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Blanca,

la geganta nova

FOTO A. SELGAS

Adéu a Eugenio Barranco
A l’edat de 77 anys ens ha deixat
Eugenio Barranco Sánchez,
que va ser alcalde de Balsareny de 1979 a 1982
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I hem arribat a l’estiu. Un estiu que ha començat amb
unes temperatures més
que moderades i amb alguna pluja; però la piscina
ha obert puntualment i no
han mancat les habituals
activitats d’esplai per als
menuts, al Campus Esportiu d’estiu, i per als més granadets, al Casal de la Gent
Gran. Es va encendre el foc
de Sant Joan i el juny es va
acomiadar amb una animada Shopping night, on el
comerç local va exhibir les
seves ofertes, un dissabte a
la nit, a la fresca; i amb una
trobada de gegants, a càrrec
d’Els K+Sonen, que van batejar i presentar en societat
la nova geganta, Blanca.
El juliol ha començat amb
natació: a més dels cursets
—que acabaran el dia 28—,
hi ha hagut el torneig Bages
d’estiu, i després les 10 hores de natació, en el marc
de la campanya «Mulla’t
per l’esclerosi múltiple».
L’agenda esportiva ha brindat també una expedició
del Centre Excursionista Balsareny a la Tuca la Forqueta,
a la vall d’Eriste, a Benasc; i
ha programat un any més
les tradicionals 24 hores de
futbol sala, que tindran lloc
els dies 26 i 27.
La moguda cultural es basa
en els dijous de cine a la
fresca organitzats pel grup
La Garsa; les Trobades amb
la Ciència, amb un taller
d’astronomia per a infants a

càrrec dels AstroAmics i un
sobre el funcionament de
la ràdio, amb Francesc Camprubí i Ramon Magem. Els
sopars amb ball al carrer i la
festa de Sant Cristòfol omplen d’animació els espais
públics locals, i les entitats
continuen desenvolupant
les seves activitats abans
del parèntesi estival.
Al poble es fa alguna obra.
Al nucli urbà, al carrer del
Trull, s’hi instal·la una caldera i dipòsit de biomassa
que servirà per alimentar
amb energia renovable la
calefacció de la Casa de la
Vila, les escoles, el CAP, el
Casal de Gent Gran i el Casal
Verge de Montserrat. Avui
és una inversió econòmica
important, però que crea
feina, cosa que està prou
bé; i demà ha de servir per
estalviar diners al comú; a
l’interior, l’alcalde ens ho
explica en un article. Per altra banda, a l’extraradi es
fa una extracció de grava a
prop de Cal Maiol; per cert,
que per evitar que els camions passin per una part
del nucli urbà, es desvien
—com ja es va fer fa pocs
anys quan es van excavar
els Sants Peres— per l’antic
camí de la Via. Això ha provocat queixes d’algunes de
les persones que fan servir habitualment aquesta
zona per passejar, ja que
els camions aixequen pols i
embruten la vegetació adjacent; val a dir que l’empresa
intenta minimitzar aquest
dany fent-hi passar de tant
en tant un camió cisterna

Coordinador: Ramon Carreté
Composició: Jordi Selgas
Publicitat i promoció: Josep Gudayol
Redacció: Mireia Carreté, Josep Gudayol, Jordi Medina,
Xavier Novell, Conxita Planes, Isidre Prat,
Laia Prat, Núria Puigivila, Laia Riu,
Alfred Selgas i Jordi Selgas
Edició blog. Responsable: Ramon Carreté
Dipòsit Legal: B- 27.977-1980

sarment@sarment.cat

Imprimeix: Sadurní, comunicació gràfica-Navàs

Junta del CCB
President: Ramon Carreté
Vicepresident: Joan Prat
Secretari: Lluís Boixadera
Tresorer: Antoni Manzano
Vocals: Esteve Díaz, Josep Gudayol,
Pere Juncadella Jordi Medina,
Xavier Novell, Alfred Selgas i
Jordi Selgas
Els escrits publicats al SARMENT no reflecteixen el pensament del CCB, sinó el del signant, entitat o persona. Només els signants <CCB> reflecteixen l’opinió del cercle.

que rega —i enfanga— el
camí. Costa, de trobar-hi
solucions òptimes. Mentrestant, el Suprem ha tombat el
recurs d’Iberpotash sobre el
runam salí, i l’empresa reacciona dient que pot parar la
inversió prevista per al projecte Phoenix: la incertesa
torna a planar sobre un sector, el miner, que ja n’ha viscut prou i de tots colors. Esperem que el seny s’imposi.
Moltes entitats ja pensen
en la programació del curs
vinent. Els Pastorets ja preparen el tradicional recital
de poemes que tindrà lloc
el 7 de setembre, i preveuen
per finals d’aquell mes o
començaments d’octubre
l’assemblea general de
l’associació, que donarà
inici als assaigs de la nova
temporada.
L’assemblea
local de l’ANC, després de
la conferència de Vicent
Partal, ja està preparant
l’organització dels autocars
que han d’anar a Barcelona
l’Onze de Setembre; quan
surti aquest butlletí, ja es podran reservar les places en
determinats establiments.
Cada cosa al seu temps i, a
l’estiu, cigales, diu el refranyer. Les vacances serveixen
per recarregar les piles, però
tothom té clar que la vida
segueix i les activitats socials no paren; i que a la tardor se’ns girarà feina. Nosaltres no sortirem a l’agost,
però tanquem juliol amb un
número doble. Desitgem un
bon estiu a tots els nostres
lectors.
Hi col·labora i dóna suport:
Parròquia de Santa Maria de Balsareny
Casal de la Gent Gran
Agrupament Escolta Guillem de Balsareny
Claustre Escola Guillem de Balsareny
AMPA Escola Guillem de Balsareny
Club d’Escacs Balsareny
Club d’Handbol Balsareny
Club Natació Balsareny
Penya Barcelonista de Balsareny
Centre Excursionista de Balsareny
Astroamics - La Garsa
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Instal·lació de biomassa i xarxa de calor per a diversos equipaments
JAUME RABEYA I CASELLAS*

La Comissió Europea va posar
en marxa el que ha denominat
«PACTE D’ALCALDES», una de
les iniciatives més ambicioses
com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita
contra l’escalfament de la Terra.
En l’esmentat pacte, al que
l’Ajuntament de Balsareny es
va adherir en acord de Ple del
dia 31 de maig de 2012, es
pren el compromís de reducció d’emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i de fer actuacions
concretes amb la implantació
d’energies renovables.
L’Ajuntament de Balsareny amb
aquest compromís internacional i local ha endegat aquest
projecte, que és un nou model
d’estalvi energètic, una eficiència en l’ús dels recursos i la utilització d’energies renovables.
Aquest projecte consisteix en
una xarxa centralitzada de calor per subministres a diferents
edificis. Aquesta xarxa subministrarà calefacció i aigua calenta a les escoles Guillem, al
Centre d’Assistència Primària,
a l’Ajuntament, al Casal de la
Gent Gran i a la residència Casal
Verge de Montserrat.
Els beneficis ambientals són un
dels aspectes més rellevants
que porta la implantació dels
sistemes centralitzats de producció de calor. La major eficiència contribueix a la millora
de la qualitat de l’aire i minimitzar els gasos d’efecte hivernacle amb la reducció d’emissions
de forma global.
Estalvi emissions GEH
Tenint en compte la mitjana
dels consums històrics i el mix
de combustibles consumits,
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH), que en aquest
cas corresponen íntegrament a
emissions de CO2:

EDIFICI
1. AJUNTAMENT
2. CASAL GENT GRAN
3. RES. CASAL VERGE M.
4. CONSULTORI MÈDIC
5. CEIP GUILLEM-PRIMÀRIA
6. CEIP GUILLEM-ED.INF.

