
novembre 2014
ANY XXXIX

BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY

www.sarment.cat 
http://sarment.blogspot.com

núm. 440

9N: Balsareny va votar

FOTO INGRID RUIZ

FOTO RAMON BESSA

Entrevista a Marc Borau

Professor de guitarra elèctrica i espanyola 
a l’Escola de Música Municipal



SUMARI02

  

 

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

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 pensa-
ment del CCB, sinó el del signant, entitat o persona. No-
més els signants <CCB> reflecteixen l’opinió del cercle.

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 Garsasarment@sarment.cat

Dipòsit Legal: B- 27.977-1980

EDITORIAL

I Balsareny va votar

Finalment, va arribar el 9N 
amb la normalitat que calia 
esperar. Un dia fredot i on la 
pluja va fer un modest acte 
de presència. Però la gent 
va sortir al carrer i es va 
adreçar al lloc habilitat com 
a seu del «procés de parti-
cipació ciutadana». Un lloc 
diferent de l’habitual per 
als comicis «normals», que 
deixava clar que aquest 
dia no ho era, de normal. 
L’Estat, a través de determi-
nats organismes —i a ins-
tàncies del govern central, 
entossudit a impedir una 
consulta que formalment 
ja no ho era—, havia deixat 
clar que allò no podia ser 
un referèndum, ni tan sols 
una consulta no referen-
dària emparada en la llei 
catalana de consultes, sus-
pesa per l’alt tribunal. Com 
també, a corre-cuita, va sus-
pendre el procés alterna-
tiu, que tanmateix ja no es 
fonamentava jurídicament 
en cap decret, sinó en el 
dret general a la llibertat 
d’expressió i participació 
ciutadana. 

Amb més de 40.000 volun-
taris arreu de Catalunya, les 
votacions es van fer amb 
normalitat, en un ambient 
alegre i familiar, igual que 
en les grans mobilitzacions 
ciutadanes pel dret a deci-
dir. A Balsareny van votar 
1.402 persones, un 51% del 
cens estimat (comptant els 
electors que hi va haver a 
les europees del mes de 

maig passat i afegint-hi els 
balsarenyencs de 16 i 17 
anys). A més, no podent fer 
servir el cens ni el padró, la 
condició per assegurar el 
rigor del vot era assignar 
les urnes segons el domi-
cili que constava al DNI de 
cadascú. En tot cas, la par-
ticipació del 9N va superar 
la de les darreres europees 
i també la del referèndum 
de l’Estatut de 2006, tot i 
que no la de les municipals, 
legislatives i autonòmi-
ques. 

Com era d’esperar, atesa la 
campanya de rebuig i no 
participació dels partits 
anticonsulta, a Balsareny 
l’opció del sí-sí va guanyar 
de carrer, amb un 85,7% so-
bre els vots emesos; però 
també hi va haver vots per 
al sí-no i directament ne-
gatius, i en blanc, com és 
democràticament normal 
i necessari. Aquesta tòni-
ca va ser la general pertot 
arreu, i amb percentatges 
similars (2,3 milions de 
vots a Catalunya i quasi 
un 81% de sí-sí). Com és 
sabut, la reacció dels par-
tits anticonsulta, incloent 
el govern estatal, va ser de 
minimització (considerant 
l’abstenció com a equiva-
lent al no, cosa que només 
es fa quan convé), a part de 
continuar amenaçant amb 
les suposades responsabi-
litats judicials del govern 
de la Generalitat per haver 
donat suport al procés. Pel 
que fa al país, ara s’obre un 
període incert per veure 
com els partits mouen les 
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seves peces de cara a con-
vocar, o no, eleccions antici-
pades, i convertir-les, o no, 
en plebiscitàries; i veure si 
són capaços d’anteposar 
a tot tacticisme el mandat 
explícit que la societat civil 
els ha mostrat. Tot això sen-
se oblidar l’atenció neces-
sària als greus problemes 
que viu el país. Caldrà estar 
amatents: si el 2014 ha estat 
entretingut, es preveu un 
2015 interessant, comptant 
a més que toquen munici-
pals.

El CCB, que es va adherir 
al Pacte Nacional pel Dret 
a Decidir l’endemà mateix 
que es constituís pel juny 
de 2013, es congratula que 
el 9N hagi estat un èxit per 
la participació malgrat tan-
tes traves, per l’ambient 
festiu i il·lusionat que els 
votants exterioritzaven i 
per la bona organització 
de tot plegat. Felicitem els 
voluntaris del 9N i els que 
prèviament hi han aportat 
tant d’esforç, i també les 
entitats i corporacions que 
han treballat per fer possi-
ble un dia on la democrà-
cia va sortir al carrer cívi-
cament per exercir un dret 
bàsic i opinar sobre el futur 
que volen per al seu país, 
que és el nostre, el de tots.
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Balsareny ha participat en 
el procés ciutadà del 9N, 
l’eufemisme triat per fer 
palès que no es tractava pas 
d’un referèndum ni tan sols 
d’una consulta no referen-
dària, opcions que havien 
estat judicialment suspeses. 
I la gent de Balsareny hi ha 
participat convertint el 9N, 
com arreu, en un dia festiu, 
on els participants venien a 
votar (perdó, a exercir el seu 
dret a la llibertat d’expressió) 
d’una forma distesa i alegre. 
Molta gent s’hi feien foto-
grafies que immortalitzaven 
el moment d’introduir el 
sobre a l’urna, i hi ha acudit 
persones de totes les edats: 
des de diversos nois i noies 
que acabaven de complir 
els 16 anys i podien votar 
per primer cop, fins a perso-
nes d’edat: la més gran, una 
de 98 anys, ben satisfeta de 
poder votar i ben conscient 
del que votava. 

