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BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY

Festa Major: el Marc i la Maria fan 30 anys

JORDI SARRI
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Els gegants de Balsareny
compleixen trenta anys, i
ho celebren fent festa gran
amb trobada gegantera el
dia de la Festa Major, la
mateixa diada en què van
ser batejats el 1985. Tres
dècades més tard, els gegants continuen ballant, i
altres gegants i gegantons
se’ls han afegit, i Balsareny compta, no pas amb
una, sinó amb dues colles
geganteres, cosa que certament es pot interpretar
com a signe de riquesa
cultural, de vitalitat i de diversitat, però també podria
il·lustrar la complexitat de
les relacions humanes. Sigui com sigui, creiem que
és bo que hi hagi gent que
s’agrupi per dedicar el seu
temps de lleure a fer activitats culturals pel poble, i
que hi persisteixin tenaçment, i com més serem
més riurem. Felicitem la
Colla Gegantera i Grallera
de Balsareny per aquesta
efemèride i els desitgem
que per molts anys puguin
continuar fent grans ballades i organitzant trobades com aquestes. L’esforç
d’omplir els nostres carrers
de música, dansa, gresca i
color és digne d’agrair.
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enrere, ja se’n va fer ressò: com passa el temps!
El nostre butlletí, com
l’associació Cercle Cultural
de Balsareny, s’encamina
ja caps als seus quaranta anys, i no és pas fàcil.
En aquestes pàgines trobareu la convocatòria de
l’assemblea general anual,
i us convidem a participar-hi, perquè anem prou
necessitats de nova saba,
de nous braços, d’idees i
d’energia. Si creieu que la
feina que fem val la pena,
agrairem que volgueu venir a donar-nos-hi un cop
de mà.

L’Ajuntament
està enllestint el seu mandat del darrer quadrienni,
i el mes que ve ja tindrem
eleccions per confegir un
nou consistori. Fins al moment de tancar l’edició,
l’única candidatura que
ha fet públics els seus integrants és la de Gent de
Balsareny (amb Albert
Neiro, Jorge Aguilera, Albert Otero, Mariola Fabián,
Aida Pérez, Agustí Codina,
José Roldán, Maribel Andreu, Sergi Montagut, Sílvia Serra, Socorro Macías,
Juan José Cruz i Lluis Mas).
La candidatura d’ERC va
presentar fa temps el seu
alcaldable, Isidre Viu, i el
grup de CiU ha fet saber
recentment que la seva
llista l’encapçala Noèlia Ra-
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mírez; però ni uns ni altres
encara no han anunciat la
resta de components de
les llistes respectives, ni els
programes electorals. Com
en altres municipals, Sarment presentarà a totes les
formacions un qüestionari
per resumir les línies bàsiques de les seves propostes, que intentarem publicar en el proper butlletí.

Tots som Cañellas
No ens n’oblidem. Després
d’haver-se recollit i presentat prop de 3.000 firmes
demanant que l’expedient
que li han obert es resolgui favorablement perquè
pugui continuar exercint
la medicina a Balsareny,
la resposta oficial, que sapiguem, ha estat un mur
de silenci. No se’n sap res
més, però els processos
administratius deuen seguir el seu curs, sense que
en transcendeixin els passos, esperant potser que
el temps dilueixi les protestes abans d’emetre un
dictamen que no té termini fix. Aquest secretisme
provoca inquietud, òbviament en les persones
afectades, però també en
tots els seus pacients i en
la gent del poble, que ens
preguntem: què més podem fer, a qui més podem
exigir que es doni una resposta clara i ràpida?
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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Salvador Comelles visita l’Escola
ALUMNES DE 3R ESCOLA GUILLEM

SARMENT

Carles Cases presenta
‘Araguaia’ a Balsareny
SARMENT

tocava el mateix Cases.

El dia 11 d’abril, Carles Cases, al
front de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, va presentar,
en una sala Sindicat plena de
gom a gom, la seva suite Araguaia. Diàlegs amb Pere Casaldàliga, composició musical
sobre poemes dels balsarenyencs Pere Casaldàliga i Angelina Pujol, mare del compositor,
que va assistir a l’espectacle.

