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REVISTA D’INFORMACIÓ LOCAL DE BALSARENY

Festa Major participativa
Balsareny prepara una Festa Major participada
per moltes entitats locals, que aporten activitats al programa

FOTO JORDI SARRI

‘Balsareny, més de mil anys’ torna a l’escenari
La Coral Sant Esteve, en el marc del seu cinquantè aniversari, amb els Pastorets de Balsareny
i la Cobla Ciutat de Manresa oferiran el dia 28 d’abril a la sala Sindicat
una nova representació de l’obra Balsareny, més de mil anys
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Ha dit el president de la Generalitat que ens trobem
en un dels moments més
complexos de la història
de Catalunya. Certament,
no plouen flors i violes, precisament. L’economia en
crisi, l’atur desbocat, l’Estat
del Benestar sota mínims
i un ambient generalitzat
de corrupció a tots els nivells... És clar que és tot
això plegat que perjudica
la «marca» (el prestigi de
l’Estat) a nivell internacional, tot i que per a segons
qui el perjudici vingui tan
sols dels que no segueixen
el «pensament únic» dels
que manen. Catalunya està
tocant os, pendent d’haver
de pidolar crèdits i avançaments sobre els diners que
prèviament s’han satisfet
en un espoli inaudit en cap
altre país europeu. El govern central aprofita la seva
posició de força (la clau de
la caixa, la paella pel mànec) per fer més pressió. Si
la Generalitat, col·lapsada,
arribés a no poder pagar
els metges, els mestres, els
policies i altres funcionaris,
quina seria la capacitat de
resistència de la societat?
Quants no considerarien
que la via sobiranista podria ser una moneda de
canvi per poder cobrar a fi
de mes? Però alhora, quants
no la trobarien encara més
urgent per no acabar enfonsant-nos en el vaixell insígnia de l’Armada Invenci-

ble? Convé recordar que, si
tan sols la meitat del dèficit
fiscal es quedés, o revertís,
al lloc d’on ha sortit, Catalunya no hauria de fer cap
retallada, ni una. Estem parlant de diners. De benestar.
Mentrestant, Europa ha collat una mica més el cargol.
Amb el rescat de Xipre s’ha
traspassat una línia vermella que semblava infranquejable: per salvar l’economia,
ha ficat mà als dipòsits dels
clients, els que menys culpa
en tenien. El model podria
aplicar-se a altres rescats,
s’ha deixat entendre. Aquí
s’han afanyat a dir-nos que
no, que la situació «no és
extrapolable» a Espanya.
Potser no, però de fet, els
dipositants de participacions preferents i deutes
subordinats a llarg termini, o els accionistes —a
contracor— de Bankia, ja
estan veient esfumar-se
una part considerable dels
seus estalvis. I aquells que
per la crisi i l’atur no han
pogut fer front a les seves
hipoteques, ara es veuen
desnonats i continuen amb
el deute. Amb retalls i privatitzacions a la sanitat, els
serveis socials, l’educació,
la recerca i la cultura; apujant impostos i reduint el
poder adquisitiu de la majoria (tret d’un bon grapat
d’espavilats)... Si això no és
Xipre, s’hi acosta. La «marca» està fent fallida.
Publiquem en aquest número fragments del ma-
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nifest de la plataforma de
la Gent Gran, que analitza
la situació amb molta lucidesa. Al nostre blog hi
podeu trobar el document
sencer. Hi podrien afegir
que el govern espanyol
ha fet que fons de reserva
de la Seguretat Social (la
guardiola de les pensions)
es vengués els valors que
tenia d’Alemanya, Holanda i França i invertís el 97%
dels seus actius en deute
públic espanyol. Per rescatar bancs ja van ficar mà
al fons de garantia de dipòsits; ara, per finançar el
govern, han ficat la grapa
als diners de les pensions;
quan peti aquesta «marca»,
com diria La Trinca, «cagarem tramussos». Certament, la gent gran pateix
molt la crisi, però també la
pateixen els milions de joves en atur, i els que tenen
feina però precària i mal
pagada, i els funcionaris (i
els usuaris) dels serveis públics que pateixen retallades... Això sí, no patim: per
als Jocs Olímpics de Madrid
hi haurà diners.
Què podem dir de Balsareny? Resistint com es
pugui; fent equilibris, com
arreu. L’Ajuntament, sense
diners ni projectes, que se
sàpiga; i els ciutadans, sense diners però encara amb
ganes de fer coses. La Festa
Major presenta una programació amb molts actes,
la majoria muntats per les
pròpies entitats locals, com
ha de ser: els Geganters, que
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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organitzen una trobada de
gegants; els Bastoners, el
Ball de la Faixa, el xou del
grup La Il·lusió; el concurs
literari Sant Marc; actes del
Club d’Escacs, els Pescadors,
els Traginers, la Petanca, els
AstroAmics, l’Autocross, els
Campaners, el Casal Verge
de Montserrat,, el Casal de
la Gent Gran, la Biblioteca,
la Llar d’Infants, l’Escola, el
tradicional cafè concert del
Casino i la representació de
Balsareny més de mil anys, a
càrrec de la Coral Sant Esteve i els Pastorets de Balsareny. Afegim-hi la benedicció del Panellet de sant
Marc, un castell de focs,
una actuació de Tempo, el
concert jove i els balls, i ja
tenim una festa ben digna,
feta amb l’esforç de molts
perquè tothom en gaudeixi. La «marca» Balsareny
no té tanta anomenada
com altres, però entre tots
hem d’anar mirant que no
es perdi. L’escrit del grup de
Cuidadors de Malalts que
publiquem, i el simpàtic
article dels alumnes de P4
i P5, demostren que encara
hi ha gent amb sensibilitat
i solidaritat a casa nostra. A
tothom, bona Festa Major.