Les meses, formades ínte-
grament per voluntaris, apli-
caven amb rigor els criteris 
exigits per la normativa del 
procés: només podien votar 
els ciutadans majors de 16 
anys que s’identifiquessin 
amb un DNI vigent i on 
constés explícitament el 
domicili a Balsareny. El fet 
de no poder comptar amb 
el cens ni amb el padró mu-
nicipal feia que els partici-
pants s’haguessin de regis-
trar en el moment d’acudir 
a les meses, i aquest era 
el criteri d’acreditació de. 
També podien votar les per-
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Ha estat tota una festa

sones d’altres països amb 
TIE (targeta d’identificació 
d’estrangers) on constés 
que estaven domiciliades en 
un municipi de Catalunya.

Malgrat les traves i impedi-
ments oficials, les amenaces 
latents, el discurs de la por 
i el menyspreu oficial en-
vers el procés, la participa-
ció ha estat molt notable: 
els 1.402 votants superen 
els 1.171 que van partici-
par a les europees del 25 
de maig de 2014 i els 1.368 
que van votar al referèn-
dum per l’Estatut el 2006, i 
s’aproximen als 1.537 de les 
municipals del 22 de maig 
de 2011, tot i que no arriben 
als 1.707 de les legislatives 
del 22 de novembre de 2011 
ni als 1.822 de les eleccions 
al Parlament de Catalun-
ya del 25 de novembre de 
2012. No cal dir que la xifra 
del 9N és més del doble dels 
620 votants de la consulta 
popular del 25 d’abril de 
2010. Aquests són els resul-
tats de les quatre meses, on 
els participants es repartien 
per ordre alfabètic del pri-
mer cognom.

La primera pregunta, Vol que 
Catalunya esdevingui un es-
tat?» ha tingut una resposta 
massiva: un 92,5% dels vo-
tants ha dit que sí, enfront 
d’un 4,8% que han dit que no. 
A la segona pregunta, «En cas 
afirmatiu, vol que aquest estat 
sigui independent?», el sí+sí 
suposa un 85,7% dels votants, 
enfront d’un 5,6% de sí+no 
i d’un 1,2% que deixava en 
blanc la segona resposta. 

A Catalunya, el procés ha estat 

un èxit clamorós: més de 2,3 
milions de participants, sense 
comptar encara els que s’hi in-
corporin en els quinze dies se-
güents. La participació, supe-
rior a la de la «V» de l’Onze de 
Setembre de 2014, que al seu 
torn va ser superior a la de la 
Via Catalana del 2013, la qual 
havia superat el nombre de 
manifestants del 2012, marca 
una fita en l’avenç cap a la le-
gítima aspiració de decidir el 
futur polític del país. 

El CCB, que es va adherir al Pac-
te Nacional pel Dret a Decidir 
tot just constituir-se aquest 
òrgan el mes de juny de 2013, 
es complau a ressaltar que, 
en tots els esdeveniments de 
masses que hem esmentat, 
hi ha estat sempre present 
aquest to festiu, de reivindi-
cació alegre i esperançada, de 
fermesa no exempta de bon 
humor. Amb il·lusió, sí, va fent 
via la lenta, però imparable, 
revolta dels somriures.
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JORDI PLANES

Quan jo era jovenet —d’això ja 
fa molt temps—, la gent naixia 
i moria a casa, llevat de cas 
d’accident. A Balsareny i arreu. 
Tots dos esdeveniments, ben 
naturals d’altra banda, trasbal-
saven la vida de les famílies 
on tenien lloc. I si el naixement 
d’una criatura en una casa era 
un trasbals feliç, generalment 
desitjat i esperat, la defunció 
d’un familiar solia ser un fet trist, 
més encara si el difunt era un in-
fant o un jove. I fins i tot si de vell 
enllà ningú no passa, el difunt o 
difunta era plorat.

Quan a una casa hi havia un 
mort, com es deia vulgarment, 
ja hi havia al poble persones del 
veïnat, voluntàries, desinteres-
sades i generalment expertes, 
que ajudaven la família a ves-
tir-lo o vestir-la. Feina desagra-
dable per als familiars, en mo-
ments de desorientació i pena. 
Avui ho fan especialistes dels 
serveis funeraris, però abans 
aquest ofici no existia. La se-
gona persona que passava per 
la casa, si descartem el capellà, 
que habitualment acompanya-
va a ben morir els moribunds, 
era el fuster. En aquells temps 
—parlo de fa seixanta o setan-
ta anys— no existia la indústria 
de les caixes mortuòries amb 
els seus catàlegs i categories. Al 
seu lloc, el fuster anava a pren-
dre la mida del difunt per a fer-li 
un bagul o taüt de la seva talla. 
Eren caixes de fusta, tal com 
solen representar-les encara 
avui els dibuixants d’acudits, 
recobertes de roba negra amb 
voravius daurats, generalment, 

o amb roba blanca si el mort 
era un albat, o sigui un infant. 
A Balsareny, el fuster de llavors 
solia ser el Joan Torras, conegut 
com el Met, que les feia  sovint a 
l’aire lliure, davant del seu taller 
a la plaça de les Monges, si no 
plovia.

A la casa mortuòria, com 
diuen les esqueles, el trasbals 
s’incrementava amb la vetlla 
del difunt. Els parents, veïns i 
coneguts de la casa anaven 
desfilant de mica en mica, 
s’hi quedaven estones o pas-
saven discretament segons el 
cas, ploraven o feien si més no 
cara compungida, i glossaven 
la bondat i les virtuts del des-
aparegut. Bondat i virtuts molt 
superiors en mort que en vida, 
és clar. Això no ha canviat. I es 
començava i s’acabava amb el 
consuetudinari «acompanyo en 
el sentiment», fórmula perfecta 
per, justament, amagar els pro-
pis sentiments. 