En el programa, Carles Cases explicava: «La relació mantinguda
entre la meva mare i el bisbe Pere
Casaldàliga em portà a la necessitat de conèixer-lo personalment i a viatjar en diverses ocasions al Brasil. Fruit d’aquestes
trobades i d’una intensa relació
epistolar, ha sorgit aquesta composició musical, on la poesia del
propi «Don Pedro» és l’eix que
vertebra tota l’obra i ens trasCarles Cases, sallentí de pares llada als entorns geogràfics de
balsarenyencs, és un com- l’Amèrica Llatina i sobretot al
positor reconegut interna- seu Araguaia.» A continuació, hi
cionalment, amb més de 40 havia un emotiu
escrit- 670
de23Pere
Juan Herrera
07 75
discos editats i autor de la Casaldàliga, que deia: «Estimat
banda sonora de més de 70 Carles, gràcies per aquesta abunpel·lícules, que ha col·laborat dància d’amistat condensada en
ambVENTA
artistes
com Lluís Llach, música. Escolto aquesta música
I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
Maria del Mar Bonet, Georges amb emoció i reforçant els nosPlaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
Moustaki,
Armando Manza- tres llaços, que són de família.
BALSARENY - infordos2@gmail.com
nero, Mark Isham, Paquito Prosseguim en la «Caminhada»
D’Rivera, Manel Camp i altres. amb molta esperança.»
L’espectacle comptava amb Balsareny va poder assistir a
les veus de Carme Canela i un concert extraordinari, una
Rubén Fernández, Núria Cols actuació realment fora de
i Alba Cols, i l’orquestra de sèrie, que el públic que omplia
cambra es completava amb la sala va premiar amb llargs
un conjunt de trompeta, i nombrosos aplaudiments.
saxo, flautes, marimba, per- Gràcies, Carles, pel teu art i per
cussions, guitarra, contrabaix donar suport a les causes del
PlaçaaOnze
Setembre,
- Tel. 93
820Pere.
03 97 - BALSARENY
i violí,
mésdedel
piano 1-3
que
bisbe

PEIXATERIA

MARIA

Som els alumnes de 3r de
l’Escola Guillem de Balsareny i
el passat dia 27 de febrer vàrem
rebre la visita de l’escriptor Salvador Comelles. Durant uns
dies vàrem llegir el seu llibre El
dimoni sense feina.
Aquest llibre explica la història
d’un dimoni que està tip que
li donin garrotades i decideix
deixar la feina que tenia, com a
titella d’un guinyol. Comença a
buscar feina en un pessebre, en
el conte de la caputxeta i, per
últim, en una colla de diables
d’un correfoc.
Quan el Salvador va arribar,
el vam rebre 4 dimonis que
van fer-li de guies durant tota
l’estona que va durar la visita.
Seguidament, la resta de dimonis li va fer un passadís amb
les forques enlairades fins a
arribar a la sala d’actes. Un cop
arribat al lloc de l’entrevista,
uns quants companys li van
fer unes preguntes que havíem preparat entre tots, per
tal de conèixer una mica més
l’ofici d’escriptor. Ell ens va recomanar 3 coses: llegir molt,
paciència, i revisar tot allò que
s’escriu. Més endavant, el Salvador es va emportar una sorpresa quan els alumnes de 3r A
li van llegir un possible capítol
més per al seu conte. En aquest
capítol que ens vam inventar, el
Dimoni sense feina va arribar a
Balsareny a treballar, com a diable, a la colla Peta-Fluix i es va
colar en els diferents actes de
la Festa dels Traginers. En el co-

ESCOLA GUILLEM

rrefoc infantil es va fer amic del
mussol Oriol i de molts nens
del poble; del Rebost, en va
sortir una mica tip i fent esses...
Li va agradar tant la nostra festa que va decidir quedar-se a
viure al castell, juntament amb
el fantasma del castell. Després,
els alumnes de 3r B van obsequiar el Salvador amb el ball de
dimonis que havien preparat.
El Salvador Comelles ens va
dir que era la primera vegada
que, quan visitava una escola,
s’hi trobava tants dimonis. Ens
ho va agrair llegint-nos uns
poemes i unes endevinalles
escrites per ell, i ens va fer una
dedicatòria personalitzada al
llibre de cadascú. Per finalitzar,
ens va demanar poder fer-se
una fotografia amb tots els dimonis per tal de poder-la tenir
de record.

BAR - RESTAURA

BARRETIN

Va ser un matí molt agradable
i divertit. Vam estar molt contents
de poder conèixer, en
Travessera, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BA
persona, l’escriptor del llibre
que vam llegir durant uns dies
i que ens va fer passar-ho molt
bé. També ens va agradar molt
poder imaginar com aquest
dimoni entrava al nostre poble i a la festa dels Traginers i
preparar el ball de dimonis per
sorprendre l’escriptor. I, per un
dia, TOTS VAM PODER SER DIMONIS.

