cavall (part superior del cartell),
feix de «garbons» (meitat
del cartell i part inferior) i
brusa de marxant traginer.

Set balsarenyencs a la trobada de voluntaris de Càritas
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Amb el lema «Portadors
d’esperança», de Càritas
Catalunya, es reuniren unes
4.000 persones a Barcelona, de les quals set pertanyen a «Càritas Parroquial
balsarenyenca», així mateix
adherides amb el Bisbat de
Solsona.
Set varen ser les persones de Balsareny que
s’identificaren plenament
amb els principals cinc
raonaments (signes) denunciats per la «Declaració
Final de la LXIX Assemblea
de Càritas», extret de la Declaració final del document
de la 69a. assemblea de la
Confederación de Cáritas
Española de juny de 2012:

a) Augmenten els índexs
de pobresa i la cronificació de moltes situacions
de precarietat.

les despeses en polítiques
socials.

d) Tenim un model social
tiranitzat pels interessos
econòmics.

El programa a seguir va
ser una arribada al Fòrum,
dins l’edifici conegut com
Triangle blau, on hi va haver una presentació a càrrec de Carme Borbonés
(presidenta de Cáritas Catalunya) i unes paraules
del cardenal arquebisbe
de Barcelona Lluís Martínez Sistach. Tot seguit hi
hagué la conferència feta
per l’arquebisbe de Tegucigalpa Óscar Andrés
Rodríguez Maradiaga, president de Cáritas Internacional.

e) Les administracions central i autonòmica aposten
per reduir en primer lloc

A la tarda, després de dinar,
tothom va fer cap a la basílica de la Sagrada Família,

b) Creix l’empobriment
dels més necessitats i
l’enriquiment dels més
poderosos, consolidant estructures d’injustícia i de
sofriment contra els més
desemparats.
c) El clam dels empobrits
ens parla del risc de fractura social.

on tingué lloc la celebració
d’una Eucaristia (impressionant l’assistència de
quatre mil persones dins
el temple gaudinià. Com és
sabut, el temple expiatori
de la Sagrada Família és
una església monumental
iniciada el 19 de març de
1882 a partir del projecte de l’arquitecte diocesà
Francisco de Paula del Villar (1828-1901). A finals
de 1883 es va encarregar a
Antoni Gaudí la continuació de les obres, tasca que
no va abandonar fins a la
seva mort, el 1926. El mateix Gaudí va dir: «El temple expiatori de la Sagrada
Família el fa el poble i s’hi
emmiralla. És una obra que
està a les mans de Déu i en
la voluntat del poble»

OLGA
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Montserrat, un massís
a voltes desconegut

R - RESTAURANT
JOSEP GUDAYOL I PUIG

ARRETINA
«És cert que tots aquells a qui

ens
món meraa, 47 - Tel.
670atrau
35 12 aquest
63 - BALSARENY

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Érem al capvespre del divenAntiga Casa Rosendo
dres 26 des
d’octubre
de 2012
de 1926
reunits a la sala petita del sindicat. Prop d’unes vint-i-cinc
persones ens disposàvem a
gaudir d’un meravellós paisatge muntanyenc, narrat des
del testimoniatge d’uns balsarenyencs que estimen el món
excursionista.

