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Ha arribat el juny i, sobtadament, la calor. El poble
ha passat del cicle hivernal
(Reis, Traginers, carnestoltes) al primaveral (Festa
Major) i ara encarem l’estiu:
piscina, vacances —els que
treballen i en poden fer—,
activitats d’esplai...
En aquest Sarment informem de l’assemblea del
CCB, de les eleccions europees, de la festa de la Gent
Gran, del casal Verge de
Montserrat, d’activitats a
la Biblioteca... Dels temes
d’interès col·lectiu —la situació de la mina, els dipòsits de gas, el comerç local,
l’atur— en parlem ben poc,
i qui en podria parlar, si és
que en sap res, ens n’informa
encara menys. Fa anys que el
país pateix una crisi econòmica que ens ha de deixar
tocats per molt de temps,
i aquí hi passem de puntetes, com si ignorar-la ens
estalviés de sofrir-la. El país
i l’Estat també han tingut
les seves sotragades, amb
unes polítiques que van de
mal en pitjor i sense pinta
de millora. D’altra banda,
l’abdicació reial ha generat
una moguda demanant que
es consulti la ciutadania sobre el model d’Estat que es
vol, i això ha portat a nivell
estatal el debat sobre el dret
a decidir que aquí fa temps
que ens té ocupats.

demanant a l’Ajuntament
que posés l’estelada a la
façana de la casa de la vila
(vegeu Sarment d’abril) han
obtingut finalment una resposta escrita. La carta de
l’alcalde, adreçada a cada un
dels signants, exposa si fa no
fa els mateixos arguments
que ell mateix va adduir en
el Ple del 23 de març passat. Comença recordant que
l’Ajuntament, ja al maig i el
juliol de 2013, va manifestar
la seva voluntat de contribuir que el 9 de novembre
de 2014 es pugui celebrar
la consulta, sumant esforços
amb independència dels
colors polítics, a fi que «el
procés de l’exercici del dret
a decidir sigui un triomf de
la democràcia que garanteixi la pluralitat i el respecte a totes les opinions, amb
l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui
l’expressió majoritària de la
voluntat popular».
La carta continua fent un
reconeixement a les moltes
persones i associacions
que treballen per
aconseguir aquest
mateix objectiu,
però
conclou

que «tenint molt present
tots els ciutadans i ciutadanes de Balsareny, no es va
considerar convenient, ja
que pensem que no contribueix a sumar adhesions
pel dret a decidir, accedir a
la vostra petició». La carta
recorda que aquest posicionament ja es va fer públic —
sens dubte fent referència al
Ple de març, que és un acte
públic, i al qual excepcionalment hi va assistir força
gent—, però que l’alcalde
ha cregut oportú respondre
personalment als signants
—compromís que va assumir en resposta a un dels assistents al Ple, que va ser autoritzat a parlar. Dos mesos
després, ha contestat, i hem
cregut interessant de comentar-ho, a fi de contribuir
que el posicionament oficial
del consistori sigui encara
més públic, i que cada lector,
signant o no del primer escrit, conegui els arguments
de l’equip de govern i en
pugui treure les conclusions
pertinents.

Per cert, que les 146 persones de Balsareny que el gener havien signat un escrit
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ACTUALITAT 03

Eleccions Europees 2014
ISIDRE PRAT

El diumenge dia 25 de maig
van tenir lloc les eleccions al
parlament d’Estrasburg a tot
l’Estat espanyol. A tots els països de la Unió Europea van tenir lloc aquests comicis al voltant d’aquella data, per escollir
els 751 diputats, 54 dels quals
corresponien a la circumscripció espanyola, que van
quedar repartits d’aquesta
manera: 16 diputats per al
PP – 14 per al PSOE – 6 per a
la Izquierda Plural – 5 per al
partit revelació Podemos – 4
per a UPyD (Unión, Progreso
y Democracia) – 3 per a CEU
(Coalición por Europa) – 2
per a EPDD (L’Esquerra pel
Dret a Decidir, on hi ha ERC)
– 2 per a C’s - 1 per a LPD
(Los Pueblos Deciden) i 1
per a Primavera Europea. La
participació a tot Espanya
va ser de 45,84%, molt igual
que fa cinc anys.
Per altra banda, a nivell concret de Catalunya, els resultats van ser els següents: El
partit guanyador, per primera
vegada, va ser Esquerra Republicana de Catalunya-NECAT-EPDD amb el 23,67%
dels vots (prop de 600.000
vots); en segon lloc, força
a prop, CiU, amb el 21,86%
(prop de 550.000 vots); en
tercer lloc, a força distància,
els socialistes PSC-PSOE,
amb el 14,28% (prop de
360.000 vots); tot seguit, ICEUiA, amb el 10,3% (prop de
260.000 vots); i fins a la cinquena posició no trobem el
PP, amb el 9,8% (uns 246.000
vots). En sisè lloc, a força distància, Ciutadans (C’s), amb
el 6,28% (i prop de 160.000
vots); i després el nou grup
Podemos, amb el 4,66%... i
així fins a prop de la quarantena de partits i coalicions.
La participació a Catalunya
va ser d’un 47,63%. Uns 10
punts més que fa cinc anys,
un augment atribuïble pro-

bablement a l’augment de
vots dels partits a favor del
dret a decidir.

Els cinc primers guanyadors
han estat els mateixos que a
tot Catalunya, amb el mateix
ordre:

I ara arribem al nivell de Balsareny. Què ha passat en
aquestes eleccions al nostre
poble? Doncs bé, direm que
hi ha hagut una participació
una mica més baixa que a tot
Catalunya, prop del 44%, però
també molt més alta que fa
cinc anys (llavors, un 34,5 %).