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

Carretera de Manresa, 18
Tel. 696 21 78 61 - BALSARENY
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Suport al doctor Cañellas,
desmantellament de la sanitat
JOSEP M. ESCOLÀ PADILLA (*)

SARMENT

Les Caramelles, una Pasqua més
SARMENT

Com és tradicional, el diumenge de Pasqua la Coral Sant Esteve de Balsareny i la Coral Els
Ametllers van sortir a cantar
les Caramelles. Dirigides per
mossèn Joan Bajona, aquest

any van interpretar la sardana
Maria de les trenes i Visca la masurca! a la plaça de l’Església,
al Casal Verge de Montserrat,
a la plaça de l’Ajuntament i a
la plaça de la Mel, per desitjar
bona Pasqua a tots els veïns
de Balsareny.

Cercle Cultural de Balsareny

Convocatòria d’assemblea general ordinària
LA JUNTA

2. Renovació de Junta, si escau.
3. Modificació de l’article 3.1
Es convoca l’assemblea gene- dels Estatuts socials, per actuaral ordinària de socis del Cercle litzar el domicili social.
Cultural de Balsareny, que tin- 4. Lectura i aprovació, si escau,


drà lloc el divendres 5 de juny de l’estat de comptes a 31 de

de 2015, a les 20:00 hores, al 
desembre de 2014. Quotes per

Casal d’Entitats (plaça Ricard al 2015.

Viñas, 3) de Balsareny, amb el 5. Informe de la redacció del


següents punts de l’ordre del Sarment,
dels Astroamics i de
dia:
La
Garsa.


6. Precs i preguntes.
1. Lectura i aprovació, si escau,
de l’acta anterior.
Tots els socis hi sou convidats.















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

Aquest passat febrer, i sense
previ avís (a diferència del
que sembla mantenir l’òrgan
instructor de l’expedient; ja
veurem com ho acrediten), el
Dr. Cañellas rep la notificació
directament, de l’obertura
d’un expedient disciplinari
per dues faltes molt greus. La
primera falta que li imputen
és considerada com a molt
greu a la normativa que li és
d’aplicació, i diu textualment:
«La utilización de los locales,
instalaciones o equipamiento de las instituciones, centros o servicios de salud para
la realización de actividades
o funciones ajenas a dichos
servicios». La segona falta,
també considerada com a
molt greu, i de contingut textual: «El incumplimiento de
las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga
el mantenimiento de una situación de incompatibilidad»
i «El incumplimiento de las
normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar
a una situación de incompatibilidad».
Sembla que la interpretació
que fan és que al consultori
de Balsareny es feia medicina
privada, sense haver demanat permís. Senyors gerents,
caps, i escaladors diversos: el
Dr. Cañellas no ha fet consulta privada al Consultori del
CAP BALSARENY, i per tant,
NO EXISTEIX LA INCOMPATI-

BILITAT o conducta imputada.
És almenys sospitosament
curiós que no s’hagi complert el que dicta la normativa administrativa. Habitualment, si es sospita alguna
irregularitat, s’acostuma a fer
un advertiment verbal previ;
si no s’obté cap resposta, o
no es modifica la suposada
conducta infractora, s’obre
un expedient informatiu; i
si tampoc no hi ha cap resposta, és quan s’obre un expedient disciplinari contra
el presumpte infractor. I en
el cas del doctor Cañellas,
cap dels dos primers passos
no s’han seguit per part de
l’Administració [...] Que quedi meridianament clar als
lectors i a la resta: el Dr. Cañellas mai va passar ni tenir cap
consulta privada.
Històricament, als pobles,
els metges tenien consulta
particular per atendre els pacients privats i, a més a més,
aquests visitaven al dispensari municipal totes les persones del poble mitjançant
les seves assegurances, com
podia ser la pròpia Seguretat Social, el Montepío Textil
o els funcionaris a través de
les mútues que tenien com a
única assegurança sanitària.
Fa ja bastants anys sembla
que va canviar la normativa, i
que al dispensari només s’hi
podien visitar persones de
la Seguretat Social. Un canvi
que no va ser notificat de cap
manera als gestors adminis-

MODA HOME/DONA
Carrer de la Creu, 3 - BALSARENY
mesquemoda@gmail.com - www.mesquemoda.com