‘Balsareny, més de mil anys’ torna a l’escenari
SARMENT

La Coral Sant Esteve, en el
marc del seu cinquantè aniversari, amb els Pastorets de
Balsareny i la Cobla Ciutat
de Manresa oferiran el dia 28
d’abril a la sala Sindicat una
nova representació de l’obra
Balsareny, més de mil anys,
amb textos de Ramon Carreté i música de Francesc Vila,
amb arranjaments de Ramon
Estrada.
Aquesta obra va ser publicada pel Cercle Cultural de
Balsareny i l’Ajuntament de
Balsareny l’any 1990. La Coral
Sant Esteve, dirigida per Joan
Bajona, i el grup de teatre
Sant Esteve de la Colònia Soldevila, dirigit per Jordi Payerols, la van estrenar l’octubre
de 1990 amb la Cobla Ciutat
de Berga. Després, la Coral en
va enregistrar les cançons en
un disc. El 1992, per la Festa
Major, la Coral la va cantar
amb la Cobla Marina i el grup
de teatre de Sant Esteve en
va escenificar fragments. El
1993, a la Colònia Soldevila, la
Coral Sant Esteve la va cantar
i en va escenificar una versió
reduïda, amb direcció escènica de Jordi Payerols. La versió
que es presenta enguany és
l’original completa, revisada
per l’autor.
SINOPSI

Repartiment. Els Pastorets
de Balsareny
Marc Comabella (Pau Bròquil);
Josep Fornell, Xavier Bruch,
Josep M. Soler, Ramon Carreté (homes de Balsareny); Laura Calveras, Anna Obradors,
Montserrat Sabala, Mireia Carreté, Dúnia Fornell (dones de
Balsareny); J. Antonio Pérez
(herald); Isidre Viu (comte Sunyer I, general Palomino, comte
d’Espanya); Lluís Sanllehy (baró
Guifre de Balsareny, rei Pere III);
Ramon Calveras (bisbe Guillem
de Balsareny, rector Roc Garcia);
Joan Bajona (Abat Oliba); Joan
Prat (barons Mateu de Vilallonga, Andreu de Peguera, Pere
Miquel de Peguera); Ramon Carreté (baró Ramon de Peguera);
Jordi Garcia (Guillem Catà, Agutzil); Roc Carulla (rei Joan I, rei
Ferran II, Joan Castellet); Laura
Calveras (reina Violant de Bar);
Ivan Bajona, Maria Casaldàliga,
Alba Fontanet, Abel Fornell,
Conxita Ruiz (cortesans); Rosa
Pujals (majordona del rector
de Vallfogona); Pere Corominas
(batlle Joan Sala, Ramon Gamisans); Josep Sensada (bisbe
Pere Casaldàliga).
Coral Sant Esteve
Sopranos: Laura Calveras, Enri
Codina, Meritxell Fenoy, Concepció Griera, Laura Magem,
Clara Pujol, Maria del Mar Pu-