ERC, amb 358 vots (un
30,57% dels vots emesos);
CiU, amb 331 vots (28,27%);
PSC, amb 142 vots (12.13%);
I.C.-EUiA, amb 105 vots (el
8.97%) i el PP, amb 55 vots
(4,7%).

En canvi, el sisè i setè ordres
han sortit al revés de Catalunya, però amb els mateixos partits: a Balsareny
és sisè Podemos amb 53
vots (un 4,53%); i setè C’s,
amb 39 vots (un 3,33%).
Després ja vénen UPyD,
amb 15 vots (un 1,28%) i tot
el llistat de partits minoritaris que fem constar a continuació.
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2-B
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8
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Renovación
Democràt.

1

1

44

22

11
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2
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1
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1
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Àgueda Borrero - Margarida Noguera
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Analitzem les seccions. Fixem- de votants. En quarta posició,
nos que hi ha una taula menys el 2009 hi teníem el PP, amb
que la darrera vegada (on hi 79 vots, que ara queda relehavia la taula 1-C a la 1a sec- gat a la cinquena, amb tan
ció); sembla ser que per raons sols 55 vots (en perd 24). Per
d’estalvi. La participació és altra banda, IC tenia aleshores
semblant, per béMontajes
que a la 2ay reparaciones
35 vots i ara passa a tenir-ne
secció es dóna la més alta (a la 105, o sigui, just el triple, tot
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
taula 2-B)
i laacondicionado
més baixa (taula
que només
puja un esglaó,
Aire
- Antenasi terrestres
y parabólicas
2-A). L’ordre de guanyadors fins a la quarta posició (però
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
en les 5 primeres posicions fixem-nos que del quart lloc al
és el mateix a totes les taules, cinquè, que ocupa el PP, es recom a la general, amb tres ex- dueix el nombre de vots quasi
cepcions: a la 3a secció queda a la meitat).
primer CiU i segon ERC a poca
distància; a la taula 1-A Inicia- També cal remarcar que, així
tiva (IC) queda en tercer lloc, com al 2009, després del cinVARIADAS
per davant dels socialistes; i, què TAPAS
lloc ja venien
els partits
per últim, la cinquena posició minoritaris, ara n’hiLahaCreu,
tres 26
més
l’ocupa el nou partit Podemos de molt coneguts
i populars,
Telèfon 93 820
03 31
BALSARENY
a les dues taules de la sego- que han augmentat
els vots
na secció, per davant del PP. d’una forma important: PodeTambé és curiós que a la taula mos (que no existia i irromp
2-B el PP baixa fins a la sete- de nou amb molta empenta);
na posició, darrera també de Ciutadans (que el 2009 no
ROBA
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Ciutadans.
Per acabar
UPyD, el s’havia presentat) i UPyD que
partit de Rosa Díez, és vuitèPLANTES
a d’alguna
manera ha crescut
I FLORS
totes les taules.
(aleshores només va tenir 3
però ara 15).
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- BALSARENY
resultats amb els de fa 5 anys nivell general.
a Balsareny. El 2009 van quedar primers, com solia ser ha- Per acabar, fixem-nos que els
bitual, els socialistes, amb 361 partits ERC, CiU i IC, declarats
FUSTA
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vots (unLA
38,9
%), perDEL
tant,BOSC
ex- aAL
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del dret a decidir, superimenten ara una fortíssima men a Balsareny 794 vots, que
Al servei de la construcció
baixada. En segon lloc, havia suposen un percentatge del
quedat CiU, amb 251 vots; ara 67,8% dels vots emesos.
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també és segona però amb
ERCun bon increment
113 de vots
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Santi Fornell, premiat a Terrassa
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93 839poema
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Lluitar per la supervivència de l’esperit,
contra la fragilitat dels sentiments,
contra l’oblit de les sensacions?

FUNERÀRIA FONTAL, SA

O plorar per la duresa de les accions,
contra la injustícia vital,
M. Mar Pulido Cañellas
contra una vida Montajes
buida i immoral?
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Assemblea del CCB
CCB

El passat dia 23 de maig es va
celebrar l’assemblea general
ordinària del Cercle Cultural,
amb l’assistència de deu socis.

Poesia Ubi Sunt
NÚRIA PUIGIVILA

bre astronomia— i La Garsa
—que projecten organitzar
conferències, concerts, projeccions de cinema i activitats culturals en general—.
El CCB està content d’acollir
aquests grups que aportaran sens dubte noves iniciatives i saba jove a l’entitat.
Per altra banda, l’equip de
redacció del Sarment dóna
la benvinguda a dues noves
col·laboradores, la Núria
Puigivila i la Laia Riu.

FOTO NÚRIA PUIGIVILA

Segons el DIEC2 el mot «poesia» pot significar l’Art del
llenguatge que consisteix a
expressar segons un ritme,
normalment el del vers, un o
diversos temes, una idea, un
sentiment, etc., als quals cada
poeta vol donar un valor propi
i universal alhora.