COMBUSTIBLE
ACTUAL
Gas Natural
Gasoil
Gas Natural
Elec. (joule+bomba)
Gasoil
Gasoil

POTÈNCIA
INST. (KW)
130
237
400
37
232
81
1.117

CONSUM ANUAL
(kWh/any)
60.158
66.243
553.504
25.650
136.743
32.616
874.914

CO2
(Tn/any)
12,0
17,9
110,7
2,8
36,9
8,8
189,1

NOTA: La biomassa, tot i que requereix una certa despesa energètica per a la seva extracció i transformació, es considera neutra en quant a emissions de CO2.
Aquests càlculs s’han realitzat en base als següents paràmetres:
COMBUSTIBLE
BIOMASSA-ESTELLA
BIOMASSA-PELLETS
ELECTRICITAT
GAS NATURAL
GASOIL
GLP
Resum del projecte
El present projecte contempla
la instal·lació d’una caldera de
biomassa per al subministre
de calor als següents edificis situats al nucli urbà de Balsareny:
- Consultori mèdic (ús sanitari)
- Casal de la gent gran

CO2
0,00 Kg.
0,00 Kg.
0,20 Kg.
0,20 Kg.
0,27 Kg.
0,23 Kg.

CO2_UNITS
CO2/kWh
CO2/kWh
CO2/kWh
CO2/kWh
CO2/kWh
CO2/hWh

PCI
3.570,00
4.069,00
1,00
10,80
10,22
13,14

(ús social)
- Ajuntament (ús administratiu)
- Residència “Casal Verge de
Montserrat”
(ús social i assistencial)
- CEIP «Guillem de Balsareny»
ed. Infantil (ús educatiu)
- CEIP «Guillem de Balsareny»
ed. Primària (ús educatiu)

PCI_UNITS
kWh/Tn BS30
kWh/Tn
kWh
kWh/m3
kWh/l
kWh/kg

FONT
IDAE
ICAEN
ICAEN
ICAEN
ICAEN
ICAEN

Dita instal·lació substituirà calderes de combustibles fòssil
(gas-oil, gas natural) i calefaccions elèctriques per una de
biomassa (estella forestal).
Els principals paràmetres es
poden resumir en la següent
taula:

Abast del projecte Disseny i valoració econòmica dels següents elements:
- Dimensionat caldera
- Obra civil (sitja, edifici caldera)
- Xarxa de distribució de calor
- Entrega de calor a les instal·lacions existents
Potència actual instal·lada 1.116,9 kW
Potència a instal·lar 500 kW
Capacitat neta de la sitja 70 m3
Longitud xarxa de calor 358 m (716 m comptant el circuit de retorn)
Estalvi anual en emissions de CO2 189,1 Tn CO2/any
Pressupost d’execució per contracta (PEC) 334.833,93 €
Aquesta important obra, és
possible gràcies a l’aportació
del 83’94% del seu cost per la
Diputació de Barcelona.
Previsió
d’estella

de

consum

Partint dels consums històrics
a les instal·lacions, es preveu
un consum anual d’energia
primària de 925.835kWh
(equivalent al consum his-

tòric, amb un increment del
5,5% en concepte de pèrdues
en la xarxa de calor).
El consum d’estella amb una
humitat del 30% (base seca),
tenint en compte un PCI de
l’estella és d’uns 3,57kWh/
Kg, dóna una xifra d’unes
259,3Tn/any. I en quant al
volum anual, comptant una
densitat de 350 kg/m3, aquest
serà d’uns 741m3/any.

Freqüència de càrrega
Tenint en compte que tenim
una sitja de 70 m3 útils i el
consum anual de 741 m3/any,
es preveu que caldran unes
10,5 càrregues anuals.
Superfície forestal gestionada
El terme municipal de Balsareny engloba unes

ENY

S

26
31
Y

NY

04

ACTUALITAT

‘Transmissions’: un testimoni de la Guerra Civil

1.800Ha forestals. Tenint
en compte una extracció
de 20Tn estella BS60/any,
LA GARSA
aproximadament cada any
FOTOS JORDI ALGUÉ SALA
caldrà tractar 16Ha/any
M. de
Mar Pulido Cañellas
El dia 31 de maig es va presenbosc.
DELEGADA
tar al Sindicat el documental
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650
47 97 42 - BALSARENY
Considerant
una periodicitat Transmissions. Memòries de
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
d’extracció d’uns www.funerariafontal.com
10 anys, Lluís Sala en un acte organitel subministre d’estella per zat pel col·lectiu La Garsa amb
aquesta instal·lació perme- la col·laboració del Cercle Cultrà gestionar unes 160Ha de tural de Balsareny. Aquest domassa forestal (un 8,9% de cumental recupera el testimola superfície forestal dispo- ni del callussenc Lluís Sala, un
nible al municipi). Per tant, dels darrers supervivents de la
la sostenibilitat en quant a Guerra Civil.
disponibilitatÀgueda
de recursos
Borrero - Margarida Noguera
naturals, queda plenament Lluís Sala va fer la guerra a la
Divisió de l’exèrcit repujustificada. Creu, 29 - Tel. 93 839 6527a
50 - BALSARENY
blicà enquadrat en una secció
La previsió d’engegada de la de transmissions i va particiinstal·lació és el proper mes par en les principals batalles
d’octubre i l’estella forestal del conflicte: el front d’Aragó,
de Terol, el Meren· Automatismes
que s’utilitzarà serà proce- la batalla
gue
o
l’Ebre,
entre
altres. Posdent de la gestió dels boscos
· Fabricació
i reparació
teriorment
s’exilià
a França,
de Subirana principalment i
· Ferreteria
en general
on
fou
internat
als
camps
de
de Fusimanya.
refugiats de Sant Llorenç de
Esperem continuar treba- Cerdans i de Setfonts. A partir
Rabeia - Telèfon 93 839dels
65 87
- BALSARENY
anys
70 es començà a inllant per La
complir
amb els
teressar
per
la guerra i n’acabà
compromisos contrets amb
fent
un
dels
principals leitmoel “pacte d’alcaldes”, i si no
tiv
de
la
seva
vida. A banda de
hi ha res de nou els propers
la
vessant
personal
de Lluís
mesos veurem com amb una
Sala,
Transmissions
és
una realtra inversió important en
flexió
sobre
els
processos
de
enllumenat públic, iniciarem
memòria
històrica
realitzats
el programa de substitució
per enllumenat LED, el pri- al nostre país i un homenatge
h o mdeeprova
- d ojanen
a un Sant
Domènec,de
41la
- BALSARENY
als pioners
seva recupemer però,
PERRUQUERIA
ESTÈTICA
Tel. 93
839setanta
60 47
ració
a
partir
dels
anys
ampli sector.
i vuitanta. Compta amb la parL’Ajuntament de Balsareny ticipació de Joan Villarroya,
en el marc del “pla d’acció Martí Marín, David Tormo i
per a l’energia sostenible Pol Galitó, i torna a visitar els
es va comprometre a reduir principals espais del conflic3.154 T CO2eq fins el 2020 el te, com el Merengue, l’Ebre i
que representa una reduc- diversos camps de refugiats
ció del 24,5% respecte a les francesos, ara conservats com
a lloc
de memòria.
emissions de l’any
Pol. 2005.
Ind. La Coromina,
c/ Indústria,
s/n

FUNERÀRIA FONTAL, SA

OLGA
estètica
home-dona

Sant Domènec
Telèfon 93 839 65
BALSARE

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

PORTES

PUIG

Mèdic

Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY
(*) Alcalde

Nova

Fou un acte molt emotiu, ja

isió

C/ de la Creu,
Tel. 93 820 08
BALSARE

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Oriol Serra amb Felicitat Baraldés.