Coreografia: Alba Fontanet. Escenografia: Esteve Pujals. Traspunts: Emília Gudayol, Isabel
Soler. Maquillatge i vestuari:
Mercè Farràs, Meritxell Mas,
Emi Garcia, M. Àngels Catalan
i Inma Martín. Il·luminació i so:
Joan Herrera, Ivan Villanueva.
Tramoia i utilleria: Esteve Díaz,
Josep Estruch, Rafa Jurado, Ramon Magem, Joan Prat, Alfred
Selgas. Direcció artística: Anna
Obradors, Montserrat Sabala,
Lluís Sanllehy, Ramon Carreté.
Direcció musical i coral: Olga
Puigbò.
Cobla Ciutat de Manresa
Agraïments: Perruqueria Mercè, Calçats Clàssic, Grup Qüestió de 4, Climent Ribera, Crup
de Teatre Navarcles, Esteve
Pujals, Ramon Magem, Rafa
Jurado, Joan Peralta, Jordi Sarri,
Parròquia de Santa Maria, Ajuntament de Balsareny.

Guerra de Successió amb
l’atac del coronel Palomino,
els invents del rector Roc
Garcia, la primera Guerra
Carlina amb el bombardeig del comte d’Espanya,
la construcció del fortí del
serrat del Maurici, la industrialització, la Segona República, la Guerra Civil i la
recuperació cultural, social
i cívica davant tots els daltabaixos històrics, amb el
També les males anyades, lema recurrent: «Ens en sorla Guerra dels Segadors, la tirem, reeixirem!».

d’un setge que el volia fer
rendir per la fam, així com
Balsareny, més de mil anys esments a històries reals: la
és un poema escènic prota- repoblació del Bages sota
gonitzat per En Pau Bròquil, el comte Sunyer I, les ràtzies
l’estàtua que presideix el del cabdill Al-Mansur, el
pati d’armes del castell de temps del bisbe Guillem, la
Balsareny, que cobra vida i construcció de la sèquia de
explica la història mil·lenària Manresa, la remodelació del
del poble i del castell, des de castell sota els Peguera i la
la seva fundació l’any 951 visita del rei Joan I, l’amador
fins als nostres dies.
de la gentilesa.
Hi reviu les llegendes de la
construcció del castell i la

lido, Maria Àngels Rodoreda,
Maria Dolors Serra. Contralts:
Núria Casaldàliga, Concepció
Flotats, Imma Martín, Maria
Rosa Obradors, Rosa Pujals,
Montserrat Sabala, Carme Soler.
Tenors: Joan Bajona, Marc Borau, Jaume Calvet, Roc Carulla,
Josep Creus, Josep Viladomat,
Lluís Viu. Baixos: Jaume Artigas,
Ramon Calveras, David Manzano, Esteve Pujals, Lluís Sanllehy,
Josep Sensada.
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Evocació de Festa Major
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Pluja al març

sant. Processó curteta, pels
volts de la plaça. Acabat, davant de l’Ajuntament, Bastoners joves i vells feien les
balladetes (personalment, i
perdoneu-me la immodèstia,
vaig fer bastons amb l’Angelet
de cal Puntes, cinquanta anys
més gran que jo).
I bé, passada de Bastoners al
«Llevant de taula», bon dinar
certament; cafè concert, aires
de sarsuela i valsos, al cafè del
Centre Parroquial, ple de gom
a gom, a càrrec de l’orquestra
de torn (recordo els Planas de
Martorell, els Fatxendes de
Sabadell, els Garrostes de no
sé on i, especialment, la Selvatana de Cassà de la Selva,
excel·lent); i, naturalment, el
ball i altres, pocs, espectacles
mundans, el més esperat dels
grans. Perquè només hi havia
ball, pràcticament, per la Festa
major. Però jo era massa petit,
i d’això no en tinc memòria

JORDI SOLER I FRANCESC CAMPRUBÍ
FOTO ARXIU

Temperatura (º)
Mitjana (1 minut)
9,9
Mitjana (min.+màx.)
10,3
Mitjana de mínimes
3,2
Mitjana de màximes
17,5
Mínima 		
-4,8; dia 15
Màxima 		
21,8; dia 22
Mínima més alta 11,1; dia 30
Màxima més baixa 5,5; dia 13
Vent (km/h)
Ventada més alta 50,5 dia 30
Velocitat mitjana
9,1
Recorregut del vent 3.975,4km
Processó de Sant Marc. Cap a 1967. Porten el sant: Marc Bonals Saltó,
de cal Pau; Marc Boixadera; Marc Bassany, de cal Panxó; Marc Ribera,
de cal Magí. Porta l’atxa: Marc Mas, de cal Magnet. Capellans: mossèn Climent Forner, arxiprest de Navàs; mossèn Josep Sunyer, antic
vicari de Balsareny, llavors rector de Sant Fruitós de Bages. A la vorera: Valentí Ponsa (?), Joan Rabeya Torras, J. Rabeya Casellas, Josep
Pla Arnaus, de cal Peret.