Es van aprovar els comptes
anuals, que presenten unes
pèrdues de 866,52 euros,
que s’apliquen al romaÉs aquesta connotació la que
nent d’exercicis anteriors.
van expressar els quatre rapEls darrers anys, arran de la
sodes del grup Poètics amb el
crisi
i
la
manca
de
subvenrecital Ubi Sunt, realitzat a la
ROBA I PERFUMERIA
FUNERÀRIA
FONTAL,
BibliotecaSA
Pere Casaldàliga de
cions, l’edició del Sarment Es va renovar la junta M.
directiMar Pulido Cañellas
Balsareny
el dia 8 de maig a
genera un dèficit que s’ha va, amb la incorporació d’un
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97les
42 - BALSARENY
7
de
la
tarda.
anat reduint a base de limi- representant
de- Tel.
cada
un
dels
Bruc, 19-21
93 875
16 44
- Fax 93 872 63 22 - MANRESA
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
www.funerariafontal.com
tar el nombre de pàgines, i grups adherits, i amb
la baixa
Juan Herrera - 670 23 07 75
comptant amb el paraigua de la Maria Josep Cors, a qui Ubi Sunt és una expressió llatina que significa enyorança
d’un romanent que ens per- l’assemblea va agrair cordiald’un temps passat.
met anar tirant si controlem ment els serveis LLIBRERIA
prestats. La
servei de la
la Al
despesa.
Esconstrucció
va acordar junta queda formada
les La vintena de persones que
«ELS per
COLORS»
VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
Àgueda Borrero - Margarida Noguera
mantenir la quota de socis i següents persones:
van assistir a la vetllada van
Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
elManresa,
preu 35dels
Cra. de
- Tel. ianuncis.
fax 93 839
60
36
BALSARENY
gaudir, durant una mica més
BALSARENY - infordos2@gmail.comCreu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
Ramon Carreté, president;
L’assemblea va acordar per Joan Prat, vicepresident;
unanimitat admetre dins el Lluís Boixadera, secretari; · Automatismes
Cercle Cultural les activitats Antoni Manzano, tresorer. · Fabricació i reparació
Montajes y reparaciones
de dos
grups locals sense Vocals: Esteve Díaz, Josep · Ferreteria en general
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aireànim
acondicionado
parabólicas
de - Antenas
lucre:terrestres
els yAstroGudayol, Jordi Medina,
Cra. de Manresa,
34
Tel.
93
839
63
97
Fax
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03 17ad- BALSARENY
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
amics —que tenen 150
Xavier Novell,
Pere Juncaherits, gratuïtament, arreu de della, Alfred Selgas i Jordi
Catalunya, i que organitzen Selgas. No cal dir que si s’hi
observacions astronòmiques apunten més col·laboradors
Plaça Onze
Setembre, 1-3
- Tel. 93
820 03 també
97 - BALSARENY
i xerrades
i de
exposicions
sohi seran
benvinguts.
TAPAS VARIADAS

Carme Galera

d’una hora, amb les veus de la
Rosa, en Toni, en Gabriel, i en
Quimet (que també tocava la
guitarra) que ens van recitar
27 poemes d’autors tan diversos com Gabriel Ferrater,
Salvador Espriu, José Agustín
Goytisolo, Montserrat Butxaca,
Marc Romera, Francesc Garriga, Joan Brossa, Luis Cernuda,
Montserrat Roig, Miguel Hernández, Joan Margarit, Miquel
Martí i Pol, Màrius Sampere,
Mercè Rodoreda, Vicent Andrés Estellés, Omar Khayyam,
Amir Or, Toni Gol, Josep Pons
i Alsina, Joan Salvat-Papasseit,
Juan Ramón Jiménez.

OLGA

DELEGADA

MORROS

estètica

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

L’audició es
va acabar amb BALSARENY
el
home-dona
recital del poema Elionor, de
Miquel Martí i Pol, que vaSant
serDomènec, 44
93 839 65 08
vir d’homenatge a les Telèfon
dones
BALSARENY
treballadores de les colònies
tèxtils d’aquest eix del LlobreAntiga Casa del
Rosendo
gat i la posterior ovació
des de 1926
públic present a l’acte.

BAR - RESTAURA

BARRETIN

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

PORTES

PEIXATERIAP U I G

MARIA

La Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
BALSARENY

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

FUNERÀRIA FONTAL, SA

Carme Galera

I FLORS
Barcelona, PLANTES
4 - BALSARENY
Tel.
93
820
04
32
agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

Josep Soler

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

cafeteria musical

M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Sant Domènec, 54 - BALSARENY
19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93
872 63 22 - MANRESA
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77
www.funerariafontal.com

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/nBruc,
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

Bruc,
s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
laparockia@gmail.com

Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
Facebook: parockia

M O R R ONova
S

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Al servei de la construcció

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

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38
BALSARENY

Mèdic

I PERFUMERIA
LAROBA
PAROCKIA

Fustes del Pirineu Català, sa

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

isió

M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES
Òptic optometrista - N. Col. 7479

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

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

LLIBRERIA
sangüesa
«ELS COLORS»

MATALASSOS I
EQUIPS DE DESCANS

de
Berga, 20 - Tel. i fax 93 839I 61
60 - BALSARENY
ELECTRODOMÈSTICS
Àgueda Borrero - Cra
Margarida
Noguera MENATGE
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

Carretera de Berga, 20
Carretera de Berga, 22
Tel. 93 839 61
60 29
expertbalsareny@telefonica.net
- BALSARENY
Creu,
- Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
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Presentació llibre Ramon Cabana Entrega de premis del
Concurs Literari de Sant Marc
NÚRIA PUIGIVILA

FOTO NÚRIA PUIGIVILA

La conclusió a la qual vaig
arribar després d’escoltar el
discurs de presentació del llibre Quaranta cursos, quaranta
classes de Mn. Ramon Cabana
és que és un ésser que traspua
compromís.
Compromès amb diverses
causes socials i polítiques i
implicat, des de sempre, en la
militància activa.
I és que a més de ser capellà
ha estat durant 40 anys professor de diferents escoles i
instituts.
Quaranta cursos de donar

classe, condensats en quaranta lliçons de vida que ell mateix ha donat i ell mateix ha
après.