La feina a la casa es complicava 
amb l’arribada dels parents de 
fora —alguns que feia temps 
que no s’havien vist— i la mane-
ra d’allotjar-los, sovint compli-
cada. Diuen que abans es feien, 
en aquests casos, àpats mor-
tuoris, però jo no ho recordo. Si 
l’enterrament era l’endemà —i 
sempre ho era—, bé calia do-
nar-los taula i llit... En fi, que la 
família solia acabar amb el cap 
com un bombo de tant saludar 
gent i fer-los el compliment en 
moments en què el dol cobria 
l’ànima del més propers al di-
funt i no s’estava per romanços. 
Però sempre s’havia fet així. 
Avui, amb els tanatoris, dins de 

Els enterraments
digna (algú sap on para, avui?). 
Vulgarment l’anomenàvem «el 
carro dels morts», amb molt 
poca elegància. 

A l’església, durant l’absolta o, 
excepcionalment, la missa, els 
assistents es col·locaven segons 
el sexe: els homes a l’esquerra 
del temple i les dones a la dreta, 
mai de mai barrejats —avui pot 
semblar inimaginable. Acabada 
la cerimònia a l’església, la co-
mitiva anava cap el cementiri. 
L’encapçalaven els escolans 
amb creu alçada i el capellà 
que presidia, amb capa pluvial 
(un ornament litúrgic avui poc 
usat), seguit, si n’hi havia, dels 
altres capellans contractats, de 
la carrossa fúnebre i de tots els 
assistents: els homes davant, les 
dones darrere.

Arribats al cementiri, el capellà 
que presidia feia una pregària 
acabada amb un parenostre i 
acomiadava el dol amb un breu 
parlament adient al difunt i a les 
seves circumstàncies familiars. 
Això en el millor dels casos. Si no, 
el parlament era anodí i rutinari. 
La quantitat de gent assistent a 
aquest darrer acte de la vida do-
nava la mesura de la popularitat 
o de la simpatia del mort i de la 
seva família i solia ser motiu de 
comentaris (de qui hi havia anat 
i, sobretot, de qui no hi era).

Ja veieu que les coses, avui, 
han canviat molt pel que fa a 
l’escenografia, si es pot dir així. 
Només n’hi ha una que perdu-
ra: l’aclaparadora presència de 
la mort i de la definitiva sepa-
ració que comporta per als qui 
queden.

la desgràcia, tot és més senzill.

Tot s’acabava amb l’enterrament, 
cerimònia inevitable que venia 
a reblar el clau d’una circums-
tància tan dolorosa, la certesa 
d’un viatge sense retorn. I un 
enterrament religiós, és clar. Els 
enterraments civils, vigents du-
rant la Segona República (1931-
1939), no van tornar a ser possi-
bles fins després de l’aprovació 
de la Constitució vigent, amb la 
restauració de la democràcia. 
Enterrament religiós que calia 
negociar amb el rector de la 
parròquia, per l’hora en què es 
faria i per la solemnitat que se li 
volgués donar. Perquè hi havia 
classes d’enterraments segons 
el nombre de capellans que 
hi assistissin, d’acord amb una 
tarifa establerta, i que se solien 
celebrar sense missa de cos pre-
sent, fos al matí o a la tarda, per 
raons de les normes litúrgiques 
d’aleshores. Acordat tot, la cosa 
anava així. La carrossa fúne-
bre, engalanada de negre o de 
blanc, segons l’edat del difunt, 
anava a buscar-ne les despu-
lles a la casa (fins i tot, carretera 
enllà, els dels barris de Navàs 
que llavors eren del municipi i 
també de la parròquia de Bal-
sareny) i les portava a l’església, 
on el o els capellans concertats 
cantaven una absolta, pregària 
en llatí adequada a la circums-
tància. 

Arribats  aquí, potser cal preci-
sar que a Balsareny hi havia una 
carrossa fúnebre, com a molts 
llocs, de les que es veuen en do-
cumentals antics i, encara avui, 
en enterraments excepcionals. 
Era senzilla, però absolutament 

Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
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El dia 20 d’octubre, la pe-
diatra de l’ABS Navàs – Bal-
sareny, la Dra. Isabel Soler 
Galera va fer una xerrada 
sobre primers auxilis per 
a nens i nenes a la biblio-
teca Pere Casaldàliga. El 
col·loqui  va començar a les 
15:15h i va durar una hora 
aproximadament. Hi van as-
sistir unes 30 persones, ma-
joritàriament pares i mares 
de nadons i de nens i nenes 

Xerrada de primers auxilis
 per a nens i nenes. Com hem d’actuar?

menors de 5 anys.

La Dra. Isabel Soler Galera 
ens va explicar i comentar  
les mesures de primers auxi-
lis que cal aplicar en situa-
cions d’accidents i trauma-
tismes químics dels nostres 
nadons i infants. 

També, ens va detallar les si-
tuacions de risc més habituals 
que es donen a casa nostra i 
els incidents domèstics més 
freqüents (com poden ser: 

hemorràgies, cremades, fe-
rides, traumatismes, intoxi-
cacions, al·lèrgies, picades 
i mossegades d’animals...) 
que es produeixen i les pri-
meres cures que podem do-
nar al nostre nadó o infant. 
També ens va explicar com 
prevenir els més repetits.

L’acte es va acabar amb una 
tanda de precs i preguntes 
per part dels assistents que 
la doctora va contestar acu-
radament.
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El dia 14 de novembre a les 
19.00h la Biblioteca Pere Casal-
dàliga va acollir la presentació 
del còmic: Superando la fic-
ción (o dicho de otro modo 
«semos así») del cornellanenc 
David García Cruz. La presenta-
ció va anar a càrrec de Paulí Gil 
Puga, conductor del programa 
Rocktime de Ràdio Balsareny. 