Juan Herrera - 670 23 07 75

Pressió (hPa)
Màxima
Mínima

1.006,3 dia 2
979,0 dia 6

La pluja (litres)
Dia 4			
9,4
Dia 5		
11,8
Dia 6			
3,0
Dia 13		
14,8
Dia 16			
1,1
Dia 17		
17,4
Dia 24			
2,4
Dia 26			
1,0
Dia 27			
2,8
Dia 29			
1,5
Dia 31			
3,3
35 12 63 - BA
TotalTravessera, 47 - Tel. 670 68,5

BAR - RESTAURA

BARRETIN

VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS

Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
BALSARENY - infordos2@gmail.com

PEIXATERIA

MARIA

Bastoners. Any 1960 o 1961, al Casal Verge de Montserrat, per Pasqua. Bastoners: Francesc Vilanova, Joan
Busquets, Josep Soler, Pere Juncadella, Jaume Masplà, Antoni Comas, Esteve Carreté, Joan Nicolàs Jovè,
PlaçaTerrades.
Onze deNoies:
Setembre,
- Tel.
93 820
03 97Pujol,
- BALSARENY
Ramon
NN, 1-3
Mercè
Torras,
Clara
Otília Sansa, Núria Juncadella, Dionisia Garcia.

LA PAROCKIA
cafeteria musical
Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32
laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

GESTORIA
SENSADA

Assegurances laboral - Assessoria fiscal
Assegurances - Vehicles - Rendes
Carretera de Berga,14 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 30 - Fax 93 820 00 20
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JosepHandbol
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—Expliqueu-nos, en primer lloc,
com ha anat tot això de presentar-vos i assumir la presidència
del CIR?

reny els ha resolt bé davant rivals assequibles, però ha patit
força davant rivals d’un nivell
similar. Cal destacar un partit
per sobre del altres, i que demostra el potencial real de
l’equip: davant La Llagosta,
líder invicte del grup, una defensa impecable durant tot
el partit i un gran joc combinatiu en atac van permetre
al Balsareny dominar tot el
partit i assolir avantatges de
fins a 6 gols en la 2a part, però
una defensa 4-2 asfixiant dels
de La Llagosta va permetre al
líder endur-se el partit. També
igual d’intens va ser el partit
al camp del Cerdanyola, una
defensa enorme va permetre
—L’origen del CIR ha de ser
descentrar als locals i tot i pavinculat necessàriament al
tir en un final d’infart el Balsasenyor Josep Escaler, que
reny va aconseguir uns punts
abans de ser nomenat alcalde
davant un rival directe en la
de Balsareny va voler trobar
lluita per la Fase d’Ascens.
una de les maneres per acabar
amb el malestar que vivien
A continuació es mostren els
els joves del poble. I d’aquí va
resultats obtinguts en tots els
néixer la iniciativa de fundar
partits de la 1a volta i la classiuna societat on tinguéssim caficació general.
buda socis i famílies adreçades
als components socials i culturals. No obstant, també he de
dir-vos que d’una manera o
una altra sempre he estat vinculat al centre, ja que la meva
residència és al davant mateix
del local social de l’entitat. Al
llarg dels anys he participat
en moltes activitats organitzades pel Centre. Qui no recorda
els balls, campionats d’escacs,
concursos i en especial aquell curs d’informàtica? Avui em
plau recordar que el meu pare
i altres persones vinculades a
l’entitat m’explicaven actes
viscuts com la Festa de l’Arbre,
les sessions de teatre, conferències i una època anterior:
el cinema Victòria.