Llegir aquest llibre és percebre les vivències que ha experimentat i les conclusions a
què ha arribat un home compromès, carismàtic i estimat i
odiat a parts iguals en tots els
pobles on ha estat.
La vintena de persones que
van assistir a l’acte van escoltar amb aire encuriosit, interessat i tafaner les seves anècdotes i vivències personals.
Felicitats, Ramon, per la publicació d’aquest llibre.

NÚRIA PUIGIVILA
FOTO NÚRIA PUIGIVILA

Com cada any, el dia 24
d’abril de 2014, es va celebrar l’entrega de premis del
Concurs Literari de Sant Marc
convocat pel Consell Municipal de Cultura de Balsareny.
La
modalitat
escollida
d’enguany era la poesia; per
tant, tots els premis atorgats
van ser per treballs poètics
que complien els requeriments demanats pel Consell
Municipal de Cultura.
Pels volts de les sis de la tarda,
la biblioteca estava plena de
bat a bat, i els preparatius per
la celebració ja estaven tots a
punt.
Es respirava inquietud entre
la canalla assistent a l’acte per
la possibilitat d’obtenir un
dels premis.
A les 18.00h en punt va
començar l’acte, presidit
pel regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Balsareny,
Roc Carulla, i per la pubilla de
Balsareny 2013-2014, Laura
Calveras.
Com a conseqüència del
malaurat accident viscut al

CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
Ponent, 3 - Tel. 93 839 62 12 - BALSARENY
















poble durant els últims dies
de Setmana Santa, en què el
jove David Martínez Arteaga va perdre la vida, víctima
d’un accident de trànsit, els
companys i amics del jove el
van voler recordar llegint-li
unes paraules de record, amb
la posterior ovació del públic
emocionat assistent a l’acte.
Posteriorment, es va procedir
a l’entrega i posterior lectura
del poema per part del guanyador/a de cadascuna de les 8
categories.
Els guanyadors van ser:
Categoria Menors de 6 anys:
Nil Codina Garcia
Categoria de 6-7 anys:
Kenny Henares Tamayo
Categoria de 8-9 anys:
Bernat Sivill Pla
Categoria 10-11 anys:
Mar Sangüesa Bustamante
Categoria 12-16 anys: Desert
Categoria joves de 17 a 20
anys: Desert
Categoria de 21 a 59 anys:
Diego Galera Morales
Categoria de més de 60 anys:
Manola Asensio Asensio
La festa es va acabar amb un
petit concert de les Corals de
l’Escola Municipal de Música
de Balsareny.
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ENTREVISTA

Núria Puigivila, responsable de la Biblioteca
JOSEP GUDAYOL i PUIG
FOTO ARXIU

Ens trobem a la Biblioteca Pere
Casaldàliga de Balsareny amb
l’actual responsable del servei
municipal, Núria Puigivila i
Viñeta. La Núria va néixer el
26 de març del 1980 a Vic, on
posteriorment cursà la diplomatura de Biblioteconomia a
la UVIC. També compta amb
la llicenciatura en Documentació, obtinguda a la Universitat
de Barcelona (UB).
home-dona

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER
FOTO ARXIU

OLGA
estètica

Puigivila és amant de la lectura. El darrer llibre que ha llegit
és Eufòria, de Xavier Bosch. És
també una gran viatgera. Coneix moltes zones d’Europa i
Àsia, com Praga, Vietnam, Síria, les Illes Caiman i Jordània.
Pel que fa al lleure, el que més
li agrada és anar al cinema i
escoltar diferents programes
de ràdio, com per exemple “La
competència”.

Maig del 2014
arribat,
hivern acabat.

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

Sant Domènec, 44

quil i acollidor
que93em
Telèfon
839recor65 08
BALSARENY
da molt el poble on
he viscut
gran part de la meva vida,
Calldetenes, a la comarca
d’Osona.
Antiga Casa Rosendo
des de 1926

—Des de la casa dels llibres de
paper, i davant d’un món digitalitzat, quin futur li veus, a la
documentació escrita?

—Bé, la biblioteca no és només un lloc on es guarden i
es presten llibres. És un centre
de coneixement i ho ha estat
—Ja fa aproximadament sempre; és el lloc on es cura
quatre anys que treballo en la ignorància. El món digital
eines que
biblioteques
la DiputaBaixadade
del Torrent,
6 - Tel. 93 ens
839 63proporciona
58 - BALSARENY
ció de Barcelona. Vaig estar ens faciliten el compliment
a Navarcles durant gairebé de la nostra missió i des de
tot l’any passat. Vaig optar a la Biblioteca Pere Casaldàliga
R. Viñes,eines
11
a aquestes
la plaça de direcció, però no ens adherimPlaça
Tel.
93
839
60
38
vaig aconseguir-la. Quan se’m amb la voluntat de difondre
BALSARENY
va acabar em van oferir de les activitats, informar del
de laSoler
bibliovenir a Balsareny i, com que fons i dels serveisJosep
coneixia la zona, vaig decidir teca, de mantenir informats
acceptar-ho. Sóc a Balsareny de les novetats als usuaris, de
potenciar-ne la participació,
des del febrer.
GÈNERES destacant-ne
DE PUNT - CONFECCIÓ
la part més lú—Així que ja coneixies Balsa- dica i atractiva, i de crear els
mecanismes per detectar les
reny?
tendències i necessitats dels
—Doncs sí: havia vingut al- usuaris.
gun any a la Festa dels Traginers amb els meus pares i la —Explica’ns com veus aquest
espai de lectura i meditació.
meva germana.
—Com va anar tot això de venir a Balsareny i quan hi vas
arribar?