05
OPINIÓ

pública i estat de la qüestió
tratius ni mèdics del dispensari de Balsareny, incloent el
nostre metge. De fet, tampoc
no sabem com quedava el
Montepio Textil (que va passar a dir-se MUTUAM), ni la situació de cobertura sanitària
dels funcionaris que només
tenen mútues. La realitat —i
el fet que demostra el que
he dit fins ara— és que es va
seguir visitant a tothom de la
mateixa manera sense fer cap
diferència. És a dir, les persones demanaven hora a admissions, i se’ls hi donava i es
visitaven com sempre s’ha fet
fins el moment que ens ocupa. Eren visitats fins fa poc
més d’un mes, per metges, infermeres, llevadores i pediatres. Els pacients que tenien
doble assegurança (pública
de Seguretat Social i privada
de mútues) es visitaven per la
seguretat social al dispensari
municipal de Balsareny i per
les mútues privades a Manresa, no a Balsareny.
Després d’uns dies d’iniciarse l’expedient, arriben a Correus moltes cartes dirigides
a funcionaris de Balsareny
(mestres, guàrdies civils, militars, etc..), que són convocats
al CAP Balsareny en relació a
un expedient, sense més informació. Els que telefonen
a l’ICS per demanar informació sobre el motiu de la cita,
reben respostes, si més no
curioses: que si és per revisar
uns circuits, que si és per la
relació amb les mútues, que
si per uns qüestionaris... El
dia de la declaració, els citats
són interrogats sobre les visites que fan al centre amb el
Dr. Cañellas. Desprès de les
seves declaracions, refereixen
que s’han sentit pressionats i
enganyats per l’ICS, que a
més ha utilitzat les seves dades sense el seu permís. És
estrany que la secretària i el
metge instructor designats

per l’Administració per realitzar aquestes “preguntes”,
diguin que tan sols venen
a fer unes preguntes d’uns
qüestionaris, que treballen a
l’ICS i que no saben res més...
Estrany!
El dia 12 de març declara el
personal del Consultori. I el
mateix dia, a la tarda, el Dr.
Cañellas és interrogat durant dues hores i mitja amb
preguntes capcioses, que intentaven demostrar que feia
medicina privada al consultori municipal (cosa que no
és certa). És estrany que el
metge Instructor i la secretària manifestin que ells no
tenen ni han vist l’expedient,
que només fan les preguntes que els han preparat i
que les envien a Barcelona.
Estrany!
Ara, el Dr. Cañellas, un cop
acabades les declaracions
dels funcionaris, treballadors
del dispensari municipal i
d’ell mateix, està pendent
que l’ICS, que és qui ha obert
l’expedient, faci arribar el
plec de càrrecs i la proposta de sanció, que pot ser de
dos a sis anys de suspensió
de sou i feina a l’ICS. Al meu
entendre, i per tot el que he
esmentat, hauria de tancarse l’expedient, arxivant les
actuacions, i exonerant el
nostre metge de qualsevol
culpa o sanció.
Que deixin el nostre metge
continuar amb la seva feina
com fins ara està realitzant,
amb una professionalitat i
excel·lència
demostrades
sobradament, i que resolguin l’expedient a favor del
mateix, sense cap mena de
sanció, per inexistència de
conducta infractora.
Em sento orgullós d’haver
nascut a Balsareny, i de per-

tànyer a una ciutadania que
s’ha mobilitzat massivament
a conseqüència de la problemàtica creada per l’ICS. A
la qual, el poble ha respost
fins ara, amb dues concentracions, i amb la recollida
de signatures que han estat
portades a la Conselleria de
Sanitat, a l’Ajuntament, i diverses peticions als partits
polítics per posicionar-se a
favor del Dr. Cañellas.
La gent ha endegat lliurement diverses accions a
favor del Doctor Cañellas,
com implicar mitjans de comunicació, ràdio, televisió,
escrits als diaris, cartes articles d’opinió, etc. El Sarment,
com a revista local del nostre
poble, s’ha fet ressò de la inquietud i malestar que s’ha
creat al poble, davant d’una

injustícia de tal magnitud, i
on la ciutadania defensa, al
cap i a la fi, la medicina pública de qualitat que és la
que el Dr. Cañellas practica
a Balsareny ja fa de més de
trenta anys.
Fóra just i necessari que
l’expedient es resolgués
com més aviat millor perquè
torni la tranquil·litat al nostre poble. I sobre tot, perquè
el doctor Cañellas pugui viure en la normalitat professional i personal que sobradament s’ha guanyat i mereix
en aquest poble.
(*) pel GRUP DE SUPORT AL
DR. CAÑELLAS
(Resum de la carta, que podeu llegir sencera a: http://
sarment.blogspot.com )