—Doncs primer de tot per
respecte a totes aquelles persones fundadores del CIR, a
tots els socis que pertanyen
a aquesta entitat i aquells
que ja no estan entre nosaltres. L’entitat ha experimentat
un declivi molt considerable
aquests darrers anys per la
manca d’activitats i desinterès
general en la darrera junta.
N’assumeixo la presidència
com a conseqüència del buit —Actualment com està regislegal després de la dimissió de trada l’entitat, als seus estatuts, com a «Centro Instructivo y
l’últim president.
Recreativo» o bé com a «Centre
Àgueda Borrero - Margarida Noguera
—Cent anys d’entitat (1891- Instructiu i Recreatiu»?
1991): quinsCreu,
trets
coneixeu
29 - Tel.
93 839 65 50 - BALSARENY
—Doncs bé, antigament des
d’aquesta història?

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

Ens han deixat
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18 balsarenyencs
de juny, de les Associacions
als
que ens han
ideixat
segons
10 dels
esta-i
enl’article
els darrers
mesos,
tuts:
Del 15 de setembre de 2012 al expressem el nostre condol als
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Juan Peña Antolin
83
sol·liciti un nombre d’associats
31-12-12
Ambrosio Tamayo
Toscano
60
no inferior al 10%.
9-01-13
Josep M. Obradors Calsina
69
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No obstant això, en les últimes
reunions que la nova junta ha
dut a terme, s’ha acordat que
es farà una reunió de junta un
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Teoria i pràctica familiar per responsables del CAP
JOSEP GUDAYOL I PUIG

En el camp teòric i pràctic, diferents professionals del Centre d’Atenció Primària (CAP),
en aquest cas concret la infermera Neus Mas i Garriga,
s’esmercen a prestar els seus
coneixements educatius a favor de les famílies.
El passat 7 de març va fer una
interessant xerrada sobre massatge infantil. Va ser a l’escola
bressol, amb l’assistència de
18 famílies amb nens d’entre
6 mesos i 3 anys, dins el programa «Espai família».

La xerrada es va dividir en
dues parts. La primera part va
ser totalment pràctica. El pare
o la mare, seguint les indicacions, van fer un massatge
corporal a l’infant. Una vegada acabat, els menuts sortiren
a jugar a l’espai propi ubicat a
l’escola, i tot seguit es va fer
una xerrada més teòrica on
es va explicar què és el massatge infantil i quins beneficis en poden obtenir tant els
pares com els fills. La pràctica
d’aquest massatge crea un
espai de comunicació que
permet generar vincles molt
profunds.

Contes, cançons, teatre i música
al Sindicat
JOSEP GUDAYOL I PUIG

El passat 17 de març de 2013,
AR - RESTAURANT

ARRETINA

Balsareny va tornar a viure
una tarda plena de records i
celebració. La sala Sindicat va
acollir al voltant de les sis hora, 47 - Tel.
63 - un
BALSARENY
res670
de 35
la 12
tarda
acte musicat, cantat i teatralitzat inclòs
en la celebració d’enguany
del 50è aniversari de la Coral
Sant Esteve de Balsareny.

a temps històrics medievals i
contemporanis.
Ramon Carreté, Sílvia Serra,
Xavier Bruch i Josep M. Soler
conformaren el quadre de
rapsodes dels Pastorets de
Balsareny.
La part musical la van posar
Dúnia Fornell (flauta), Laura
Riera (violí) i Marc Comabella
(piano).

Amb el títol «Les Cançons de
Catalunya», la Coral Sant Es- En una segona part, la Coteve i la Coral Infantil Romaní, ral va reviure les primeres
ROBA I PERFUMERIA
amb direcció d’Olga Puigbò i cançons que van oferir al púJoan Bajona respectivament, blic, ara fa mig segle, amb un
M. Mar Pulido Cañellas
començà el recital, DELEGADA
un fil nar- record ben emotiu envers els
ratiu on paraula, música i cant pioners d’aquesta agrupació
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
traslladaren als espectadors tan nostra.
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
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D’altra banda, el dia 11, Neus
Mas es va reunir amb el grup
de persones d’ajuda mútua
que es troba periòdicament
a l’entitat del Casal de la Gent
Gran per fer una xerrada sobre com «Cuidar el cuidador».
Va ser un taller pràctic on es
va remarcar la importància
de cuidar-se un mateix per tal
de poder cuidar els altres. La
xerrada va aprofundir sobre
els diferents nivells que ens
poden cuidar, però més que
tot sobre el nostre nivell emocional. «Culturalment ens han
ensenyat a no exterioritzar les
emocions o sentiments, expre-

ssions com ‘has de ser valenta’,
‘els homes no ploren’, etc. Les
hem escoltat moltes vegades
i això fa que la persona reprimeixi allò que sent, però aquestes hi segueixen sent i al moltes
vegades no gosar expressar-les,
ens porten a un malestar».
En aquest taller es van fer
exercicis per tal de sentir
aquestes emocions i sobre
tot reflexionar sobre allò que
sentim i que no podem evitar
de sentir. La xerrada va acabar
fent uns raonaments per ajudar a prendre’n consciència i
gestionar-ho positivament.