Temperatura (º)
Mitjana (1 minut)
16,4
ELECTRICITAT
Mitjana (min.+màx.)
16,7
FONTANERIA
Mitjana de mínimes
8,1
Mitjana de màximes
25,3
Mínima
3,3; dia 25
Màxima
31,7; dia 10
Mínima més alta 14,1; dia 21
Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY
Màxima més baixa 21,0; dia 12
Vent (km/h)
Capacitació transportistes
alta 43,9;
dia 23
perilloses
audiovisuals i d’amants de la Ventada mésMatèries
8,8
música i del cine, de persones Velocitat mitjana
a persones. Actualment, en Recorregut del vent 3.769,3km
CENTRE DE FORMACIÓ
un marc de greu crisi econòPressió (hPa)
mica, la biblioteca
FEMrealitza
TOTS ELS CARNETS
1.023,2; dia 14
una funció social i educativa Màxima
Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga, 411.002,7;
- BALSARENY
Mínima
dia 19
moltPlaça
important,
així
com
tamTel. 93 874 38 57
Tel. 93 839 60 88
bé d’inclusió social, ja que ha
augmentat considerablement La pluja (litres)
8,2
el nombre de persones a l’atur Dia 12		
Dia 20		
1,1
i en precarietat laboral.
Dia 25		
12,2
5,2
—En atenció
als nostres lec- Dia 26		
JOIERIA
3,5
tors digues-nos: quins són els Dia 28		
8,1
serveis que actualment
podem Dia 30		
RELLOTGERIA
Dia 31			
6,5
trobar a la biblioteca?
Total
44,8
Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
—Els serveis bàsics
de de
la l’Església,
biPlaça
5 - AVINYÓ
blioteca pública són: servei
d’informació i referència, servei d’informació local, servei
d’obtenció de documents,
servei de consulta i lectura,
servei de préstecCARNS
(personal, CAPDEVILA
interbibliotecari i a entitats),
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
servei de formació d’usuaris,
PRODUCTES ARTESANALS
serveis especials, serveis
d’extensió cultural, i a més a
Jacint
Verdaguer,
- Tel.
més, accés
a internet
i a 9wifi
a 93 820 02 86 - BALSARENY
tota la biblioteca.

FONT

Riu

Bar - Restaurant

Sant Domènec, 54 - BALSARENY

61 55
93 839
61 77
biblioteca
és sobretot un
—Quina impressióTel.
vas636
tenir
en32 - —La
espai de trobada i d’intercanvi
arribar-hi?
de llibres i lectors, de ciuta—Balsareny és un poble tran- dans i materials electrònics,

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY
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Un calendari ben curiós
JORDI PLANES
FOTOS J. PLANES

Al món, i en la història, hi ha
hagut i hi ha calendaris diferents, encara que avui, a la
pràctica, tothom es regeix pel
calendari gregorià, reforma
del calendari julià (de Juli Cèsar) empresa pel papa Gregori
XIII al segle XVI. Però encara
funcionen, bàsicament amb
finalitats religioses o tradicionals, els calendaris musulmà
(passen a l’any 1392), xinès
(del 2637 aC) i hebreu, el més
antic, que compta els anys des
de la creació bíblica del món
(enguany és el 5774). Amb tot,
encara hi ha un calendari més
curiós, que no compta ni dies,
ni mesos, ni anys: és el calendari dels jocs infantils. Especialment d’aquells jocs que
no depenen d’un equip, sinó
de la destresa o afició de cada
infant. Amb una curiositat suplementària: quan apareix el
joc, tots hi juguen individualment. Sempre m’he demanat
quin déu estrany impulsava la
moda del joc, però és així, toca
jugar-hi.

fent anar la rutlla pels carrers
pedregosos del poble, alguns
amb més destresa que altres,
però tots amunt i avall. A més,
a Balsareny havíem inventat
un giny de filferro gruixut, en
forma de lletra U, amb un mànec que ajudava molt a dirigir
la rutlla. Evidentment, es feien
competicions d’habilitat i de
rapidesa, només per jugar.

Un joc d’aquests, avui desaparegut almenys entre nosaltres,
és el de la rutlla. Consistia en
un cèrcol, per anar bé de ferro, que el noi empenyia amb Tot d’una, desapareixien les
un estri indicat, fent-lo rutllar rutlles i apareixien les balamunt i avall dels carrers. De- dufes, posem per cas, com
via ser un joc força universal seguint l’ordre d’un demiürg
MODA
I totsÍNTIMA
a fer ballar
a Catalunya, perquè té fins i desconegut.
tot un senzill monument a la baldufa de fusta amb punta
(que 3 alguns
esmoBarcelona, a l’entrada del parc
Plaça de
11 deferro
Setembre,
- BALSARENY
comercio
93 839millor).
63 55
perquè
brunzís
del Guinardó. Quan el miste- laven Tel.
Tel. contestadoramb
93 839 cordill
63 35
riós calendari ho indicava, tot L’embolicaves
Balsareny s’omplia de vailets piano, tret de les filatures, que

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

anava de primera, i la llançaves
amb força i traça. Si tot anava
bé, la joguina semblava que
s’adormís ballant. Si en sabies,
la podies fer ballar, agafant-la
de terra, al palmell de la mà.
També es feien concursos i
jocs entre els vailets: sembla
que la competitivitat sigui
inevitable entre els humans.
De totes les joguines que he
tingut, només he conservat la
baldufa, que el meu nét gran
troba molt estranya, ara que
a la seva escola toca fer-la ballar. La seva ja és de plàstic i es
trenca fàcilment.