Acostumats a l’humor dels 
manga, basat en històries fic-

Presentació del còmic 
«Superando la ficción», de David García Cruz

tícies, David García Cruz ha 
creat petites històries basa-
des en la vida quotidiana, i 
en el subconscient urbà dels 
nostres dies que reflecteixen 
fets diaris i quotidians en què 
molts de nosaltres ens hi po-
dem veure emmirallats.

És per aquest motiu que, la se-
gona obra del polifacètic autor 
David García Cruz pot agradar 
a un ampli ventall de gent, en-
cara que no siguin lectors ha-
bituals de còmics.

Aquesta vetllada va ser un acte 
familiar en el qual, després 
d’una breu introducció, Paulí 
Gil va establir un diàleg amb  
l’autor del còmic, David Gar-
cía Cruz com si d’un programa 
de ràdio es tractés. D’aquesta 
manera els assistents a la pre-
sentació van poder saber com 
s’havia gestat el còmic i la tra-
jectòria de l’autor. Després, el 
públic assistent va poder fer-li 
preguntes i mirar algunes de 
les seves tires còmiques origi-
nals.

El termini per al lliurament de propostes finalitza 
el 30 de novembre de 2014.
Informació: Jordi Ambròs (647 326 736) i Lluís Mas (630 199 100).

Convocatòria de concurs per a la cessió 
de l’explotació del servei de cafeteria.

EL CALAIX DE LA BIBLIOTECA

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER 
FOTO ARXIU

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)             17,0
Mitjana (min.+màx.)               18,7
Mitjana de mínimes                             10,1
Mitjana de màximes           27,3
Mínima             4,5; dia 24
Màxima                      32,0; dia 19
Mínima més alta      15,4; dia 1
Màxima més baixa      22,2; dia 15

Vent (km/h) 
Ventada més alta       34,2; dia 4
Velocitat mitjana                     5,3
Recorregut del vent 2.084,0km

Pressió (hPa) 
Màxima                1.022,7; dia 1
Mínima                1.000,1; dia 29

La pluja (litres) 
Dia 4                 25,6
Dia 5    9,3
Dia 10    3,3
Dia 12                 6,0
Total                      44,2

L’octubre mullat, 
assolellat i fred 
fa sortir el bolet
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«La guitarra és un instrument 
d’extrema dificultat que per-
tany a la família de corda pol-
sada; els seus orígens a dia 
d’avui encara són descone-
guts. La paraula ‘guitarra’ és un 
terme molt genèric, perquè 
tothom sap que hi ha molts ti-
pus de guitarra: clàssica, acús-
tica, elèctrica... Penso, però, que 
qualsevol tipus de guitarra et 
permet expressar una infinitat 
d’emocions. D’altra banda, cal 
dir que al llarg de tot el segle 
XX i fins avui, sense cap mena 
de dubte, la guitarra s’ha con-
vertit en un dels instruments 
més populars, importants i 
que més ha influït en el desen-
volupament de la música ano-
menada moderna».

Marc Borau i Armengol va 
néixer a Igualada el 20 de gener 
de 1972, on va cursar Llenguat-
ge Musical i Guitarra al Conser-
vatori municipal amb la mestra 
Ingrid M. Riba. En el seu brillant 
currículum, entre altres coses, hi 
té el Certificat d’Aptitud Pedagò-
gica de la Universitat de Lleida, 
el curs de Solfeig Harmonia Mo-
derna, Tècniques d’improvisació 
i Guitarra Jazz sota la direcció 
de Jordi Farrés; Màster Class a 
càrrec del mestre Chris Thile, al 
Conservatori del Liceu de Bar-
celona; Seminari i Master Class 
de Jazz a càrrec del mestre Peter 
Bernstein, a l’Auditori de Girona, 
etc. Actualment forma part de 
l’Escola Municipal de Música 
(EMM) de Balsareny com a pro-
fessor de guitarra.

Pel que fa a aspectes lúdics per-

JOSEP GUDAYOL i PUIG
FOTO INGRID RUIZ

Marc Borau, músic entre la guitarra elèctrica i l’espanyola

sonals, a Borau li agrada llegir 
i ens diu «Encara que soni a 
excusa, la veritat és que no 
disposo de massa temps, però 
actualment estic llegint Anto-
nio de Torres, guitarrero, su vida 
y obra, escrit per José Luis Ro-
manillos. Aquesta és una bio-
grafia del considerat construc-
tor de guitarres més important 
de tots els temps, equivalent al 
que va ésser Stradivarius en el 
món dels violins». Referent als 
esports, es decanta pel futbol: 
«M’agrada fer algun partidet 
els caps de setmana amb els 
amics». També li agrada viatjar, 
«tot i que, amb els nens petits 
que tinc, toca una època de 
fer una mica de bondat». Ha 
visitat la majoria dels països 
del centre i est d’Europa, la Xina, 
Estats Units i Centre Amèrica: 
«Recomanaria especialment 
Suècia, Hongria i Irlanda, i sem-
pre m’ha encantat el País Basc; 
com podeu veure, m’agrada 
més aviat el fred». En el temps 
de lleure, en dedica la major 
part al camp de la música i a 
anar d’excursió a la muntanya 
amb la família.

—Com va ser que vas entrar a 
formar part de l’EMM?

—Doncs vaig enviar el meu 
currículum a l’Escola i poc des-
prés va aparèixer una vacant 
de professor i em van trucar 
per entrevistar-me. He de dir 
que estic molt agraït que em 
donessin l’oportunitat de for-
mar part d’aquest equip de 
professors.

—Quines diferències hi ha 
entre la guitarra elèctrica i 
l’espanyola?