Cercle Cultural de Balsareny
Convocatòria d’assemblea general ordinària

Es convoca l’assemblea general ordinària del Cercle Cultural
de Balsareny, que tindrà lloc el divendres 10 de maig de 2013,
a les 21:30 del vespre, al Casal d’Entitats (plaça Ricard Viñas, 3)
de Balsareny, amb els següents punts de l’ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Renovació de Junta.
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de
comptesÍNTIMA
a 31 de
MODA
desembre de 2012. Quotes per al 2013.
4. Informe de la redacció del Sarment.
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
5. Precs i preguntes.
Tel. comercio 93 839 63 55
La Junta.

Tel. contestador 93 839 63 35

OLGA

FUNERÀRIA FONTAL, SA
TAVERNA EL BOTER

M. Mar Pulido Cañellas

estètica
home-dona
DELEGADA
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Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya. Manifest fundacional
ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS

mes derivats de la mobilitat, el
dèficit en el transport públic
(especialment en l’àmbit rural),
l’urbanisme, etc. També es recullen altres aspectes que preocupen, com són l’envelliment
actiu; la consideració social
de la gent gran, l’aïllament i la
soledat; els maltractaments, la
protecció jurídica, la manca de
relacions intergeneracionals,
el silenci, l’oblit i la deformació
de la realitat de la Gent Gran
pels mitjans de comunicació;
la bretxa digital, la formació
contínua, la participació social,
cultural i política; les relacions
en l’entorn familiar, etc., tot
això són aspectes que repercuteixen en les nostres condicions de vida. [...]

Fruit de la nostra història, a Catalunya i al conjunt de l’Estat
Espanyol, la incorporació de
la nostre societat al que s’ha
anomenat «Estat del Benestar» ha estat tardana i el seu
desenvolupament abans de la
crisi era incipient. [...] És aquesta realitat la que ha fet que la
gran majoria dels moviments
de la Gent Gran del nostre
país tinguin un clar caràcter
reivindicatiu des del punt de
vista social. Així es constata
en les resolucions dels últims
congressos de la Gent Gran. [...]
En les seves ponències i resolucions finals es celebren els
avenços socials experimentats
al nostre país en els darrers
anys, però també es denun- Quan al nostre país, fruit de la
cia la situació de precarietat permanent pressió de la ciutaeconòmica i social que pateix dania i les seves organitzacions
un percentatge elevat de gent plurals,estàvem fent passos engran, portant la seva pitjor davant en el desenvolupament
part les dones grans (cal tenir de l’Estat del Benestar apareix
en compte que a Catalunya el la crisi econòmica, la més gran
nombre de jubilats i pensionis- que hem conegut. El seu orites es ROBA
de 1.600.000
persones, i gen està en l’especulació i el
I PERFUMERIA
arriba en tota Espanya a la xifra descontrol del sistema finande 8.800.000 ciutadans i ciu- cer. Per la qual cosa és necessatadanes); els problemes de la ri dir que el que estem patint
baixa quantia de les pensions, no és una crisi, és una GRAN
les llistes d’espera i la no cober- ESTAFA. En el cas d’Espanya
aquesta
s’agreuja amb
Carretera prestacions
de Berga, 3 - Telèfon
839 62situació
46 - BALSARENY
tura d’algunes
a la 93
l’explosió
del
que
s’ha anomesanitat pública [...]; l’insuficient
nat
la
bombolla
immobiliària
i
desenvolupament dels serveis
el
descontrol
del
sistema
finansocials, l’endarreriment i les retallades en l’aplicació del Siste- cer i bancari, a mes de la neglima per l’Autonomia i Atenció gència dels reguladors o mede control de l’Estat.
a la Dependència,
la manca
Al servei
de la canismes
construcció
Les
conseqüències
són per
d’infraestructures socials, la no
tots
conegudes:
un
increment
adaptació de la gran majoria
dels habitatges a les necessi- desorbitat de l’atur, quasi sis
milions
(les pitjors
de Manresa,
- Tel. i fax 93
839 60de
36persones
- BALSARENY
tats deCra.
la Gent
Gran, els35proble-