que tot just feia 20 dies que el al costat d’en Lluis, un home
Lluís ens havia deixat a l’edat compromès i actiu, de qui
de 98 anys i aquesta era la van recordar força anècdotes.
primera projecció que es feia En acabar l’acte, La Garsa va
després de la seva mort. La fer entrega d’un ram de flors
presentació va anar a càrrec amb els colors de la bandera 6de
la 93República
de membres de LaBaixada
Garsa del
i enTorrent,
- Tel.
839 63 58 -espanyoBALSARENY
acabar es va poder fer una la a la Felicitat com a mostra
tertúlia amb el director del d’agraïment a la família per
documental i nét del prota- haver-nos portat al poble un
Plaça R. Viñes, 1
gonista, l’historiador surienc documental d’una qualitat
93 839 60 3
ofert
Jordi Algué Sala. Aquest va excel·lent i haver-nos Tel.
BALSAREN
incidir molt sobre el silenci una tarda de grans emocions.
a què van ser sotmesos els
Josep Sole
vençuts durant la dictadura i
els moviments massa tímids
dels governs democràtics per
recuperar la memòria històri- GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ
ca. Però les intervencions més
emocionants van ser les de
Maria Dolors Sala i de Felicitat Baraldés, filla i esposa
de Lluis Sala, respectivament,
que van voler fer de l’acte un
homenatge al seu pare i marit.
Van explicar durant una bona
Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77
estona com la guerra va afectar la família i com era la vida

sangüesa

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

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

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

ACTUALITAT 05

Geganta nova i comerç a la fresca
SARMENT
FOTOS A. SELGAS

El dissabte 28 de juny va tenir
lloc la Segona Trobada de Gegants, organitzada pel grup
Els K+ Sonen. En els actes de
la trobada es va fer la presentació de la nova geganta de
la colla, de nom Blanca, una
dama medieval que porta el
nom de Blanca de Bell-lloc,
esposa de Bernat de Peguera,
que va ser baró de Balsareny
al segle XIV.
Aquell mateix vespre, a la
plaça de la Mel, l’Agrupació
de Botiguers i Comerciants
de Balsareny va muntar una
concorreguda Shopping night,
en la qual diferents establiments comercials del poble
van treure al carrer els seus
productes, ofertes i serveis
per posar-los a disposició de
la gent que, en gran nombre,
s’hi va acostar. Una excel·lent
idea per reforçar la importància del comerç de proximitat,
on el client és ben atès perquè
el botiguer és també de casa.

06 ACTUALITAT

Iberpotash ha de presentar
un pla per al runam salí
SARMENT

L’empresa va signar fa pocs
dies un acord amb AkzoNobel
A primers de juliol s’ha sabut Chemicals per col·laborar en
que el Tribunal Suprem ha la producció i comercialització
desestimat un recurs presen- de sal vacuum i potassa blantat per l’empresa Iberpotash ca. Segons fonts de l’empresa,
contra una sentència del Tri- «l’acord ens permetrà vendre
bunal Superior de Justícia de tota aquesta sal i, per tant, no
Catalunya que l’obligava a quedarà ni un gram de sal la
presentar
un pla
de restaura- muntanya» i per tant, aquest
ROBA
I PERFUMERIA
ció del runam salí del Cogulló, és el «millor pla de restauració
a Sallent, i instava a la Gene- que es pot presentar». Iberporalitat a demanar a l’empresa tash manifesta que estan fent
una fiança per garantir que el la «millor gestió ambiental
pla es dugués a terme. La sen- possible» L’empresa afirma
de Berga,
3 - Telèfon 93
839moltes
62 46 - BALSARENY
que
de les denúncies
tènciaCarretera
no té més
possibilitat
han estat originades per la
que ser recorreguda.
seva competència, que «des
L’empresa ha dit que acatarà del primer dia no han paït bé
la resolució judicial, i lamenta els nostres plans d’expansió»;
que, havent complert «totes i ha denunciat que pateixen
les normes», aquesta
sentènAl servei
de la «pressions»
construcciódes del “primer
cia li crea «inseguretat jurídi- dia que vam anunciar el proca», ja que li canvia «les regles jecte de comercialització de
del joc» També ha recordat sal de primera qualitat [...]
Cra. de Manresa,
35 - Tel. al
i fax 93
36 - BALSARENY
És839
un60atac
constant perquè
que Iberpotash
“inverteix
territori i té un pla d’inversió volen impedir que venguem
de 800 milions d’euros a Ca- aquesta sal, però tenim tot el
talunya”. I ha deixat caure que dret de fer-ho”, han subratllat.
la «inseguretat jurídica» po- El Govern ha instat Iberpotash
dria obligar-la a repensar-se a demostrar que “la sal del Coaquesta inversió milionària. gulló és un recurs aprofitable i
Montajes y reparaciones
no un residu».
No ha parlat explícitament
d’aturar el Fontanería
projecte Phoenix,
- Calefacción - Gas - Electricidad
resumides de
però sí d’obrir
«un període
de Informacions
Aire acondicionado
- Antenas
terrestres y parabólicas
valoració
de la34inversió».
No63 97Manresainfo.cat
Cra. de Manresa,
- Tel. 93 839
- Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
cal dir que una paralització de http://www.naciodigital.cat/
l’activitat podria tenir conse- manresainfo/
qüències nefastes per al futur
de la mineria
al Bages.
FOTO ARXIU

Carme Galera

MORROS

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

PLANTES I FLORS

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

Vicent Partal parla d’independència
BXI

Basant-se en la seva llarga
experiència com a periodista
El dia 2 de juliol, a la sala Sin- internacional, Partal va comdicat, davant unes 60 perso- parar el procés català amb
nes, el periodista Vicent Par- altres processos indepental, director del diari digital dentistes que s’han donat
VilaWeb, va fer una xerrada recentment, com ara Eslode presentació del seu llibre vàquia, els països bàltics o els
A un pam de la independèn- estats de l’antiga Iugoslàvia,
cia (editorial La Magrana), així com el proper referènen un acte organitzat per dum escocès, i va exposar les
línies mestres de com creu
l’assemblea local de l’ANC.
que ha de ser la futura CatalunyaCañellas
independent.
Partal va obrir un interessant
M. Mar Pulido
diàleg que va durar ben bé DELEGADA
A les moltes persones que li
dues hores.
Va dirCarrilet,
que la
TANATORI:
99 so- Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
van93fer
Partal els
cietatBruc,
civil
ha
de
continuar
19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax
872preguntes,
63 22 - MANRESA
www.funerariafontal.com
fent feina, abans i després
de va donar una visió optimista,
l’Onze de Setembre i fins al convençut que la independia de la consulta, i ha d’estar dència no tan sols és a l’abast,
unida i fer costat als partits i sinó que es produirà en el si
les organitzacions que tre- de la Unió Europea. L’acte va
ballen pacíficament i demo- acabar signant llibres seus —
cràticament pel dret a decidir, que es van exhaurir— i menamb tranquil·litat i sense des- jant coca i bevent cava.
animar-se. VaÀgueda
ressaltarBorrero
que cal- Margarida Noguera
no preocupar-se pel fet que, Per l’ANC, Josep Sanmiquel
va- BALSARENY
agrair l’assistència i va
des d’àmbits Creu,
d’opinió
29 - interesTel. 93 839 65li 50
sats, es pronostiqui un pano- recordar als presents que
rama caòtic, ple d’incerteses d’aquí a pocs dies ja es poi de riscos, amb l’evident in- dran començar a fer les instenció d’atemorir el personal cripcions per als autocars de
· Automatismes
l’Onze
de Setembre.
i fomentar el dubte.
FOTO BXI

FUNERÀRIA FONTAL, SA

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

PORTES

PUIG

· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

ROBA I PERFUMERIA

Mèdic
Carme Galera

home - dona

Sant Domènec, 41 - BALSARENY
ESTÈTICA
Tel. 93 839 60 47
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY

PERRUQUERIA

MORROS
Al servei de la construcció

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Cra. de Manresa,
fax71
93- 839
60 36 - BALSARENY
Telèfon3593- Tel.
839 i64
BALSARENY

08 ENTREVISTA

Anna Rovira i Gerard Capdevila: Pubilla i Hereu 2014-16
LAIA RIU

sap greu ser només dos?
G: Em sembla bé, tot i que el
poble ofereix la possibilitat
de tenir dos fadrins i dues dames.