A les baldufes, quan el ben
curiós calendari ho ordenava,
les substituïen les bales, que
a Balsareny en dèiem boles.
N’hi havia de tres classes, de
menys a més. Les de fang,
aproximadament
rodones,

eren la classe baixa; les compràvem a l’estanc i pesaven
molt poc, costava fer-hi punteria i de vegades es trencaven. Les de vidre virolat ja
eren més senyores. Eren cares,
anaven escasses i, com que
pesaven més que les de fang,
s’hi apuntava millor. Ara bé,
l’aristocràcia de les boles eren
les que en dèiem de plom,
perquè pesaven molt: s’hi feia
una punteria excel·lent i arribaven a trencar les de fang.
De fet, eren boles de coixinet
de rodolament, metàl·liques,
de mides diverses, però
d’eficàcia comprovada. Qui
en tenia una, tenia un tresor.
El joc de les boles necessitava
almenys dos jugadors, encara que cadascun jugava pel
seu compte, a pam i pet, per
exemple. Si guanyava, era pagat amb boles per l’adversari. I
si perdia, de vegades acabava
escotxinat, que dèiem. O sigui,
sense cap bola.
El curiós calendari dels jocs
donava per a moltes més variants. Però d’aquestes ja en
parlarem un altre dia.

JORDI PLANES

No sé què deu tenir el mes
de maig que ha excitat la
inspiració de tants poetes i
músics d’arreu i també, és natural, de Catalunya. Les flors
abundants? Sens dubte. No
s’explicaria altrament que,
AMETLLERS
per ASSOCIACIÓ
exemple,ELS
Josep
Anselm
FOTO ELS AMETLLERS
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amb
un magnífic
congran
noucentista
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Seguidament
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la seva
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comJaume
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uns 40
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Casal.
1938.
Avui
encara

llides als jardins dels darreres
de les cases del poble, res de
floristeria- i, al bell mig, una
imatge de la Verge Maria, de
guix, segurament la Puríssima o la de Lourdes, no me’n
recordo bé. Entre parèntesi:
doña Carmen, l’esposa del
mestre, era una senyora molt
devota, de salut delicada, que
va introduir al poble la devoció de la Verge del Perpetu
Socors, amb una capelleta
que anava de casa en casa
durant els dies del mes, com
l’antiga i tradicional de la
Sagrada Família. Avui no en
deu quedar res de tot plegat.
Doncs bé, tanquem parèntesi.
A sobre de tot del tabernacle
marià, no diré com presidintlo perquè sempre era allà, hi
havia la imatge del Crucifix
–vulgarment el Sant Cristo- i
a cada costat les fotografies
de, a l’esquerra de la imatge,
José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, i a
la dreta, tot vist des de cara,
la del general Franco, una
d’aquelles fotos que, vagis on
vagis, sempre sembla que et
miren (i mira si ens va mirar
anys!). Cada tarda, quan el
mestre ho deia, fèiem la deuna excursió cultural a Barvoció del mes de Maria, això
celona, visitant l’Hospital de
aSant
l’escola
la pública!
Pau, nacional,
una joia del
moderQuè
passaria
avui?
nisme català. Tots elsNomés
assisvull
unes
tentsferenmemòria.
van sortirFèiem
gratament
pregàries,
suposo
que unes
impressionats.
Acabada
la
invocacions
a la Mare
deaDéu,
visita es va posar
rumb
Cuseguides
d’avemaries
i d’una
nit per degustar
un suculent
cançó,
castellà,
queAsemmenú aen
base
de marisc.
conpre
he recordat.
La lletra
tinuació
hi va haver
ball i,feia
en
així:
acabat, vam tornar cap a casa.

tega –que era de Cuenca- on,
durant els primers mesos, no
entenia res i, de mica en mica,
em vaig anar integrant. Immersió lingüística a l’inrevés.
Però bé, al capdavall, això del
mes de Maria era més distret
que la taula del set o la llista
dels reis gots.

sospirs i magarrufes francament còmiques. Després cantàvem, tan bé com sabíem,
9
les avemaries
ben assajades
SOCIETAT
i, acabat, anàvem a recollir
l’estampeta amb el santuari
del dia i que, avui dia, si les
hagués sabut guardar, seria
una col·lecció apreciable.

Això a l’escola. Perquè després, al vespre, hi havia el
mes de Maria a l’església.
Una devoció molt popular on
assistia força gent, dones la
majoria, i que solemnitzàvem
els de l’escolania, fundada i
mantinguda durant una anys
per Carles Cases «Carlets»
Fèiem poc cabal del que anava dient el rector durant la
celebració i, alguns cops, sortíem a jugar a la plaça. Però
hi havia un moment en què,
després de fer la visita espiritual a un santuari marià de
Catalunya –posem Queralt
o la Gleva-, el mossèn deia:
«Meditem-ho uns moments».
Llavors, el Carlets arrencava
de l’harmònium una improvisació molt sentida que a
nosaltres, els petits cantors,
ens feia molta gràcia perquè
l’home, devot, deixava anar la
costat del riu.
seva tota la seva ànima entre

En l’àmbit privat, casolà, alguns de nosaltres muntàvem
les nostre pròpies capelletes
del mes de Maria. Jo les feia
amb els germans Joan i Josep Soler (que espero que no
s’ofenguin: eren altres temps
i tots érem petits). Les guarníem com podíem, amb flors
de casa i amb un fenal que
anàvem a collir al serrat i que,
estirant-lo, s’arrissava. Però
era molt inflamable. Així que,
un dia, quan vam encendre
les espelmes, se’ns va calar
foc a tot el muntatge que, cal
dir-ho, no era una devoció,
sinó la imitació del que vèiem
al voltant nostre.