—Al meu entendre estem par-
lant de dos instruments dife-
rents. A banda d’una diferèn-
cia òbvia, com és la necessitat 
d’electricitat i d’haver de dis-
posar d’un sistema auxiliar 
d’amplificació en les guitarres 
elèctriques, es donen infinitats 
d’altres diferències, fins i tot 
més significatives. El mateix 
procés constructiu no té res a 
veure: la forma, mesures, mate-
rials, densitats..., són un seguit 
de paràmetres físics que aca-
ben influint en com finalment 
vibrarà la fusta de l’instrument, 
i en definitiva, afecten el so 
que n’acabem extraient. Men-
tre que en una guitarra clàssi-
ca el material emprat és el niló, 
carboni o tripa de procedència 
animal, les elèctriques nor-
malment són fabricades amb 
acer entorxat, níquel i altres 
derivats. Tot això fa que el so 
d’ambdós instruments sigui 
totalment diferent entre si, així 
com també la seva interpreta-
ció i la tècnica necessària.

—Què significa per a tu la mú-
sica?

—M’estimo la música. És un 
sentiment que porto dins 
des que era un nen i ja forma 
part de la meva personalitat. 
D’alguna manera, la majoria 
d’aspectes formen part de mi 
i giren entorn de la música, ja 
sigui per a bé o per a mal. Els 
que em coneixen ben bé que 
ho saben i ho pateixen. Em lle-
vo pensant en música i al final 
del dia me’n vaig a dormir amb 
música.

—En el difícil camí de tocar les 
cordes, com selecciones els pri-
mers temes per tocar?

—Encara que no ho sembli, la 
guitarra és un instrument molt 
físic i s’ha de ser molt curós a 
l’hora de treballar els primers 
repertoris. El criteri es fona-
menta a establir sempre que 
l’aprenentatge de les notes 
en cada nou tema a estudiar 
sigui gradual i progressiu per 
tal que l’alumne les pugui as-
similar sense dificultat i sòlida-
ment. D’altra banda, les noves 
tècniques que es van incorpo-
rant no han d’anar mai asso-
ciades a cap altra dificultat, i 
així l’alumne es pot concentrar 
més en allò que és nou.

—Quina durada té un curs i 
amb quin nombre d’alumnes 
comptes?

—El curs s’adiu al calendari 
escolar: de mitjans de setem-
bre fins al juny, i enguany faig 
classes a uns setze alumnes 
d’edats ben variades. Les por-
tes de l’escola estan obertes 
a tothom i us convidem a afe-
gir-vos a conèixer aquest món 
meravellós de la música. 
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Premsa Comarcal

Programa Reempresa

El suport dels Cen-
tres Locals de Ser-
veis a les Empreses, 
coordinats per la 
Diputació de Barce-
lona, ha aconseguit 
75 casos d’èxit.

Redacció
Barcelona

Gràcies al progra-
ma Reempresa, els pro-
pietaris d’empreses en 
funcionament tenen 
l’oportunitat de cedir 
a altres emprenedors 
la seva activitat quan 
la deixen per jubilació 

El programa Reempresa  
salva negocis viables amb  

el relleu d’emprenedors
la patronal vallesana i la 
Diputació de Barcelona. 
El segueix Granollers 
Mercat (11), Fundació 
Tecnocampus Mataró 
Maresme (8), Foment 
de Terrassa (7) i Procor-
nellà (5). 

En el primer semes-
tre de 2014 el “top” de 
casos d’èxit de Reempre-
sa l’ocupen Foment de 
Terrassa (6), Granollers 
Mercat (5), Promoció 
Econòmica i Comerç 
de Sabadell (4), Pro-
cornellà (3) i Fundació 
Tecnocampus Mataró 
Maresme (3)

o altres motius. 
E l s  b e n e f i c i s 

d’aquesta iniciativa -que 
va iniciar en el seu dia 
Cecot i que ha amplifi-
cat la Diputació de Bar-
celona- s’estenen a tota 
la societat, ja que s’evita 
la pèrdua d’empreses 
viables i es garanteix el 
manteniment de llocs 
de treball.  Els 60 tècnics 
municipals formats per 
la Diputació de Barcelo-
na assessoren i ajuden 
gratuïtament en tot el 
procés, tant als cedents 
com als reemprenedors. 

Fins al juny d’aquest 

any, han estat 75 les 
empreses i comerços 
que han estat cedits a 
emprenedors a la pro-
víncia de Barcelona i la 
salvació de 277 llocs de 
treball amb una inver-
sió de més de tres mili-
ons d’euros, mentre que 
a tot Catalunya la xifra 
es triplica fins gairebé 
els nou milions d’euros. 

Els experts de la Di-
putació de Barcelona i 
de Cecot tenen l’objec-
tiu d’arribar a un total 
de 212 traspassos de ne-
gocis i operacions d’èxit 
de Reempresa fins l’any 

2015. Al web www.re-
empresa.org/diba es 
facilita la relació d’ens 
locals que formen part 
del projecte i nombroses 
empreses per a la cessió 
a reemprenedors. 

Les comarques 
més actives en 
reemprendre 

El centre de Promo-
ció Econòmica i Comerç 
de Sabadell ha estat el 
que més casos d’èxit 
ha registrat, en comp-
tabilitzar-ne 16 des de 
l’any 2012 quan va ar-
rencar el conveni entre 

El Francesc Fajardo va “reempredre” el negoci de la Montse Muñoz a Granollers. FOTO: BCN Content Factory 
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Fa uns dies que amb la família 
balsarenyenca Soler Codina 
hi conviu una noia estudiant 
americana de l’estat de Cali-
fòrnia, la Page. Aquesta noia 
formarà part de la família des 
del passat mes de setembre 
de 2014 fins el proper mes de 
juny de 2015, com una balsa-
renyenca més. La Page, junta-
ment amb la Blanca Soler, viu-
ran un  món d’intercanvi entre 
cultures diferents.

Aquesta experiència obre 
les portes d’una casa fami-
liar amb una cultura, llengua, 
personalitat, etc., a una perso-
na de l’altra banda del món. 
L’acolliment és totalment de 
forma voluntària, oferint no-
més habitatge i manutenció, 
fins al punt que arribi a sentir-
se una més de la família.