FOTO ARXIU

El passat 26 d’abril es va celebrar a Balsareny la proclamació de la nova Pubilla i el nou
Hereu de Balsareny per al període 2014-2016. Els escollits
van ser l’Anna Rovira i el Gerard
Capdevila.
El Gerard, nascut el 3 d’abril de
1996, viu a Balsareny. Aquest
any ha acabat el CFGM de Pagesia i, tot i que aquest any ha
compaginat estudis i feina,
l’any que ve vol dedicar-se només a treballar. La lectura, afirma que no li agrada gaire. Pel
que fa a l’esport, abans jugava
a handbol, però va deixar-ho fa
un temps. Una de les aficions
del Gerard són els gegants. Forma part de la Colla Gegantera
i Grallera de Balsareny. A més
dels gegants i del Pubillatge,
participa a la Festa dels Traginers, al Consell de Joventut i als
Pastorets.
L’Anna, nascuda l’11 de maig
de 1996, viu al barri de Cal
Nosa (Balsareny). Ha acabat 2n
de Batxillerat social-humanístic i ha fet la selectivitat aquest
juny. De cara a l’any que ve li
agradaria entrar a Barcelona a
estudiar el grau de Turisme. Pel
que fa a la lectura, els últims llibres que s’ha llegit són El Cafè
de la Marina, de Josep Maria de
Sagarra, i El Cafè de la granota, de Jesús Moncada. Respecte
a l’esport, diu que sempre li ha
agradat. Fins fa poc feia natació; abans jugava a bàsquet
i anys enrere havia practicat
patinatge sobre rodes. El que
li agrada fer a les seves estones lliures és cantar i tocar la
guitarra. L’Anna, tal com va
dir a la seva proclamació, ha
fet més vida a Navàs que aquí,
però durant aquests dos anys li
agradaria acostar-se al poble
de Balsareny.
—Quina entitat us va presentar a Hereu i Pubilla?

—Des de la proclamació, heu
fet moltes sortides? Heu conegut molta gent?
A: Hem fet totes les sortides
que hem pogut. En el Pubillatge, el que vols al principi
és que la gent et tracti bé; per
tant, els veterans que donen
l’entrada als nous ja fan les coses molt fàcils. La gent és molt
oberta i de seguida et fas amb
tothom.
G: Actualment hem fet unes
deu sortides i anem coneixent
gent nova a cada poble.
A: Els Traginers.
G: Els Geganters i Grallers de
Balsareny, juntament amb la
comissió de Traginers.
—Com és que vau decidir presentar-vos?
A: A Navàs sempre hi ha hagut molta afició amb això
del Pubillatge: cada any vas a
la plaça a veure qui surt, i fa
gràcia. Vaig decidir-ho perquè
m’agrada representar el meu
país i per mantenir aquesta
tradició tan maca. Llavors un
dia vam quedar amb la Laura,
l’última pubilla de Balsareny,
per parlar-ne.
G: Des que era petit m’havia
passat pel cap que tard o
d’hora m’agradaria fer-ho. Els
representants d’altres pobles,
juntament amb la Laura Calveras, també em van animar a
presentar-m’hi.
—I això que siguin dos anys
de pubillatge en comptes d’un
com a la majoria de poblacions, què us sembla?
G: Una gran sort, perquè et
permet conèixer i descobrir
els indrets de la nostra Catalunya durant dos anys.
A: Quan diem als altres pobles
que a Balsareny fem dos anys

de Pubillatge, diuen que a tots
els agradaria estar-hi dos anys.
Segurament: jo encara no he
vist prou com funciona, però
de moment l’experiència és
bona.
—Què us va semblar la proclamació? Us va agradar l’acte?
A: A mi el comiat de la Laura
em va emocionar molt. Va ser
molt emotiu el fet que remarqués el paper dels seus pares
acompanyant-la a les sortides,
donant-li aquest suport, la
implicació de la seva família
i l’esforç que ha fet ella per
estar present a tantes proclamacions.
G: M’imaginava una cosa simple i em vaig trobar amb un
gran acte. També estem molt
agraïts a la Laura, perquè ens
ha obert moltes portes a altres pobles.
A: A més, tenint algú com ella
al costat, que saps que sempre hi pots comptar, no et
sents tan sol. Al principi, una
persona que conegui tot això
la necessites al costat, i ella va
acompanyar-nos a la primera
proclamació que vam anar.
—I el fet de ser només un Hereu
i una Pubilla, què us sembla? Us

—Us ho imaginàveu així?
A: Jo no en tenia gaire idea;
em feia molt respecte sortir.
Sempre he sigut una noia que
em costa fer-me amb la gent i
pensava que em costaria. Però
en veure que la gent és tan
oberta, doncs... No m’ho imaginava com una experiència
tan bona.
G: Des de fora es viu diferent
de com ho veus un cop ets a
dins.
—Quins propòsits teniu durant
aquests dos anys de Pubillatge?
A: Com a propòsit tenim crear
una gran família amb la gent
del Pubillatge de tot Catalunya, perquè en realitat el Pubillatge és això: anem coneixent
molta gent i anem establint
lligams. Un altre és anar com a
mínim una vegada a cada lloc
durant aquests dos anys.
G: El nostre objectiu és portar
Balsareny arreu del territori
català.
—Us heu plantejat presentarvos a candidats dels títols nacionals del Pubillatge?
G: Sí, de la Catalunya central i
nacionals.
A: Sí, a mi també m’agradaria.
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Paula Soler Trapé: una promesa San Juan de la Cruz
balsarenyenca en música i teatre
JOSEP GUDAYOL i PUIG

JOSEP GUDAYOL i PUIG
FOTO ARXIU

Balsareny Avui es complau a
presentar els versos del poeta
balsarenyenc Diego Galera i
Morales. El nostre conciuta-

Aquesta secció avui es complau
de poder fer arribar als nostres
lectors la paraula i les il·lusions
d’aquesta balsarenyenca de 12
anys que, amb el seu potencial
artístic, ens omple d’aire fresc.
Ens trobem a la Baixada del
Torrent, a casa dels avis de
l’entrevistada. La Paula Soler
neix a Balsareny el 29 de juny
de 2002. Actualment cursa sisè
de primària a l’escola La Salle
de Manresa. Li agrada la lectura: diu que «llegir és com entrar
en llocs on no has estat mai» i
que «hi ha llibres molt divertits. Ara estic llegint Gerónimo Stilton i també Diari d’una
penjada, de Rachel Renee Russell». Li encanta viatjar, tot i que
encara no ho ha fet gaire. Un
any va anar a Olot i li va encantar fer un àpat de fesols; també
va divertir-se molt fent una escalada al Pedraforca.
—Hem sabut del teu potencial
en el món artístic. Aquest fet,
neix o creix en la persona?
—Jo crec que aquests valors
els portes molt a dins. A mi
sempre m’ha agradat poderme expressar davant del públic. Ja de ben petita, a l’escola
i també a casa, sempre estava
a punt per fer representacions.
—Què significa, per a tu, la paraula «aprendre»?
—Tota persona ha de tenir
l’oportunitat d’aprendre. De
molt petits ja comencem a
aprendre. La vida és com una
escola on hem vingut per
poder aprendre. Aprendre a
llegir, a escriure, a estimar...
A partir d’això, algun dia podrem arribar a aconseguir allò
que ens motiva. A mi, sense
voler ser pedant, m’agradaria
arribar molt lluny en el món
del teatre, ja que m’hi trobo

dà va ser premiat en l’edició
d’enguany del Concurs Literari Sant Marc amb el poema
San Juan de la Cruz. En l’acte
de lliurament de premis, el
text va ser llegit pel mateix
autor.