Resolució de l’Assemblea
“Gent de Balsareny”
GENT DE BALSARENY

Reunida l’Assemblea Gent de
Balsareny, en data 28 de març
de 2015, s’aprova la següent
resolució:
Sent coneixedors que l’Institut
Català de la Salut, ha obert un
expedient al metge Dr. Josep
Cañellas i Isern, del Cap de
Balsareny, volem manifestar:
- La nostra solidaritat amb el
Dr. Cañellas, per la seva tasca
de servei al poble de Balsareny, en tots els àmbits, no
només mèdics, sinó socials
i culturals, així com pel seu
respecte vers els pacients i la
seva ètica professional.
- Que ens pronunciem en
defensa de la sanitat pública,

amb tot els seu caràcter assolit, públic, universal, gratuït,
de qualitat, integral, solidari i
d’equitat garantida. Per tant,
defensem el caràcter PÚBLIC,
de la nostra sanitat.
- Que estem radicalment en
contra de la privatització i la
comercialització de la salut i
la protecció social, perpetrada
per CiU i emparada per ERC.
- Que donem total suport a les
mobilitzacions dels veïns de
Balsareny, i a totes les actuacions envers resoldre favorablement aquesta situació.
Per tot això, reclamem la retirada immediata de l’expedient
al Dr. Josep Cañellas, per tal
que pugui seguir exercint la
seva tasca com sempre ha fet,
entre els seus veïns i veïnes.
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Antonio Ruiz, nou president de la Penya Barcelonista de Balsareny
JOSEP GUDAYOL I PUIG

motivar a accedir al càrrec?

Antonio Ruiz Fortes fa poc
temps que ha assumit la responsabilitat de la presidència
de la Penya
RIA FONTAL,
SABarcelonista balsarenyenca.
r Pulido Cañellas

—Us ho dic amb sinceritat,
no és que em fes gran il·lusió
ser-ne el president. El motiu
ELECTRICITAT
d’assumir-ne el càrrec va ser
FONTANERIA
perquè no ens podíem permetre que la nostra penya
C/ de la Creu, 22
l. 650 47 97 42 - BALSARENY
Antonio
és
nascut
a
Màlaga
el
quedés en via morta, ambTel.
risc
ELECTRICITAT
93 820 08 68
4 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
BALSARENY
home-dona
ariafontal.com
Àngel Guimerà, 21 - Telèfon
93 839 61 61 - BALSARENY
24 de setembre de 1962. En edat de desaparèixer.
Aquests anys
FONTANERIA
escolar va cursar els estudis pri- han estat prou difícils i dignes
Capacitació transportistes
Sant
Domènec, 44
maris a Vélez-Màlaga i els va del gran treball per part
dels
Matèries perilloses
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY
continuar
a
Puig-reig.
Actualdiferents
presidents
i
nombre
RERIA
C/ de la Creu, 22
Tel.fins
93 820
68
ment es troba, en aquests temps d’associats que
avui08han
CENTRE DE FORMACIÓ
OLORS»
BALSARENY
home-dona
Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY SARMENT
de
crisi,
en
situació
d’atur.
mantingut
viva
la
flama
del
FEM TOTS ELS CARNETS
Margarida Noguera
Antiga Casa Rosendo
nostre Barça.
des de 1926
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“L’esport és una forma de vida.
T’ajuda a superar qualsevol obstacle,
el que costa és donar el primer pas.”
Isidre Esteve. Pilot de rallies

www.diba.cat/penjatunamedalla
esportsdiputaciobarcelona

#penjat1medalla
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Don Ramiro
JORDI PLANES