Carme Galera

MORROS

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

xifres de la UE ); l’increment de
les persones en situació de pobresa; la reforma del marc de
relacions laborals, carregant-se
les conquestes aconseguides
per anys de lluita dels treballadors i les seves organitzacions
sindicals.

impunes d’aquesta situació,
i a mes s’incentiva als alts directius d’entitats financeres,
de la banca i de les empreses
transnacionals amb contractes
blindats, sous desorbitats i jubilacions milionàries. [...]

La Plataforma Unitària de la
Aquesta situació repercuteix en Gent Gran de Catalunya mael futur dels nostres fills i néts. nifesta el seu rebuig a totes les
Les extorsions bancàries (Prefe- retallades socials i econòmirents); els desnonaments de les ques que afecten bàsicament
famílies que no poden fer front a les classes mitjanes, als joves,
als pagaments de la hipoteca; a les dones, als treballadors i
les retallades en sanitat, amb el a la Gent Gran que ha vist rerepagament farmacèutic esta- duït de forma molt important
tal i autonòmic; l’increment de el valor adquisitiu de les seves
les llistes d’espera (com ara en pensions, en el moment que
cirurgia) [...] amb els drames aquestes pensions —en molts
humans que això comporta, i casos— serveixen per al prinque afecta majoritàriament la cipal manteniment de famílies
Gent Gran. S’estan carregant senceres. Tot plegat provoca
el sistema públic i universal de un desmantellament del país,
la nostra sanitat, passant a un bàsicament en els serveis púsistema d’assegurances; això blics i el sistema productiu. [...]
representa 30 anys de retrocés. Des de la Plataforma Unitària
Les retallades en ensenyament, de la Gent Gran de Catalunya
i en recerca, en les beques i donem suport als moviments
l’increment en les taxes univer- ciutadans i organitzacions de
sitàries; en els serveis socials; tot tipus que rebutgen les reen la llei de la dependència [...] tallades socials i econòmiques
impulsades
des de les adminisi un llarg etc.
M. Mar Pulido
Cañellas
DELEGADA
tracions públiques (estatal, auAquells sectors socials que tonòmica i locals). Tenim el clar
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
convenciment
altres alterplantejaven
«com
menys
Bruc, 19-21
- Tel.
93 875Estat
16 44 - Fax
93 872 63 22 que
- MANRESA
natives
són
possibles;
per això
millor, allò que és públic
és
inwww.funerariafontal.com
eficient»; quan apareix la crisi animem totes les organitzaciprovocada per ells, recorren ons de Gent Gran a manifestar
a l’Estat per a la seva salvació —en tots els àmbits de la vida
i el més alarmant és que amb pública— el rebuig i repulsa
diners públics dels nostres a tanta desraó i defensar els
impostos s’estan fent ingents plantejaments reivindicatius
aportacions per sanejar el siste- contemplats en les resolucions
dels Congressos
ma financer enÀgueda
lloc d’ajudar
les- Margarida
Borrero
Noguera i Convencifamílies i les petites i mitjanes ons de la Gent Gran. És amb la
voluntat
de coordinar actuaempreses. El Creu,
món 29
a -l’inrevés:
Tel. 93 839 65
50 - BALSARENY
es dóna suport per part dels cions en defensa dels drets de
poders públics als que han la Gent Gran de Catalunya que
provocat la crisi i ens retallen neix aquesta plataforma.
drets als ciutadans. És inadmis· Automatismes
amb nosaltres
sible que mentre es tanquen Per contactar
· Fabricació
dirigir-vosi reparació
a l’adreça
centres de salut s’estiguin re- podeu
electrònic
següent:
baixant els impostos als que de correu
· Ferreteria en general
més tenen i s’aprovi una am- plataformaunitariagg@gmail.
nistia fiscal, fent la vista grossa com
amb els defraudadors.
Els cul- *Podeu veure el text sencer a:
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
pables de la crisi estan sortint http://sarment.blogspot.com
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Recolliu les caques de gos, si us plau! Grup de cuidadors
LLIBRERIA
de malalts
Balsareny
CENTREde
DE FORMACIÓ
FONT
ser més fàcil de comptar i de
veure’n la quantitat.
«ELS COLORS»
FEM TOTS ELS CARNETS
Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
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Sota les quinze branques
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Aquest podria molt ben
ser el títol d’uns dels llibres
que havia llegit. Li agradaven els llibres, i això sí, tampoc no havia estat mai cap
ratolí de biblioteca.
N’havíem parlat moltes
vegades, sempre de matí,
quan coincidents ens trobàvem en algun dels diversos establiments del nostre
poble. Coincidents, deia! Sí,
sí, i no tan sols pel que feia
al marc tertulià dels locals
que esmento, no. El Ramon
era un conciutadà que, vingut de fora feia uns anys,
estimava Balsareny.
Coincidents, encara, ens
trobàvem a la llibreria,
on ell, gran constructor, s’acollia al muntatge
d’aeroplans i vaixells de
col·leccions que oferien
alguns diaris. M’ho havia
comentat moltes vegades.
D’altres, m’havia explicat
grans trets de la nostra
cultura catalana i, per dir-