Resum de les Festes de Primavera 2014

A la tarda, a les cinc, el grup
Però és evident, em sembla,
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A la tarda a dos quarts de sis,
un gran ball a càrrec d’OstresOstres.

Un entorn que ha canviat
tant que fins i tot el temps,
la meteorologia, ha anat desmentint. Ara ni al maig cada
dia fa un raig. Però ningú no
A les dues hi va haver un diens prendrà la memòria.
nar de germanor, servit per
la cafeteria del nostre Casal.
Hi van participar 51 comensals.
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FRANKFURT LLOBREGAT
Platos combinados - Carne a la brasa

estètica
home-dona

Juan Enrique Chavez - M. Angeles Piedra
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Antiga Casa Rosendo
des de 1926
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Noces d’or al Casal
PILAR MECA
FOTO P. MECA

El dia 4 d’abril del present any,
a la Residència Casal Verge
de Montserrat de Balsareny,
vàrem estar de festa. Vam
celebrar que un dels nostres residents, Francesc Sala
Bransuela, i la seva esposa,
Eulàlia Pitarch Sáez, complien les noces d’or: 50 anys
de casats.
Tot el personal, patronat i
residents vàrem voler homenatjar-los en tan significativa
data. Per fer-ho, es va preparar una jornada plena de
sorpreses. Per esmorzar, tal
com es feia en els casaments
d’antany, una bona tassa de
xocolata desfeta. Després
se’ls va fer entrega d’un ram
de margarides i roses blanques a l’esposa i un detall floral de solapa a l’espòs, i se’ls
va proposar de renovar els
seus vots. La resposta per part
d’ambdós va ser afirmativa,
així que se’ls va acompanyar
a l’espai de celebració acom-

panyats d’algunsdels seus
familiars. Allà els esperaven el
personal, el patronat i els residents. Amb la marxa nupcial
sonant, i rebuts amb un fort
aplaudiment i alguna que altra llàgrima, els emocionats
nuvis van caminar cap a l’altar,
on els esperava el rector del
poble. La part més emotiva
de la cerimònia va ser la renovació dels vots, que va tenir com a final l’esperat petó.
A l’acabament, com mana la
tradició, se’ls va sorprendre
amb una pluja d’arròs i molts
petons i abraçades per donar
l’enhorabona a la feliç parella.
I per acabar la festa, els nuvis
van convidar tothom a pastís
i cava.
Moltes fotografies són testimoni de totes les emocions
que es van viure aquell dia.
MOLTES FELICITATS, PAQUITO
I BIENVE! Us desitgem que
pugueu compartir el vostre
amor amb nosaltres durant
molts més anys.

ASSESSORS D’IMATGE
MODA HOME/DONA

DATA
06-01
14-01
15-01
16-01
04-02
10-02
10-02
18-02
21-02
23-02
11-03
21-03
22-03
12-04
20-04
15-05
21-05

NOM
JOSÉ PÉREZ BRAVO
ANTONI FUSTÉ RIERA
URBICI MAS VALVERDE
SALVADOR EXPÓSITO MORENO
MERCÈ SABALA SANFONT
CARME ALTARRIBA SOCIATS
CARMEN BARRIOS LÓPEZ
ENRIQUE RODRÍGUEZ RIVERA
CATERINA SELLARÉS AUFERIL
PALMIRA PUBILL PUIG
PERE VALVERDE BOIXADÉ
AURELIA DE LA FUENTE VALDIVIESO
MANUEL MASCARAY MATEO
RAMON ESTEVE ANGRILL
DAVID MARTÍNEZ ARTEAGA
CONCEPCIÓ CODINA VILA
PILAR LÓPEZ PARRA

EDAT
78
45
82
80
92
71
87
82
99
89
80
86
90
-12
89
78

Inexorable, el cicle de la vida es va enduent balsarenyencs i balsarenyenques, natius o d’adopció, que han conviscut amb nosaltres, amb els quals havíem parlat tantes vegades que només
en podem servar records emocionats. El nostre condol a les famílies de tots ells, i en especial a la del jove David, víctima d’un
accident que ens va commocionar tant. Reposin tots en pau i en
la nostra memòria

Agraïts
FAMÍLIA MARTÍNEZ ARTEAGA
FOTO ARXIU

Els pares del David volem
donar les gràcies de tot cor
pel recolzament que hem rebut de part de tantes i tantes
persones, conegudes i no conegudes, del poble i de fora,
en els moments que per desgràcia ens ha tocat viure: una
situació tan difícil d’afrontar,
que mai a ningú hauria de
passar.
Aquest recolzament demostra una vegada més que les
persones tenen molt bon cor,
tot posant-se a la pell dels qui
pateixen i fent ben seu el dolor d’uns pares que ploren la
pèrdua d’un fill.
Gràcies de tot cor per compartir amb nosaltres aquests

moments d’angoixa que no
ens fan sentir tan sols. Gràcies
per la vostra ajuda desinteressada, la qual us agrairem
sempre, de debò.
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El Cor Juvenil del Conservatori de Càritas balsarenyenca busca local
Música de Manresa a Balsareny
JOSEP GUDAYOL I PUIG

JOSEP GUDAYOL I PUIG

En el marc de l’església de
Santa Maria de Balsareny,
els joves del Cor Juvenil del
Conservatori Municipal de
Música de Manresa, van oferir el dia 25 de maig un gran
concert de veus blanques. El
cor el formen una trentena
de nois i noies; el va dirigir
Francesc Vallès i Lluís Roselló el va acompanyar al piano.
Cal ressaltar que la balsarenyenca Dúnia Fornell forma
part d’aquest grup. A l’acte hi
van col·laborar la Coral Sant
Esteve i la Parròquia de Santa
Maria de Balsareny.
A dos quarts de set de la tarRESTAURANT
da, una setantena de perso-