En la vida, tothom recorda el
seu primer mestre, aquella
persona que ens va ensenyar
les primeres lletres, les primeres nocions d’aritmètica
i tantes i tantes altres coses
que ens han acompanyat en
el transcurs dels anys i, sens
dubte, ens han ajudat a viure
millor com a persones. En el
meu cas, i en el de tota una
generació de balsarenyencs
entre els anys 40 i 50 del segle XX, aquesta persona és
el mestre don Ramiro Ortega Jareño. Manxec de Cuenca ciutat –una ciutat per ell
meravellosa de què sempre
parlava amb elogi-, va arribar
a Balsareny des d’Andalusia,
amb esposa i cinc fills, tres
nois i dues noies. Portava a
l’esquena tots els desastres
de la guerra acabada de poc
i, per tot abric, una capa castellana amb el coll de vellut
vermell, arnat i gastat. Poca
cosa per als hiverns del Bages.
Regentava l’escola unitària de
nens número dos (vol dir una
aula amb tots els graus barrejats, amb alumnes de sis fins
a catorze anys junts). L’altre
unitària de nens tenia per
mestre el català senyor Civit,
i una tercera escola de nens
era la parroquial, amb vicarismestre, tant aviat oberta com
tancada, si no hi havia vicari.
A l’escola del senyor Ortega,
o don Ramiro, com li agradava ser anomenat, ens vam
arribar a ajuntar prop de cent
alumnes, en una aula petita,
sense sol, orientada al nord,
freda pràcticament tot el curs
(només una estufa de carbó,
en un angle, feia la il·lusió
d’escalfar una mica, especialment pels qui hi seien a
prop). Només hi devia haver
pupitres per a, com a molt,
cinquanta alumnes. Així que,
mentre cinquanta feien classe, els altres jugàvem al pati,

El senyor Ortega amb alumnes de l’Escola Nacional.

que era la plaça de l’església,
amb el Repeu i el Trull com a
punts de fuga. Tot això darrer
ja ho vaig explicar sumàriament en el capítol «Anar a
col·legi» d’aquesta sèrie de
records, però potser calia refrescar-ho.
En aquest context, don Ramiro s’escarrassava penosament
a fer-nos entrar a la closca primerament la llengua castellana, ja que molts de nosaltres,
de parla catalana, ni la parlàvem ni l’enteníem. Personalment, recordo les primeres
setmanes al col·legi de don
Ramiro que no entenia res. De
mica en mica, entre lectures
de tots en fila i passant-nos a
cada error, com en un concurs,
i còpies de lliçons escrites pel
mestre a la pissarra amb una
lletra magnífica i il·lustracions
elementals, vaig anar aprenent amb els meus companys la llengua castellana, la
seva ortografia i la gramàtica.
Teníem un llibre de lectures i
una enciclopèdia adaptada al
grau que ens correspongués
que comprenia totes les matèries: llengua, aritmètica i
geometria, geografia, història,
religió i urbanitat, si no recordo malament. També reproduïa algunes poesies (com
aquella de «Cuentan de un
sabio que un dia tan pobre y
mísero estaba, etc.») i moltes
il·lustracions de personatges
i de ciutats d’Espanya. Jo la
trobava divertida i fins i tot
la vaig recomprar als encants,
com a record. Com podeu

ARXIU CCB_BIBLIOTECA

veure, el nivell pedagògic de
la nostra escola estava molt
lluny dels estàndards actuals
i el sistema del mestre, d’allò
més rudimentari, però eficaç.
Don Ramiro feia servir el càstig corporal per a exigir atenció i silenci: clatellots i cops de
regle a les mans. Era el sistema habitual arreu i com que
el mestre era molt nerviós i
amb tanta feina (fumava molt
i li agradava el cafè) tot hi ajudava. Els treballs els fèiem en
una llibreta que venia el propi mestre, on escrivíem amb
una tinta que ell mateix feia
amb unes pólvores especials
dissoltes en aigua i abocades en uns tinters de plom
enganxats als pupitres (que
sovint es bolcaven sobre les
llibretes i els vestits). També
escrivíem a llapis, sobretot les
operacions aritmètiques. Don
Ramiro tenia una maquineta
de fer punta als llapis de diversos calibres.
Com tots els mestres, don
Ramiro, que era un excel·lent
i vocacional pedagog, arrodonia les mensualitats amb
unes quotes que pagava qui
podia. De més a més, donava
conferències o lliçons de repàs, fora d’hora, a qui preparés el batxillerat d’aleshores, a
qui la guerra no havia permès
d’anar a l’escola i així recuperava, a estudiants de magisteri... O sigui que entrava
a l’escola a les nou del matí i
no en sortia fins a les nou del
vespre, amb just una hora per
dinar.