Blanca –He començat un nou 
curs amb una germana bes-
sona. És totalment enriquidor 
despertar-se cada matí i saber 
que tens tot un dia per enda-
vant per poder-li ensenyar el 
nostre dia a dia o bé comparar 
les diferències que hi ha entre 
Amèrica i Catalunya. Vaig de-
cidir començar aquest projecte 
arrant del fet que la meva pro-
fessora d’anglès estava vivint 

Una americana a Balsareny
una mateixa experiència i a 
l’explicar-nos el seu dia a dia, 
cada vegada més positiu, em va 
animar a fer-ho. La comunica-
ció és un punt clau per avançar i 
créixer amb un fort es del vincle. 
L’esforç i la prudència, acom-
panyades del respecte, són va-
lors inclosos en aquest projecte.

Paige – La cultura catalana és 
molt diferent de l’americana. 
Abans de la meva arribada em 
pensava que em trobaria difi-
cultats, però m’agrada apren-
dre una nova llengua i tastar 
nous aliments. A Amèrica em 
desperto a les 6:30h i l’escola 
comença a les 7:45h, no tenim 
pati i dinem a les 11:30h. Aquí 
he pogut comprovar que tot 
és fa més tard; allà acabem 
l’escola a les 15:10h i sopem 
a les 19:00, i aquí ho fem a les 
21:00h. Les meves assignatu-
res extraescolars són el tennis i 
la fotografia. No és gens comú 
anar a acadèmies d’idiomes un 
cop finalitzada la jornada esco-
lar. Estic aprenent el català i, si 
em parlen a poc a poc, ja puc 
arribar a entendre’l. Algunes de 
les paraules difícils de pronun-
ciar són aquelles que porten 
incorporada la lletra LL. Espero 
però que el proper juny, quan 
marxi, pugui parlar correcta-
ment el català i el castellà. Estic 
molt contenta d’estar aquí.

JOSEP GUDAYOL i PUIG

La solidaritat de Catalunya ha 
estat sempre més que demos-
trada al llarg dels últims anys 
dedicant grans esforços a la 
investigació mèdica. 

Un altre any, l’entitat del Casal 
de la Gent Gran va presentar 
fa uns dies el programa català 
“La Marató de TV3” que en-
guany dedicarà, un any més, la 
recaptació per a les malalties 
del cor.

L’acte va ser presenciat per 
una seixantena de persones 
i va comptar amb les explica-
cions del Dr. Josep Cañellas. El 
mateix amplià la comprensió 
dels assistents amb la divulga-
ció del vídeo de la de la Fun-
dació la Marató. Durant els 20 
minuts d’imatges impressio-
nants i alliçonadores, es van 
mostrar les funcions actives 
del cor, amb l’exemple de pré-
mer amb les mans una simple 
ampolla d’aigua demostrant 
el pas rítmic amb què fun-
ciona l’activitat natural i ne-
cessària del cor. De l’acte, se’n 

La Marató de TV3 amb el cor 
destaca la següent informació: 
“El cor és un múscul que té un 
sistema elèctric propi. Cada 
estímul elèctric el fa contraure 
per impulsar la sang. En repòs, 
cada minut, el cor batega a un 
ritme constant d’uns seixanta 
batecs i bombeja cinc litres 
de sang que es distribueixen 
per tot el cos a través de les 
artèries i venes, i té unes vàl-
vules que només permeten 
que la sang vagi endavant. El 
cor no es regenera, per tant, el 
cor que tenim quan naixem és 
gairebé el mateix que tenim 
quan morim. Ha de funcionar 
tota la vida. La xarxa elèctri-
ca pot envellir, tenir circuits 
o altres problemes. Quan no 
funciona bé, el cor pot deixar 
de contraure’s de manera sin-
crònica i perdre el ritme. Això 
és el que s’anomena arítmia. 
L’arítmia més perillosa és la 
Fibril·lació Ventricular, quan 
el cor tremola i no és capaç 
de bombejar la sang. Aquesta 
s’ha d’aturar ràpidament per-
què provoca la mort sobtada. 
A Catalunya, més de 3.000 
persones moren per aquesta 
causa cada any”.

JOSEP GUDAYOL i PUIG

 “ M’agrada sentir-me útil. Als 
poble, més que a les grans 
ciutats, s’hi viu una gran so-
ciabilitat i us puc dir que 
m’hi sento molt a gust” són 
paraules d’en Francesc Gales 
en l’entrevista del mes de  n 
ovembre de 2012 (vegeu Sar-
ment núm. 418).
 
Balsarenyenc d’adopció, nas-
cut a Barcelona i casat amb 
Rosa Garcia, ambdós al poc 
de la seva arribada a Balsa-
reny van assumir el compro-
mís de col·laboració amb di-

Francesc Gales, el Paco, guardonat 
per la seva tasca al ‘Club d’Avis’

ferents tasques socials.
 
El Paco, com és conegut entre 
la seva gent, fa uns dies que 
en la celebració de la tradi-
cional Castanyada a la seu de 
l’entitat Casal de la Gent Gran, 
li fou lliurada una placa en re-
coneixement a aquests últims 
anys dedicats i compromesos 
amb les excursions organitza-
des per l’entitat.
 
També cal felicitar al grup 
de playback musical que va 
omplir aquella tarda amb 
cançons de pluralitat i record 
passat i actual.
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ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS (*)

Extret d’una entrevista al doc-
tor Miquel Vilardell i Tarrés 
(Borredà, 1946), expresident 
del Col·legi de Metges de Bar-
celona (2010-2014) i autor de 
llibres com Envellir bé (2014). 
L’entrevista es va publicar a ‘La 
Vanguardia’ el febrer de 2014; 
creiem que és molt interessant.