SAN JUAN DE LA CRUZ
Déjame que me acerque a tu historia
con arrimo y sin arrimo; como quiera
la paloma volar; como volar quisiera.
A oscuras dejar del alma memoria.

molt bé dalt d’un escenari,
m’hi sento lliure.
—Parlant d’aprendre, com valoraries les lliçons dels mestres?
—Un mestre és una persona
que sempre s’ha de respectar;
però també haig de dir que a
vegades els trobo pesats, perquè et volen fer repetir allò
que tu ja et saps prou bé. El
mestre sempre té raó, però
crec que d’errors en fa tothom.
Ningú és perfecte.
—Tens els caràcter que tens per
algun familiar teu?
- Sí. La meva àvia és molt simpàtica i molt oberta amb els
altres, rep a les persones amb
molta atenció. Jo a vegades
m’hi enfado, però de seguida
rectifico. L’estimo molt, és la
millor àvia del món! Ep, que
el meu avi no s’enfadi! També
és molt alegre i sempre fa bromes a tothom. El meu pare és
un xic tímid, però molt bona
persona.
—De les teves activitats extraescolars (teatre, música,
dansa i pintura), quina és la
que més t’omple?
—Tal com us he dit,
m’agradaria ser una gran estrella teatral. Ara que tinc 12
anys, m’empeny una gran
il·lusió: la d’arribar molt lluny!

Volver juventud, infancia ilusoria.
Y deshaciéndome en verso te diera
el culto que bien mereces. Debiera
de la noche oscura mayor gloria.
Venciendo el viento que se aproxima,
subir contigo a lo más alto de la cima
pues ante mí, tambien hallo Carmelo.
La vista agudizo más allà del otero
buscando a mi pecho amparo. Quiero
conocer el azul nítido del Cielo.
Diego Galera Morales

L’alegria de la
conversió
M: DOLORS SOLER
FOTO ARXIU

Senyor, us oferim aquest mural
el qual vol representar la peregrinació.
A la gruta, sorpresa per la llum,
la Bernadette entra en el seu camí de conversió.
Senyor, els nostres ulls ni la llum de la Verge
poden mirar; però confiem que Ella
la seva mirada en nosaltres posarà
i el nostre cor il·luminarà amb llum de fe i alegria;
i aquesta llum ens guiarà per poder caminar
pel camí de l’Evangeli cada dia,
perquè, si volem ser uns bons cristians,
amb alegria tothom hem d’estimar,
com Jesucrist ens va ensenyar;
i feu, Senyor, que amb les nostres petites actituds,
dins de la nostra foscor plena d’alegria,
sapiguem ser llum de Fe, perquè,
al llarg d’aquesta peregrinació
tots puguem trobar l’alegria de la conversió.
Lourdes, juny 2014
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L’esbart Bastoners de Balsareny
JORDI PLANES
FOTOS RODERGAS, I. JO, J. SERAROLS,
ARXIU J. PLANES

A principis dels anys cinquanta del segle passat, Llorenç
Planes, Josep Riera Pladevall i
Joan Serarols —que ja s’havien
mogut per crear la colla infantil de Bastoners i la restauració del Ball de la Faixa— van
voler promoure una cosa més
impactant: un esbart dansaire, una colla de nois i noies
que, degudament ensenyats,
oferissin al públic les danses
tradicionals i populars de Catalunya. Sempre amb la idea
de mantenir viva la cultura del
país, en uns moments en què
era negada i durament ofegada pel règim franquista. Així
va néixer l’Esbart Bastoners
de Balsareny, nom que homenatjava el ball més propi de
Balsareny i, sobretot, les colles
que l’havien mantingut a través dels anys. En sóc testimoni
perquè les reunions fundacionals —i les altres— es feien a
l’obrador del meu pare, a les
nits, mentre ell cosia i jo ho escoltava tot.
Un cop reclutats els futurs
dansaires entre els i les joves
del poble, amb una resposta espectacular, i d’afegir-hi
la colla infantil —el futur esbart movia més de cinquanta
persones—, calia trobar un
mestre de dansa tradicional i
els fundadors van recórrer al
senyor Joan Comas i Vicens,
eminent folklorista i director
de l’Esbart Montserrat de Barcelona. L’esmentat senyor pujava a Balsareny amb el tren i,
amb una paciència admirable,
alhora que amb una energia
i una disciplina exigents, ens
va anar ensenyant, a grans
i petits, un ampli reguitzell
de danses populars de tots
els racons de Catalunya. Més
tard va delegar aquesta feina
en un abnegat deixeble seu,
igualment competent, anomenat Costa. Després dels

Pista Catalònia. Entre altres: Josep Salada, Lluís Vilella, Pere Casadesús, Josep Ribera, Rosa M. Garcia.

assaigs venia a dormir a casa,
per no poder pagar la fonda.
Els assaigs es feien de nit a la
Pista Catalònia i eren pesats.
Com que aleshores no hi havia mitjans de gravació i reproducció de música, s’havia
de fer música en directe, amb
un piano que tocava el mestre de música Josep Ribera,
de cal Lluquet, un fill del qual,
l’Ernest, formava part del cos
de dansaires (un altre dia parlaré de l’Ernest, que s’ho val; va
ser tot un cas).
Quan vam haver après prou
ballets —que així anomenàvem les danses— va
ser qüestió de presentar-les
al nostre públic local. No puc
recordar la data i com que
no consulto documentació
per sistema —ho faig tot de
memòria— vull suposar que
va ser per una Festa Major. La
Pista es va omplir de gom a
gom, de curiosos, amics i parents. L’esbart havia despertat molta simpatia i més gent
s’havia prestat a col·laborar.
Quan el Riera Pladevall, que
feia d’introductor de cada ball
i n’explicava l’origen i el sentit,
va acabar la seva primera intervenció i la Cobla La

Adela i Pere Casadesús.

Blai Sensada, Maria Ribera, Quico Escalé, Teresa Peratoner.

Ball de Faixes de Maldà. Jordi Soler, Josep Ribera, Jaume Vall.
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Maria Dolors Casaldàliga Bosch, Josep Sensada, Josep Ribera, Esteve Pujals, Josefina Planes.

Selvatana va encetar els primers compassos, l’emoció
d’uns i altres es podia tallar
amb ganivet. Era la primera
vegada que ballàvem amb cobla i vestits a l’antiga! També
es podien palpar els nervis entre els dansaires. La ballada va
ser un èxit i el començament
d’un seguit de ballades a Balsareny i arreu. De la colla dels
grans, molts dissortadament
ja no són entre nosaltres. A
Balsareny, si no m’enganyo,
encara n’hi viuen dos: el Benet Payerols i el Jordi Soler, el
nostre home de la pluja. De
la colla dels petits encara en
resistim molts, fets uns iaios i
unes iaies, això sí.
D’aquesta colla infantil en
destacava una parella més
que infantil. La formaven el
Marc Sánchez, de cal Torrent,
i la Conxita Planes, la meva
germana. Devien tenir uns
cinc anys cadascun i, la veritat,
feien molta gràcia. Quan sortien a ballar bo i fent saltirons
la gent ja reia. I quan començaven a ballar allò ja era massa:
en ballaven més que no en tocaven, però hi posaven molta
fe. Les riallades es transformaven en aplaudiments caloro-

sos. Recordo que a la Conxita
—potser també al Marc, no ho
sé— algun admirador adult li
va demanar un autògraf, ella
que amb prou feines sabia esgarrapar el nom, i li va donar
un duro. Estava com unes pasqües!
Un altre dia, ja ho he dit, explicaré més records d’aquesta
institució que va durar poc,
però que va deixar rastre. Va
donar per molt.

Ball de la Faixa de Balsareny, 1952. Fa la figuereta en Josep Sensada.