Nou espai de salut al
Centre Mèdic Mercè

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

FOTO ARXIU

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

Hem tingut un octubre plujós

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

JORDI SOLER
FOTO ARXIU

vellós del muntanyisme hem
procurat entrar en diferents
indrets llunyans, on la muntanya es fa bellesa paisatgística i repte alhora, per tal de
poder aconseguir les fites que
han donat nom a aquest uni- Barret de Collbató i Mirador
vers natural. Però també és de Monistrol, sota la proteccert que Baixada
moltesdel
vegades
ció839del
monestir
que acull
Torrent, 6te- Tel. 93
63 58
- BALSARENY
nim molt a prop de nosaltres la Verge Morena, pas a pas,
un món meravellós que ens els assistents ens vam sentir
és un gran desconegut. Avui transportats per uns camins
11
amb aquest testimoniatge au- encoratjadors:PlaçalesR. Viñes,
cabres
Tel. 93 839 60 38
diovisual volem fer més nos- montserratines, elBALSARENY
Cavall Bertre el complex rocós que és la nat, les Agulles, Sant Jeroni,
muntanya de Montserrat».
Sant Joan, la Canal Josep
del Moro,
Solerel
Bisbe, el Vessant del Maçana i
El Centre Excursionista de tot un recorregut geogràfic
Balsareny donava la ben- on canals i corriols, ordenadaGÈNERES
DE PUNT
- CONFECCIÓ
vinguda amb aquestes
pa- ment
planificats,
ens mostraraules prèvies al passi de ren l’encant paisatgístic de les
l’audiovisual «Montserrat, un diferents parets que engresmassís per descobrir a peu».
quen al repte de l’escalada.

JOSEP GUDAYOL I PUIG
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CENTRE DE FORMACIÓ

Mes d’octubre

FONT

FEM TOTS ELS CARNETS

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY

La pluja
Tel.(litres)
93 874 38 57
93 839 60 88
MODATel.ÍNTIMA
Dia 10		
3,5
Dia 12		
11,0
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Dia 14		
3,1
Tel. comercio 93 839 63 55
Dia 19		
5,5
Tel. contestador 93 839 63 35
Dia 20		
20,2
Dia 21		
JOIERIA6,4
Dia 25		
22,3
Dia 26		
17,9
RELLOTGERIA
Dia 30		
11,9
Total		
101,8
litres
Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY

Riu

Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

TAVERNA EL BOTER
Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36

CARNS CAPDEVILA

CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
PRODUCTES ARTESANALS
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

FORN

Pa i Pastisseria

Bar - Restaurant

INSTAL·LEM I REPAREM
Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
AIGUA · LLUM · GAS · ANTENES
CALEFACCIÓ
· AIRE CONDICIONAT
Tel. TV
93 ·839
62 88 - fornserra@gmail.com

EL JARDINET

Jaume i Emília
Comunions,
Travessera,
77 - Tel. 93 820 03 55 - 605 79 78 32 - BALSARENY
instalnou@gmail.com
banquets,
reunions...
Carrilet, 65 - BALSARENY

El servei que ofereix en Carles és el següent: terapèutica
d’esquena, relaxant, terapèutica de cames, extremitats,
pectoral, craneoencefàlic, etc.

sangüesa

Són ben coneguts els diferents
serveis que es poden trobar al
Centre Mèdic Mercè. Doncs
des de fa uns sis mesos s’ha
afegit a l’equip de professioCra deMacias
Berga, 20
- Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
nals en Carles
ContreCra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS
ras, manresà de 26 anys, com a
professional de massatges.
En Carles és fill d’en Xesco, responsable del servei
d’odontologia del centre, i ha
cursat el batxillerat humanístic. També disposen d’un centre a la població de Navarcles,
a la plaça Anselm Clavé, 1.

FEM TOTS ELS
CARNETS
Sant Domènec, 32
Capacitació
Tel.transportistes
93 839 61 35
Matèries
perilloses
BALSARENY

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

AUTOESCOLA

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

FRANKFURT LLOBREGAT
Platos combinados - Carne a la brasa
Juan Enrique Chavez - M. Angeles Piedra

Angel Guimerà, 64 - Tel. 93 820 02 22 - 639 93 76 61 - BALSARENY
Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

Mòbil: 500 min + Internet il·limitat
(1GB max. velocitat) + SMS il·limitats

ADSL: 10Mb

Fix: quota de línia inclosa
trucades a ﬁxos nacionals il·limitades
+ 550 minuts a mòbils

Movistar Fusión
Estalvi i senzillesa
quan s’uneix tot

Cra. de Berga, 22 - BALSARENY
Telèfon 93 839 61 60
Cra. de Berga, 21-23 - NAVÀS
Telèfon 93 820 40 13
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