—Tinc 67 anys. Sóc de Borre-
dà i visc a Barcelona. Sóc ca-
tedràtic de Medicina a la UAB 
i cap del servei de medicina 
interna de l’hospital universi-
tari Vall d’Hebron. Estic casat i 
tinc dos fills i quatre néts. Sóc 
un liberal respectuós. Necessi-
to creure. 

A quina edat ens morim? Als 
82 anys les dones, als 79 anys 
els homes. Es tracta d’arribar 
a aquest final sense dependre 
d’uns altres... Això és ser gene-
rós! Cuidar-se i preparar-se per 
no molestar als altres. «Enve-
lleix ben qui ha viscut bé», va 
dir Pitàgores. I vius bé si pen-
ses en els altres.

Què és envellir? Anar perdent 
capacitats, però mentre pu-
guis valer-te... envelleixes bé! 
És l’envelliment normal: vas 
adaptant-te a graduals pèr-
dues. El que és indesitjable és 
l’envelliment patològic!

Què és un envelliment patolò-
gic? Un envelliment prematur 
que et condueix a la depen-
dència. Es dóna en el 12% dels 
majors de 65 anys: consumeix 
molts recursos públics.

Envellir bé
Què ocasiona aquest envelli-
ment prematur? Una malaltia 
accelerada... o que aquesta 
persona no s’ha cuidat bé. I 
això depèn de cadascun, és 
perfectament evitable! 

No tant si sóc pobre... És veritat 
que el poder econòmic i un 
bon sistema sanitari públic 
poden pal·liar l’envelliment 
prematur. Però hi ha moltes 
altres coses que pots fer! 

L’escolto. Fes exercici. Menja de 
tot, en hores regulars i poca 
quantitat. Evita el sobrepès. 
Dorm set hores. No fumis ni 
t’intoxiquis. Mantingues la 
pressió arterial entre 8 i 12. 
Mantingues el colesterol baix...

Factors fisiològics. I psicolò-
gics: hi ha circumstàncies que 
poden envellir-te molt, com la 
mort d’un ser estimat, l’atur...

Algun consell sobre aquest 
tema? Procura mantenir sem-
pre una actitud activa i posi-
tiva. Somriure, riure. Un dia no 
rigut és un dia perdut! Conrea 
les teves amistats. Construeix 
la teva pròpia xarxa social. 
Serà el teu suport quan siguis 
major. Això és fonamental!

Per què? Perquè la solitud és 
la pitjor companya: entotsola, 
entristeix, deprimeix, produeix 
erosió cognitiva... T’envelleix!

Tenir amics rejoveneix, doncs? 
Sí. I també tenir sempre un 
projecte: estudiar alguna 
cosa, practicar un esport... 
Col·laborar en una activitat 
solidària.

Envelleixes millor si ets solida-
ri? Sí, perquè això genera pau 
interior, tranquil·litza l’ànim, et 
fa sentir bé íntimament. Trac-
ta bé la gent del teu entorn, 
sigues amable! Una mala cara 
no soluciona res. 

Per què es dóna entre ancians 
la síndrome de Diògenes? Acu-
mulen com si així anessin a 
viure més. La lliçó és que no-
més existeix el present: viu 
el dia d’avui! Amb la motxilla 
lleugera.

Amb poques coses? Sí, i en un 
espai senzill, diàfan, lluminós, 
alegre, còmode. No recarregat.

Com juguen amor i sexe en la 
vellesa? L’amor és imprescin-
dible: permet viure més inten-
sament. Importa la complicitat 
en la parella, la tendresa, i tocar-
se...! El sexe pot expressar-se en 
una carícia, un petó...

Citi un perill a l’aguait de l’ancià. 
Una caiguda. L’ancià arrossega 
els peus..., i aquí està la catifa. 
Fora catifes! I fora desnivells, 
graons, banyeres: un plat de 
dutxa arran de terra.

Per què és tan perillosa la caigu-
da? A aquestes edats, una ope-
ració per trencament de fèmur 
comporta risc d’infecció hos-
pitalària, urinària, respiratòria, 
febre... i entrar en la cascada de 
la dependència.

Previnguem caigudes, doncs. Ca-
lçat còmode. En aixecar-se, fer-
ho a poc a poc per evitar canvis 
de pressió i marejos. I nanses 
per agafar-se en el bany.

Jubilar-se envelleix? Només 
si esperes reconeixements, 
recompenses, visibilitat: cal 
acollir-se a la pròpia xarxa 
d’amics. I no sentir-se una mo-
lèstia ni caure en la “síndrome 
del majordom”.

Expliqui’s. No permetre que 
et faci ningú les teves ges-
tions: preserva la teva auto-
nomia! I viu en el teu propi 
espai, o destorbaràs. I patiràs: 
això envelleix. Per molt que 
et vulguin i t’adorin... procura 
cuidar-te tu.

Alguns es deprimeixen en 
constatar la seva decadència 
física. Preocupar-se massa 
de l’aparença externa és in-
fructuós: és millor vetllar per 
l’interior, per tenir un esperit 
actiu i positiu.

Com prepara vostè la seva ve-
llesa? Vaig buidant tot el que 
pugui estressar-me i em pre-
gunto: «Què vull fer?».

I què es respon? Seguir rebent 
pacients i ajudar els altres 
amb la meva experiència.

Resumeixi: què he de fer per 
envellir bé. Cuida la pròpia sa-
lut, acarona la xarxa d’amics, 
sigues optimista, sigues so-
lidari, respecta la gent de 
l’entorn. I deixa-ho tot plani-
ficat per al teu final: cerimò-
nia, enterrament, testament. 
Deixar aquesta feina per als 
que es queden és egoista. 
Que ningú hagi d’estressar-
se per la teva causa: és la 
màxima generositat!                     
                        (*)Transcripció i resum

Àngel Guimerà, 31 - Tel. 93 820 00 50 - BALSARENY
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Som a novembre i ja haurem 
votat. Amb aquest deure cí-
vic complert, sigui el resultat 
que sigui, tots ens haurem po-
gut sentir una mica més lliure 
doncs la veu d’un poble s’haurà 
manifestat.