Conxita Planes, Marc Sánchez, Teresa M. Solà Sant, Josep Sensada, Joan Soler.
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Trobades amb la Ciència
JORDI MEDINA
FOTOS ARXIU

El dissabte dia 5 de juliol va
tenir lloc la primera sessió de
les cinquenes TROBADES AMB
LA CIÈNCIA, un esdeveniment
que organitza anualment
l’Ajuntament de Balsareny
per acostar la ciència al públic familiar de totes les edats.
Són actes gratuïts i oberts a
tothom.
Aquesta primera jornada es
va titular «ASTRONOMIA PER
A INFANTS» i va anar a càrrec
dels AstroAmics, que sempre
han estat presents en totes
les edicions de les Trobades
des del 2010. La sala petita
del Sindicat es va mig omplir
amb la presència de 24 persones (nens i nenes, pares i avis),
que curiosament havien vingut majoritàriament de fora
del nostre municipi (principalment de Barcelona), després
d’haver vist anunciat l’acte en
diaris i xarxes socials.
La jornada va començar amb
la projecció de la pel·lícula de
dibuixos animats «EL FOLLET
DE LES ESTRELLES», una introducció a l’astronomia per
a nens de 3 a 8 anys. El públic
va destacar la gran qualitat
del film, que és obra del balsarenyenc Txus Garcia, i que es
pot veure també des del canal
de YouTube dels AstroAmics.
A continuació, i amb ajuda
de maquetes i materials educatius construïts per l’ocasió,
es van explicar als nens de
manera molt visual alguns
conceptes bàsics: el dia i la nit,

les estacions, les fases de la
Lluna, els eclipsis, les mides i
distàncies dels planetes... I tot
seguit nens i pares van poder
preguntar el que volguessin.
En Jordi Medina va respondre
qüestions de tot tipus, des de
les més difícils (com explicar
què li passaria a un astronauta que caigués en un forat
negre) fins a les preguntes innocents dels més petits de la
sala (com ara per què els habitants de la Lluna són blaus,
en clara referència al Biri Biri,
el petit extraterrestre protagonista del canal Super3).
Seguidament els nens i nenes varen retallar i construir
cadascú un mòbil del Sistema
Terra-Lluna, que podran penjar a la seva habitació.

Després de la pausa per sopar,
la jornada va continuar al parc
infantil del carrer del Bruc, on
els AstroAmics varen muntar
tres telescopis. Durant dues
hores, la quarantena de persones que vingueren van poder
observar a plaer els cràters de
la Lluna i els anells de Saturn,
entre d’altres curiositats del
cel. Als petits se’ls convidava
a trobar «l’espasa de la Lluna», una curiosa ombra en
forma d’espasa que només
és visible un cop al mes. La
sessió va finalitzar mostrant
la situació de les principals
constel·lacions amb ajuda
d’un làser verd.
La segona sessió de les Tro-

bades amb la Ciència va tenir
lloc el diumenge 13 de juliol,
a les 11 del matí, a la sala petita del Sindicat. En Francesc
Camprubí i en Ramon Magem van parlar de «LA INVENCIÓ I EL FUNCIONAMENT DE
LA RÀDIO», amb maquetes
construïdes pel mateix Ramon. En Francesc va fer una
magnífica exposició teòrica
sobre la forma de propagació de les ones electromagnètiques, i en Ramon va fer
una excel·lent demostració
pràctica de com funciona una
emissora de ràdio i de les formes d’interferir-la. Era també
una activitat familiar, gratuïta
i oberta a tothom, i va haverhi una bona audiència.
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Sorteig de la Coca Gegant
al Forn Serra
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

Enguany s’han acomplert
quatre anys del sorteig de la
coca gegant per la revetlla de
Sant Joan. Cada any, en aproximar-se aquestes dates, el Forn
Serra organitza el sorteig de
l’esmentada coca, que és de
tres gustos i té dos metres de
llargada.

cada any mossèn Joan Bajona;
també cal esmentar la participació de Ràdio Balsareny, en
concret, del seu director Marc
Vilardell Casado. Enguany, el
premi va correspondre a Carmina Pastor.

La mecànica del sorteig és la
següent: en comprar una coca
de Sant Joan es rep una butlleta on el client hi ha de fer
constar el seu nom. La butlleta
s’introdueix dins d’un cilindre.
En arribar el dia de la revetlla, s’extreu una de les butlletes dipositades, se’n llegeix
el nom i es lliura el premi. La
butlleta guanyadora l’extreu

Aniversari de la Coral Infantil Romaní
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTOS ARXIU

El dia 24 de juny, festa de Sant
Joan, una trentena de persones es reunien a l’església de
Santa Maria de Balsareny per
tal de celebrar l’aniversari de la
Coral Infantil Romaní, que enguany fa 35 anys. La Coral Romaní també va voler celebrar,
amb el seu concert, el sant de
mossèn Joan Bajona, ànima de
la Coral Sant Esteve i de la Coral Infantil.
Després de les paraules de
presentació de Josep Creus, el

concert va començar sota la
direcció de mossèn Joan Bajona i Pintó, amb Marc Comabella al teclat i Dúnia Fornell a la
flauta.
L’himne de la coral, amb música de Joan Bajona, va ser la
peça que va encetar el concert.
Van seguir cinc cànons a tres
i quatre veus. Seguidament,
cinc cançons més: El Cóndor
Pasa (Perú), Puff, el drac màgic;
El Corn del Pastor (Finlandesa),
Si pogués oblidar i Que tinguem
sort (Lluís Llach). El concert va
finalitzar cantant Els Segadors.

Música i pintura
JOSEP GUDAYOL I PUIG

El dia 15 de juny es celebrava un any més el gran concert de fi de
curs de l’Escola Municipal de Música, que integren una quarantena d’alumnes. Ells i l’equip docent ens explicaven:
«Així com una obra pictòrica ens genera diverses sensacions
mentre contemplem les imatges que ens ofereix, la música ens
transporta quan drecem l’oïda vers uns sons que ens deixen veure
amb els ulls tancats. Per a aquest concert hem aparellat quadres i
cançons; a cada pintura, una tonada; a cada melodia, una imatge.
Escoltarem amb els ulls ben oberts i mirarem amb les orelles ben
descloses.»
Repertori i obres aparellades:
Tots cantem (Antoni Miralpeix) - Jardí d’infància (Hans Thoma)
La flor del lilà (Béla Bartok) - Jardí florit (Claude Monet)
El rotlletó (tradicional catalana) - La dansa (Henri Matisse)
El rossinyol (tradicional catalana) - Poble dels Pirineus (Enric Rubió)
Bon dia, Pachelbel (Antoni Miralpeix) - La Lletera (Johannes Vermeer)
Illes dins d’un riu (Barry Gibb, T.Penya) - Paisajes fantásticos (Nico
Brunet)
El Tango de Roxanne (Sting, del film Moulin Rouge) - Moulin Rouge
(Toulouse-Lautrec)
Les corals que van formar part del concert van ser les dels nivells
de sensibilització, elemental, mitjà i adults.