RRETINA

nes ompliren la nau central
de la nostra església parroquial. Una bona assistència
de balsarenyencs i bagencs
van poder gaudir d’un
excel·lent recull de cançons
i harmonies interpretades
amb una gran qualitat vocal.
El programa el van compondre les següents peces: (I)
Sanctus (E. Butler), Laudate
Pueri (F. Mendelsson), Ave
Verum (G. Fauré), Pater Noster
(X. Sarasola). (II) Ma Llibertat
(G. Moustaki), Krinitsa (popular ucraïnesa), Vell pelegrí (espiritual negre). (III) Bonse Aba
(popular de Zàmbia), Bo yabo
haboker (J. Hadar), No ma is
an island (gòspel) i Goza mi
calipso (A. Hernández).

Visita al Museu de vestits de paper
de Mollerussa i a les Borges Blanques

Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY

JOSEP GUDAYOL I PUIG

admirar alguns dels vestits ex-

ROBA I PERFUMERIA
posats i confeccionats per la

Carme Galera

“El dia 12 de maig, un autocar modista balsarenyenca Anna
de l’associació Els Ametllers, Bonals. En acabat, l’autocar es
amb més de 40 persones, es va dirigir cap a la població de
va desplaçar a terres lleidata- les Borges Blanques, població
de Berga,
3 - Telèfon 93
839
62 46 - ja
BALSARENY
que
l’entitat
havia visitat annes perCarretera
tal de visitar
el Museu
de Vestits de Paper de la ciutat teriorment, i on es va retrobar
de Mollerussa. Aquest museu amb la família Arderiu Peix. El
respon a una crida que era Pere i la Pilar, de nou, van espequasi obligada, reconeixen rar al grup al peu de les portes
així una costum arrelada a del Casal, on participarien d’un
d’allò més suculent. Més
Mollerussa i a una
Al forma
serveid’art
de la àpat
construcció
poc coneguda fora d’aquesta tard, a mitja tarda, tots plegats
ciutat. D’entre les singularitat van gaudir d’un espectacle del
de Mollerussa potser la més grup «La Il·lusió» de l’entitat
balsarenyenca.
Vull remarcar
coneguda
ésManresa,
el concurs
quei fax 93
Cra. de
35 - Tel.
839 60 36 - BALSARENY
es va celebrant des de fa 49 que sempre és molt agraït reanys. El Museu és fruit d’aquest trobar-se amb persones que en
concurs i de tots els seus par- anys passats van formar part
ticipants, perquè gràcies a ells de la plantilla de treballadors
avui es pot comptar amb més de la Colònia Soldevila, com
de vuitanta vestits exposats és la Rosa Espunya. La seva
família va formar part durant
per compartir-losMontajes
amb tot ely reparaciones
del col·lectiu de la
públic visitant.
Fontanería - Calefacciónmolts
- Gas anys
- Electricidad
fàbrica
tèxtil
de Sant Esteve de
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
Balsareny.
Durant
la
visita
vam
poder
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

MORROS

següent petició: «Si algú sap
d’un local a la fi de portar diferents activitats pròpies de
la nostra entitat, li agrairíem
que ens ho faci saber. Moltes
gràcies».

Darrerament ens ha arribat
una nota de l’entitat Càritas
Parroquial de Balsareny pregant-nos que fem pública la

Callar patint
JOSEP GUDAYOL I PUIG

La reflexió d’uns versos arribats des de l’entitat del Casal Verge
de Montserrat a cura de Manola Asensio omplen avui aquesta
secció.

Llum apagada
Plorar amb pena quan la llum
amagada d’un amor brilla joiosa.
Contempleu les negrors de la vida,
sent propietàries d’un somni de color de rosa.
Fingir indiferència i fingir calma
quan uns llavis amb amor sospiren,
MODA ÍNTIMA
tanquen els ulls i amb passió ens miren.
Digueu no, quan amb tendresa grata
el sí es bolqui escampat pelsPlaça
llavis;11 de Setembre, 3 - BALSARENY
tingueu en les vostres mans la ventura Tel. comercio 93 839 63 55
Tel. contestador 93 839 63 35
i gaudiu i patiu, turmenteu-vos.
Oh dolor amagat i silenciós,
pena igual a la teva no l’he trobada;
el més terrible i angoixant
M.plor
Mar Pulido Cañellas
és aquell que plorem dins nostre.DELEGADA

FUNERÀRIA FONTAL, SA

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY

Bruc,
19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
Manola
Asensio
www.funerariafontal.com

TAVERNA EL BOTER
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Àgueda Borrero - Margarida Noguera
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FORN
PORTES
Pa i Pastisseria

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
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ALS QUE JA ENS CONEIXEU, GRÀCIES PER
CONFIAR EN NOSALTRES, I ALS QUE NO,
US FEM SABER ELS NOSTRES SERVEIS:

I ARA TAMBÉ
A NAVARCLES
C/ Sant Domènec, 41
Balsareny
Tel. 93 839 60 47 Carrer

ODONTOLOGIA
OBTURACIONS
HIGIENES
BLANQUEJAMENT
PRÒTESIS
IMPLANTS
CIRURGIA
ORTODÒNCIA
PER A INFANTS I ADULTS
PSICOLOGIA

del Nord, 1 - BALSARENY
LOGOPÈDIA
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