En aquesta reflexió penso que 
en el procés de buidar les urnes, 
en les paperetes de la consulta 
se’n haurien pogut trobar, fan-
tasiosament parlant, algunes 
amb un caràcter verbal de la 
paraula «loslassen», un verb 
alemany que traduït al català 
vol dir «deixar anar». Contrària-
ment, es pot pensar que hi pot 
haver gent d’altres pobles que 
pensin democràticament que 
tenim tot el dret de poder mar-
xar d’Espanya. Dic això perquè 
recentment vaig rebre l’edició 
d’octubre del diari «El canuto 
de rute» en el qual estic subs-
crit, ja que la meva dona és 
nascuda a Córdoba, d’on és la 
revista. Una de les seccions del 
diari de la qual en soc lletraferit 
lector és la de la Sra. Justa Gó-
mez Navajas «Vivir para ver» i 
en aquesta edició «Otoño ca-
liente» para una mica per alt de 
deixar anar: «Dejar ir se usa con 
frecuencia en Alemania para 
muchas situaciones en las que, 
guste o no, hay que despren-

Loslassen (deixar anar)
derse de algo o de alguien. En el 
caso de la consulta sobiranista 
catalana, podría pensarse que 
hay que dejar irse a quienes no 
quieran continuar… Sentimen-
talmente, costaría, quizás, acep-
tar que Cataluña pasara a ser el 
extranjero i que se levantaran 
más fronteras en un mundo 
cada vez más globalizado».

Sí, estimada Justa. Però és que 
fins avui i a través de molts 
anys ho hem intentat i fins ara 
sembla que no hi ha solució. Es-
panya amb els seus governants 
sempre ha fet el sord i també 
ha demostrat sempre que no 
ens estima malgrat nosaltres 
som solidaris contribuents amb 
tothom.

Continua Justa: «Separarse 
tendría un coste sentimental, y 
también político y económico. 
Pero a día de hoy, no parece via-
ble que Cataluña se separe de 
España, al menos mientras no 
se modifique la Constitución 
aprobada en 1978»

Sempre he pensat que quantes 
més llengües es puguin saber 
millor. Sigui el que sigui o pas-
si el que passi continuaré con-
reant, dins la meva ignorància, 
tots els pensaments de cultures 
per tal que em reporti la pau 
que vull per a tothom

OPINIÓ PUNTA DE BRAU

LLUÍS MAS i MARIBEL ANDREU

Com a veïns del C/Àngel Gui-
merà (C/Vell), vam ser con-
vocats per l’Ajuntament de 
Balsareny a una reunió per in-
formar-nos, amb motiu de les 
obres del carrer, i segons l’ordre 
del dia rebut: «Aparcament». 

Al no poder assistir, hem dema-
nat informació sobre la reunió 
a algun dels assistents, i volem 
deixar constància del nostre 
desacord amb les decisions 
que es van prendre.

Després d’anys de deixadesa 
del carrer, amb unes voreres 
tan estretes per on no passen 
ni cotxets ni cadires de rodes, 
on al final del carrer hi ha una 
arqueta on quan plou sem-
pre hi ha problemes, una casa 
apuntalada, a punt de caure, 
de les qual no s’ha pres fins ara 
cap mesura…, il·lusos de nosal-
tres pensàvem que la proposta 
aniria de cara a fer un carrer 
de vianants, ben asfaltat i pa-
vimentat, sense cotxes i amb 
tots els serveis (clavegueres, 
etc..) resolts com altres carrers 

Des del Carrer Vell
del poble. 

La nostra sorpresa va ser quan 
ens comuniquen que la pro-
posta acceptada per la majoria 
de veïns únicament contempla 
un asfaltat del carrer, això si, 
sense aparcament pels cotxes, 
només càrrega i descarrega… 
O sigui que hem canviat un 
dret que teníem d’aparcament, 
per un lleuger asfaltat!! Doncs 
per fer únicament això, potser 
no calia.

Entenem que aquesta solució, 
donat el temps que fa que el 
carrer està en aquest estat, és 
únicament un rentat de cara, 
un maquillatge oportunament 
electoralista.

En cap cas volem que 
s’entengui que el tema és 
l’aparcament, ja que apostem 
per un carrer de vianants, com 
a la majoria de cascs antics de 
les poblacions de Catalunya. El 
tema és fer les obres ben fetes, 
duradores i amb sentit, i no 
anar posant pedaços, per acu-
mular obra feta durant l’actual 
mandat electoral.

LA JUNTA

En data 27 de setembre de 
2014, es va celebrar una as-
semblea extraordinària del 
Centre Instructiu i Recreatiu 
(Casino), on va es va escollir 
la nova junta que dirigirà i 
coordinarà el futur del Cen-
tre, després de la dimissió per 
motius personals del seu an-
terior president.

La nova junta està formada 
per Jordi Ambròs, com a pre-
sident; Lluís Mas, vice-presi-
dent; Maribel Andreu, com a 
secretària; Elisabet Casaldàli-
ga i Armand Càsoliva com 
a tresorers; i, com a vocals, 

Centre Instructiu i Recreatiu (CIR)
Francesc Bonet, Fina Codina, 
Josep Maria Escolà i Vicenç 
Pulido.

Tots tenim les millors inten-
cions de fer que el Casino es 
dinamitzi i formi part del pre-
sent del poble de Balsareny, i 
no només del seu passat; per 
la qual cosa us animem que 
ens conegueu i que el Casi-
no passi a formar part de les 
vostres vides, així com ho ha 
fet de les nostres, per motius 
històrics, personals i senti-
mentals.

Una salutació, de part de tots 
els socis i sòcies del Casino, 
als lectors de Sarment. 
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