Don Ramiro era falangista de
primera hora («camisa vieja»
en deien) i no perdia l’ocasió
d’alliçonar-nos sobre el règim
franquista i les seves bondats.
Cantàvem el «Cara al sol» en
entrar i en sortir, amb el braç
enlaire, i els crits d’ordenança
que acabaven amb l’«Arriba
España» de rigor. Coses del
temps... A don Ramiro també li agradava molt el futbol
i recordo que va portar a
l’escola un aparell de ràdio
per poder escoltar els partits
del campionat del món de
Rio de Janeiro de 1950. Així
vam sentir en directe el gol
de Zarra a Anglaterra, en la
veu de Matías Prats avi, i les
gestes de Ramallets «el gato
de Maracaná».
Deixant a part el seu pensament i la seva acció política
com a «Jefe local del Movimiento» i l’esperança frustrada d’accedir a l’alcaldia, guardo un gran record del meu
mestre, que m’estimava com
un fill. A ell dec moltes de les
coses que m’han permès tirar
endavant en els estudis i en
la vida.
Ja fora de l’escola, més gran,
cada any anava a saludar-lo
abans de tornar a Vic,a mig
setembre. L’últim cop, el vaig
trobar molt excitat: li costava articular correctament les
paraules, com congestionat.
En acomiadar-me’n, vaig dir
al seu fill gran José (li dèiem
Pepito) que mirés el seu pare,
que jo no el veia bé. Don Ramiro va morir poques hores
després, el dia que complia
seixanta-cinc anys i podia jubilar-se de tant de tràfec. Jo
vaig ser l’última persona que
el va veure, fora de la família. Que se’m perdoni aquesta expansió tan personal.
Don Ramiro està enterrat al
cementiri del nostre poble
que, finalment, ell havia fet
també seu.
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Assemblea anual ordinària de l’Associació de Veïns Sant Josep
JOSEP GUDAYOL I PUIG

l’exercici del passat any 2014.

El 28 de febrer de 2015, a la
Llar Pare Coll, situada a la
plaça Ricard Viñas, es va dur
a terme l’Assemblea anual
ordinària l’Associació de
Veïns Sant Josep. Sota la presidència de Josep Massana i
els membres que componen
la junta actual adoptaren
per unanimitat els següents
acords:

b. Davant d’uns pressupost
presentat pels serveis funeraris Fontal i adreçats per a la
vigència d’aquest any 2015,
els presents hi van donar el
vist i plau.

a. Els reunits varen aprovar l’estat de comptes de

c. Durant l’any se seguirà mantenint la quota d’aportació
de 10 euros per cada difunt
traspassat, sistema portat a
terme des de l’antiga junta.
d. En aquest punt es desestimà la proposta d’uns quants

Nota del Casal de la Gent Gran
JOSEP GUDAYOL I PUIG

A continuació es resumeix
la nota d’advertiment que
l’entitat balsarenyenca Casal
de la Gent Gran ha fet arribar
a cadascun dels associats, ampliant-ho a tothom en general:
«Us informem que aquests darrers dies s’han detectat algunes pràctiques no lícites de què
persones d’edat avançada han
sigut víctimes aprofitant que
són més vulnerables.

micilis on viuen principalment
gent gran tot informant-los que
existeix una nova normativa de
la Generalitat segons la qual és
obligatòria la instal·lació d’uns
detectors de fugues de gas.
Amb aquesta informació els
diuen que el preu dels aparells
és de 1.490 euros, però que la
Generalitat se’n fa càrrec del
50% del total de l’import a
través d’una subvenció, i per
tant el preu a abonar és de 795
euros. Una vegada instal·lats els
aparells emeten un albarà sense nom d’empresa ni CIF i demanen que el pagament s’ha
de fer en efectiu.»

La manera en què actuen és
amb el següent procediment.
Els autors són dues persones
que poden ser treballadors Malgrat la periodicitat del Sarautoritzats per una empre- ment, ja que hauran passat dies
des de l’emissió de la nota en
sa d’instal·lacions
revisions
M. Mari Pulido
Cañellas
del gas, totalment legal
i amb qüestió, ens complau deixar-ne
DELEGADA
tota la documentació en regla. constància en atenció de tots
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
els nostres lectors.
Aquests
s’adrecen
a -alguns
Bruc, 19-21
- Tel. 93
875 16 44
Fax 93 do872 63 22 - MANRESA

FUNERÀRIA FONTAL, SA

www.funerariafontal.com

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

Travessera, 47 - Tel. 93 837 23 77 - BALSARENY
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

socis a fi de canviar el sistema
referit en el punt anterior. La
proposta en si girava sobre la
possibilitat que es cobrís el
servei amb una quota mensual. Però això feia encarir
considerablement
aquest
servei a causa de les comissions bancàries.

terme a través de diferents
mitjans de comunicació comarcals i locals.

e. Promoció: des de la presidència es va demanar la
col·laboració de tots els socis
per tal de donar a conèixer
l’Associació; aquesta junta
actual ho procurarà portar a

La Junta: President, Josep
Massana Planas; Secretària,
Carmen Fernández Arriero;
Tresorer, Joan Massana Comallonga; Vocal, Montserrat
Egea Villagrasa.

f. Per últim, va sortir a l’aire
la proposta de jugar a la loteria de Nadal mitjançant un
número i les seves participacions.