ne una de comarques, us
diré que era un enamorat
del Berguedà. Propers en
certs moments, mai no
havíem parlat d’intimitats
familiars, ja que eren converses quotidianes del dia
a dia. El Ramon, bon patriota com era, més d’un
cop, amb la seva veu ronca i trencada, defensava
poble i pàtria.
Aquestes ratlles em porten
al comiat, de fa uns mesos,
de Ramon Nieto Soler,
dient-li adéu a mig matí, a
l’hora que ens solíem trobar tantes vegades.
Com si fos muntat al
damunt d’un dels seus
vaixells mecanitzats, arribava al lloc de repòs on
reposen tantes ànimes,
i jo li deia: «Ramon tens
fred?», i ell em contestava:
«No; com vols que tingui
fred, si m’abrigueu vosaltres? Sou aquest arbre robust que m’acompanyeu;
estic sota les seves quinze
branques».

Quim Junyent guanya el
55è Torneig d’Escacs de Terrassa
JORDI AMBRÒS PLADELLORENS

El Jugador d’escacs balsarenyenc Quim Junyent ha estat el
guanyador de la 55a edició de
l’Open Obert de la ciutat de
Terrassa d’escacs. Junyent va
aconseguir els 7 punts establerts. En segon lloc es va clas-
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El jugador del club balsarenyenc va aconseguir conduir
el decurs del torneig superant
els seus rivals que a priori eren
superiors per ELO. Moltes felicitats, campió.

Kevin Fumanal, nou campió social
JORDI AMBRÒS PLADELLORENS

El jove jugador local Kevin
Fumanal ha estat el guanyador de la darrera edició del
Campionat Social 2012-2013.
També cal destacar el jove
Javi Mallorca, el qual, millorant el seu nivell, va aconseguir un tercer lloc. L’entitat

esperona el seu jugador
Rubèn Fumanal pel seu molt
bo 5è lloc.
En la pròxima diada de la Festa Major de Balsareny hi ha
prevista una simultània a càrrec del campió social, oberta
a tots els afeccionats locals.
La partida promet ser d’allò
més interessant.

Campionat de Catalunya per
equips 2012
JORDI AMBRÒS PLADELLORENS
FOTO ARXIU
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sificar Jordi del Amo Carbó,
del Club d’Escacs Terrassa.

categoria. El segon equip també ha assolit mantenir la categoria en el sistema de desempats establert per la Federació
Catalana d’Escacs. I encara un
tercer equip, per a promocionar nous jugadors, també va
realitzar un bon paper. Cal feliC/ de la Creu
citar-nos tots plegats!
Tel. 93 820 0

OLGA

L’equip del Club d’Escacs Balsareny-Sallent va estrenar-se
en la nova modalitat d’ascens
de categoria preferent. Als inicis s’assolien resultats adversos, finalment però, un bon nivell va aconseguir mantenir la

estètica
home-dona

BALSAR

Sant Domène
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Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Des que neixes, que penses:
Què deurà ser allò que em farà gran?
Potser seran els anys, els èxits, els aplaudiments.
Tenir un cognom o bé un altre.
O haver nascut més al nord o més al sud.
Pensaràs que la joventut, la bellesa o els diners
són el que et farà gran.
Que s’és tan gran com tot allò que es posseeix.
Res més allunyat de la veritat.
Perquè només hi ha una cosa en aquest món
que et farà gran:
Ser fidel a tu mateix.
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