Fe d’errades
A la passada edició del Sarment, i concretament a la crònica
que feia referència al Cor Juvenil del Conservatori de Manresa, vam dir que Dúnia Fornell era membre de l’esmentat
grup i no vam fer constar que el seu germà, Abel Fornell, també en formava part. Demanem disculpes per aquesta errada.
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Visita cultural a Can Papiol, a Vilanova i la Geltrú
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

Malgrat els temps que corren,
l’associacionisme segueix viu,
per mitjà de persones que volen que perduri en el temps
l’esforç engegat pels nostres
avantpassats, que creien en
una societat humana i solidària i treballaven per fer el
món millor.
El dia 7 de juny de 2014, una
quarantena de persones
s’enfilaven dalt d’un autocar
per tal de seguir un itinerari
guiat per Vilanova i la Geltrú,
Cambrils i Salou.
El museu romànic Can Papiol,
residència vuitcentista ambientada amb mobles i decoració de l’època, evoca la vida
quotidiana d’una família benestant del segle XIX.
Fou la casa pairal d’una de les
nissagues més influents de la
vila, els Papiol. Francesc Papiol
i Padró (1750-1817), advocat i
terratinent, persona de gran
cultura i erudició, diputat per
Catalunya a les Corts de Ca-

dis de 1812, la va fer construir
a finals del segle XVIII (17901801). En morir sense descendència, les germanes van
heretar el patrimoni familiar
i fou així, per matrimoni, que
la propietat va passar a mans
de la família Torrents. La Diputació de Barcelona va adquirir
l’immoble l’any 1959 i es va inaugurar com a museu el 1961.
La façana té elements neoclàssics. Entrem als baixos, on es
poden visitar les cavallerisses,
el celler, el graner i els estris
per fer el pa; després passem a l’entresòl, on trobem
l’habitació de les minyones, la
biblioteca i la cambra d’oli. A
la planta noble, tot pujant per
l’escala principal, es pot veure
el rebedor i s’entra a la sala Imperi, on visitem l’alcova Imperi,
la sala de malalts, la capella,
etc. Entre les estances més interessants i luxoses destaquen
la sala de música, la de billar i
el gran saló de ball, on la família rebia els convidats i on es
celebraven reunions, tertúlies
literàries i vetllades musicals.

A l’esmentada capella hi tro- taules balsarenyenques en el
bem l’urna de santa Cons- moment en què la megafonia
a la nostra Festa
tança (Constança va ser una feia un esment
Juan Herrera - 670 23 07 75
nena màrtir de les primeres dels Traginers.
persecucions del Cristianisme
a Roma). Acompanyats d’un I després, tornada cap a Balguia local, sortim a la planta sareny, amb la companyia de
VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
jardí, on en aquesta ocasió l’Elvira, la guia de l’autocar, que
de la Mel, 2, bxs.
- Tel. 93tant
820a00
65 - Fax
93 839
94
l’anada
com
a la66
tornada
trobemPlaça
els preparatius
d’una
BALSARENY - infordos2@gmail.com
va ser l’autèntica animadora
celebració nupcial.
del grup.
Acabem la visita i enfilem cap
al Gran Buffet de Cambrils, Com a únic punt negatiu, hem
sala acollidora per a un àpat de dir que l’autocar no disposuculent amb assortits de sava de wàter. En recorreguts
peix i de carn, segons el gust llargs, i tenint en compte que
de cadascú. A la sobretaula, es tractava d’un grup de gent
ball-disco per a tothom, amb gran, és un servei molt necessadedicacions especials per ri. Malgrat aquest fet, l’arribada
tots els convidats. Van haver- a Balsareny es va convertir en
hi forts
aplaudiments
de1-3les
repetir-ho
ben aviat.
Plaça Onze
de Setembre,
- Tel. ganes
93 820 de
03 97
- BALSARENY

PEIXATERIA

MARIA
LA PAROCKIA

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

Retalls d’una vida, de Rosa Fígols

Pel juny del 2014,
molt de sol
i molta son

NÚRIA PUIGIVILA I VIÑETA
FOTO ARXIU

La tarda del divendres 13 de
juny es presentava molt càlida. Tal com havíem anunciat,
la presentació del llibre Retalls
d’una vida: records d’una besàvia amb
bona memòria començaria a les
sis.

La protagonista i l’autor del
llibre, juntament amb altres
familiars, ens van ajudar a
acomodar la biblioteca per a
l’esdeveniment. Faltava mitja
RIA FONTAL, SA
hora per començar i ja estava
ar Pulido Cañellas
tot preparat. La Rosa es mosel. 650 47 97trava
42 - BALSARENY
inquieta davant la insis4 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
ariafontal.com
tència de molts dels presents
que li demanaven una dedicatòria firmada al seu exemplar.

RERIA
A les sis en punt, després
OLORS»
d’una petita introducció de
Margarida Noguera

la directora de la biblioteca,
va començar l’acte, a càrrec
de Marc Comabella Navarro
(autor de l’obra), Rosa Fíguls
Playà (protagonista) i Ramon
· Automatismes
· Fabricació
Carretéi reparació
Parera (corrector). Van
· Ferreteria
en general
assistir-hi
més de 45 persones,
i l’espai de la biblioteca va
839 65 87 -quedar
BALSARENY petit. La presentació
del llibre va durar aproximadament mitja hora; després,
els assistents van ser convidats a una copa de cava.

39 65 50 - BALSARENY

S

G

Mèdic

Durant la presentació es podia percebre que, més enllà
del vincle familiar que uneix
la Rosa i en Marc, hi ha la complicitat que comparteixen les
persones després d’hores i
hores d’explicar records, moments i instants viscuts d’una
mina, c/ Indústria, s/n
època llunyana, que molts de
64 71 - BALSARENY

DE

FOTO ARXIU

Temperatura (º)
Mitjana (1 minut)
21,6
Mitjana (min.+màx.)
22,1
Mitjana de mínimes
13,0
Mitjana de màximes
31,2
Mínima
7,9; dia 1
Màxima
36,4; dia 12
Mínima més alta
17,8; dia 9
ELECTRICITAT Màxima més baixa 25,2; dia 3
FONTANERIA
nosaltres només coneixem a parlant d’una vida o bé d’un
(km/h)
través dels llibres i de les his- llibre? I sí, estem parlant d’un Vent
C/ de la Creu, 22
Ventada
més
alta
41,8;
dia 28
llibre
carregat
de
records,
plors,
tòries dels nostres pares,Tel.
avis
93 820 08 68
BALSARENY
mitjana
8,2
somriures, Àngel
pors,
nervis,
amor,
Guimerà,
21 - Telèfon
93 839 61 Velocitat
61 - BALSARENY
o besavis. home-dona
guerra, pèrdues, naixements... Recorregut del vent 3.227,0km
transportistes
Sant Domènec,
Del llibre es desprèn que
la I,44per sobre de tot, la família: el Capacitació
Matèries perilloses
Telèfon 93 839 65 08
més important per a mi. Us con- Pressió (hPa)
memòria de la Rosa és capaç
BALSARENY
1.018,9; dia 12
a Màxima
de recordar minuciosament vido, amb aquestes
CENTRE pàgines,
DE FORMACIÓ
1.005,6; dia 14
molts dels detalls de la seva reviure els meus pensaments i Mínima
FEM TOTS ELS CARNETS
Antiga Casa Rosendo sentiments més íntims al llarg
vida, com si només haguessin
des de 1926
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
La pluja
Tel. 93 874 anys;
38 57 situacions
Tel. 93(litres)
839 60 88
passat unes hores; perquè, en de tots aquests
4,1
paraules d’en Marc, va haver que potser havíem compartit Dia 14		
1,6
de resumir molt les explica- amb algunes persones assis- Dia 16		
16,4
tents en aquesta sala. Només Dia 17		
cions de la seva besàvia.
13,1
em queda agrair
de tot cor la Dia 18		
JOIERIA
Dia 24		
15,3
i
el
vostre
suAixí doncs, us animo que lle- vostra presència
RELLOTGERIA
Total
50,5
giu el llibre, en el qual es relata port. Moltes gràcies!»
Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
la
vida
de
la
Rosa
i
els
convulBaixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ
sos anys que li va tocar viure.
És un llibre ple d’anècdotes
Plaça ínR. Viñes, 11
personals i pensaments
Tel. 93 839 60 38
tims, on es plasma la societat
BALSARENY
CARNS CAPDEVILA
de l’època, i hi surten molts
Josep Soler
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
veïns i veïnes del poble.
PRODUCTES ARTESANALS
La Rosa, en cloure l’acte, va dir
GÈNERES
DE PUNT - CONFECCIÓ
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY
aquestes
paraules:

OLGA

DELEGADA

a

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER

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

isió
VALDIVIA MORALES

ista - N. Col. 7479

èfon 93 820 00 67 - BALSARENY

MATALASSOS I
EQUIPS DE DESCANS

estètica

FONT

Riu

«A la meva vida, com a la de
molta gent, han passat uns
fets que han marcat un camí,
un recorregut. I arriba un punt
Sant Domènec, 54 - BALSARENY
que Tel.
una
es55 32pregunta:
636 61
- 93 839 61 77 estem

Bar - Restaurant

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET

sangüesa
Cra de
Berga, 20 - Tel. i fax 93 839I 61
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ELECTRODOMÈSTICS
MENATGE
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Comiat a Àngel Casaldàliga
R. C.
FOTO ARXIU

El dia 16 de juny ens va deixar
Àngel Casaldàliga Guitart,
als 88 anys. Un balsarenyenc
de soca-rel, d’un llinatge
arrelat a aquesta terra des de
segles. L’Àngel era un home
amable, pacient i de bon caràcter. Formava part d’una

generació de persones a qui
la guerra va fer autosuficients
i savis. Li agradava molt fer
qualsevol activitat relacionada amb la natura: anar a
buscar bolets, treure mel de
les abelles, caminar pel bosc,
cuidar l’hort... Els darrers anys
feia llargues passejades a la
tarda, sempre mirant el cel per
predir el temps.Va col·laborar
durant molts anys amb la Festa dels Traginers, sobretot en
l’àmbit de la Torrada.
El recordarem com el que va
ser: una excel·lent persona, tot
bonhomia. I no ho podríem
fer millor que amb el text del
recordatori, amb un fragment
d’un poema del seu cosí, el
bisbe Pere Casaldàliga, i amb
les paraules que li va dedicar:

Retorn pairal
Retornar és tornar a viure,
les branques tornant-se arrels.
L’escaiença de la mort
revifalla el naixement.
Primavera d’utopies,
estius de justícia ardent,
tardors d’angúnies ventades,
fecundes morts dels hiverns.
... L’amor pairal de cal Pare
tot ho va tornant pairal.
Pairal, la Terra dels Homes,
i Déu, la Casa Pairal.
“Bon company de camí, sempre fidel, amb un bon testimoni de
convivència. Ha arribat a la Casa Pairal i des d’ella ens acompanyarà. Rebeu una abraçada de condol i, sobretot, d’esperança”.

OBITUARI – DE L’1 DE JUNY AL 10 DE JULIOL 2014
Data
Nom
Edat
16-06 ANGEL CASALDALIGA GUITART 88
18-06 DOLORES ALVAREZ SEDANO
84
27-06 EUGENIO BARRANCO SANCHEZ 77
09-07 ANITA GÓMEZ CABALLERO
75
09-07 JUAN GIL DÍAZ
65
Trobarem a faltar aquestes persones, que durant molts anys
han viscut i treballat a Balsareny i que han aportat el seu gra de
sorra per ajudar a fer-ne el poble que és, des de la participació
en la vida ciutadana o la col·laboració amb diferents entitats. Els
tindrem presents en el record. Transmetem el nostre condol als
familiars.

Adéu a Eugenio Barranco
R. C.
FOTO ARXIU

A l’edat de 77 anys ens ha
deixat Eugenio Barranco
Sánchez, una persona molt
apreciada pel seu compromís
amb la vida del poble.
Barranco va ser el primer alcalde de la democràcia recuperada, ja que encapçalava la
llista que va guanyar, per majoria absoluta, les eleccions
del 3 d’abril de 1979, juntament amb Joan Soler, Jesús
de Miguel, Esteve Díaz, Rafael
Fernández, Josep Bonals i Esteve Bonals. Una candidatura
(Independents per Balsareny)
que s’havia forjat després
d’anys d’activitat en el si de
l’AMPA de l’Escola Guillem
de Balsareny, on van defensar
un model educatiu pioner i
una absoluta implicació en
la societat civil balsarenyenca. Aquell primer consistori
es completava amb Conxita
Planes, Jordi Planes i Gabriel
Lozano (PSC), i per Ramon
Giménez (PSUC), que aquell
mateix any seria substituït
per Dolors Claret.
Barranco es va distingir
per ser una persona oberta

d’idees i propícia a buscar
consensos, i és mèrit seu —i
de tots els regidors d’aquella
primera fornada— haver tirat endavant, sense gairebé
gens de recursos, un programa de recuperació de la participació cívica i de redreçament social ciutadà.
L’Eugenio va continuar sempre molt vinculat a les coses
de Balsareny, i així va liderar
a finals de 1992 el moviment
ciutadà d’oposició al projecte d’instal·lar una minicentral
tèrmica incineradora de residus industrials. Vint anys després, la seva inquietud per
les qüestions d’interès públic
encara el movien a proposar
una plataforma ciutadana
d’informació sobre els dipòsits subterranis de gas que
es preveuen instal·lar a Balsareny. Sempre amb el mateix tarannà serè i dialogant,
però ferm en les seves conviccions.
La mort, fa uns mesos, de la
seva esposa, Maria Carme
Vendrell Vila, que el va deixar
profundament afligit, i la seva
pròpia malaltia, se’ns l’han
endut sobtadament. Ens
deixa el record d’una bona
persona, afable i cordial, que
sempre tenia bones paraules
per a tothom i moltes ganes
de col·laborar activament en
els afers col·lectius del seu
poble. Un poble per al qual
ell, quan va fer falta, no va
vacil·lar a oferir-se posant-se
al capdavant d’un cartipàs
municipal no gens fàcil. Et
recordarem sempre així, Eugenio, bon amic.

Del seu recordatori:
Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando.
Y se quedará mi huerto con su verde árbol,
y con su pozo blanco.
Todas las tardes el cielo será azul y plácido;
y tocarán, como esta tarde están tocando,
las campanas del campanario.
Juan Ramón Jiménez

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

Josep Soler

Carme Galera

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY

MORROS

FRANKFURT LLOBREGAT
Platos combinados - Carne a la brasa

Al servei de la construcció

Juan Enrique Chavez - M. Angeles Piedra
Angel Guimerà, 64 - Tel. 93 820 02 22 - 639 93 76 61 - BALSARENY
Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY

CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
PRODUCTES ARTESANALS
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY
Plaça de la Mel, local, bloc, 2- Tel. 679 83 63 50 - BALSARENY

Bar - Restaurant

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

ROSTISSERIA

Cal Barrau

FEM TOTS ELS CARNETS

Capacitació
transportistes
POLLASTRES A L’AST I MENJARS
PREPARATS
Matèries perilloses

Àngel Guimerà, 31 - Tel. 93 820 00 50 - BALSARENY
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

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

AUTOESCOLA

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55
Tel. contestador 93 839 63 35
Travessera, 77 - Tel. 93 820 03 55 - 605 79 78 32 - BALSARENY
instalnou@gmail.com

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

CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE
FUNERÀRIA
FONTAL,
SA
M. MarESTEVE
Pulido Cañellas
CARNS ESTEVE CARNS
CARNS ESTEVE
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
DELEGADA

FORN

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
Ponent, 3www.funerariafontal.com
- Tel. 93 839 62 12 - BALSARENY

Pa i Pastisseria


LLIBRERIA
  
«ELS COLORS»

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






Àgueda Borrero - Margarida Noguera





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




Combustibles BALSARENY
Avinguda Indústria, 13

US PODEN OFERIR:
Gasoil per a l’automoció
Gasoil per a l’agricultura
Gasoil per la calefacció
Benzina sense plom 95
AdBlue
Butà domèstic
Propà

I ARA TAMBÉ:

Líquid refrigerant
Líquid neteja vidres

A la nostra benzinera d’autoservei 24H

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

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

Dipòsit Legal: B- 27.977-1980

Plaça Ricard Viñas, 3, 2n - 08660 BALSARENY (Bages)