Per Setmana Santa tornen les
audicions de l’Escola de Música
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Fa goig veure el recorregut
del que fa l’any en curs el
nombre d’alumnes immersos en l’educació musical
municipal. En la Setmana
Santa de 2015 van haver-hi
tres audicions.
Felicito personalment tots
els pares i mares que infonen als seus fills aquest
valor educatiu en aquest
camp musical i les diferents
modalitats instrumentals.

palpar de prop el grau musical que transmeten els professors de piano, violí, saxo,
guitarra i bateria.
En aquesta ocasió es va experimentar una gran millora
amb la presentació personalitzada de cada alumne,
en primera persona, en cada
moment de la seva actuació.
Es vol deixar constància de
la bona interpretació de
cada un dels alumnes en els
diferents nivells, i felicitar
Judit Capdevila, Laia Rodríguez, Pol Artigas (al piano),
Mar Sangüesa (guitarra),
Àngel Ribalta (bateria) i la
impressionant Àritz Lorente
(saxo, quina bufera!).

OLGA
«Balsareny Avui», amb el
seu sentit musical d’orella,
i en aquesta ocasió sense
el tríptic informatiu per al
seguiment dels concerts, va

estètica
home-dona

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926
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METEOROLOGIA

EL CALAIX DE LA BIBLIOTECA

Aigua de març, herba als sembrats
FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
10,9
Mitjana (min.+màx.)
11,8
Mitjana de mínimes
3,3
Mitjana de màximes
20,2
Mínima
-3,8; dia 15
Màxima
27,5; dia 31
Mínima més alta 12,3; dia 20
Màxima més baixa 13,8; dia 4

SARMENT

Pressió (hPa)
Màxima
Mínima

Vent
(km/h)
Ventada més alta 63,7; dia 5
Velocitat mitjana
8,8
Recorregut del vent 3.906,8km
La pluja (litres)
Dia 4		
Dia 21		
Dia 22		
Dia 23		
Dia 24		
Total

2,2
11,5
12,6
0,8
0,9
28,0

1.028,1 dia 6
996,3; dia 25

Presentació del llibre Amor Núvol
NÚRIA PUIGIVILA VINYETA

El divendres 6 de març a la Biblioteca Pere Casaldàliga tot
estava preparat per fer la presentació del llibre Amor Núvol.
En Valentí Parcerisa (poeta i
autor del llibre) i l’Àngels Torrens (actriu, que va interpretar fragments de la poesia del
llibre) van preparar, una mica,
l’escenari.

poesia d’en Valentí Parcerisa.
Tot seguit, l’Àngels Torrens,
actriu manresana, va fer una
magnífica interpretació recitant fragments del poema del
llibre (ja que el llibre consta
d’un únic poema).

Tot seguit, en Valentí Parcerisa, autor de l’obra, va engegar
una mica de debat sobre la
poesia i l’acceptació d’aquest
ROBA
I
PERFUMERIA
Després d’esperar uns minuts gènere literari.
de cortesia, en Ramon Carreté
ens va presentar els protago- La presentació es va acabar
nistes de la sessió i va fer una amb una ovació per part de
breu dissertació del moviment les 9 persones que van assistir
en el qual
es podria
encabir
la a93l’acte.
Carretera
de Berga,
3 - Telèfon
839 62 46 - BALSARENY

Carme Galera

Repte M
númO
3 RROS

Repte número 3
Una caixa conté 2 mitAl servei de la construcció
jons blancs, 3 de rojos
ROC CARULLA
i 4 de blaus. El Pere sap
que un terç dels mitjons
Solució al Repte
tenen un forat, però no
Cra.
número
2 de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
sap de quin color són els
El quadre de
mitjons foradats. Va agadimensions 120x90
fant mitjons de la caixa
és el que queda
a l’atzar amb l’esperança
penjat més a prop
de trobar-ne dos de bons
de terra.
del mateix color. Quants
mitjons ha d’agafar per
Montajes y reparaciones
estar absolutament segur
Fontanería - Calefacción d’aconseguir-ho?
- Gas - Electricidad
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

(La solució, amb el proper repte)
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
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PORTES

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general
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