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A les urnes ciutadans

El Cercle Cultural de Balsa-
reny es fa ressò, en el butlletí 
d’aquest mes, de la defun-
ció de Ramon Cabana, que 
va ser un dels fundadors 
de la nostra associació, i 
col·laborador del Sarment 
en aquells primers anys his-
tòrics. I un altre escrit evo-
ca la persona del nostre 
col·laborador Josep Torras, 
traspassat fa poc més d’un 
any. D’aquesta manera els 
tenim tots dos presents en 
el record.

A més de les seccions habi-
tuals, parlem avui de la cele-
bració popular del grup de 
suport al doctor Cañellas; 
de l’èxit de la Setmana de la 
Joventut i de la festa de co-
miat de la temporada de la 
piscina municipal, i encetem 
la col·laboració de l’equip de 
govern en la recuperada sec-
ció L’Ajuntament informa. Els 
donem la benvinguda, així 
com al col·lectiu «Columna 
Violeta», que ens aporta re-
flexions sobre la igualtat de 
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gènere. Com sempre hem fet 
al llarg de quaranta anys, es-
tem oberts a les aportacions 
de qui ens vulgui escriure, 
dintre del limitat espai de les 
poques pàgines del butlletí, 
que es complementen amb 
el blog, més immediat i amb 
molta més capacitat. I com és 
tradició, fem esment dels ac-
tes populars previs a l’Onze 
de Setembre a Balsareny, i de 
la presència balsarenyenca a 
la Via Lliure de la Meridiana, 
on enguany la Diada ha con-
centrat l’expressió massiva 
de la veu del sobiranisme. 

Ara toquen eleccions: sor-
tim al carrer pocs dies abans 
de poder acudir a les urnes, 
i ho volem fer com sempre 
incitant tothom a la parti-
cipació, perquè votar, quan 
t’ho deixen fer, és la forma 
més nítida i incontestable 
d’expressió de la democrà-
cia. Formalment són unes 
eleccions autonòmiques 
normals, però si una part 
dels que s’hi presenten les 
anuncien expressament ple-
biscitàries, la part que s’hi 

oposa també les hi fa, justa-
ment per les formes i els con-
tinguts amb què s’hi oposa. 
Tots, això sí, reconeixen que 
són unes eleccions molt im-
portants, en les quals el país 
s’hi juga molt. 

Des del CCB no hem amagat 
mai la nostra aposta pel ca-
talanisme democràtic i per 
la defensa de la llengua i la 
cultura catalanes; i al llarg 
dels últims anys, obertament 
a favor del procés sobiranis-
ta. Ara més que mai, hi som 
compromesos com el primer 
dia. Però el plebiscit no vol 
dir que hàgim d’obviar altres 
àmbits de debat. Al contrari, 
és important que es parli a 
fons de tot: de com comba-
tre la corrupció i l’atur i de 
com millorar l’educació, la 
sanitat, l’economia, les infra-
estructures… En resum, del 
futur que volem per al nos-
tre país. Un futur que podem 
començar a afaiçonar anant 
a votar el dia 27. Amb il·lusió, 
sí, i amb una participació 
massiva, cívica, engrescada i 
coherent.

ANC



Un any més, Catalunya va 
sortir al carrer el dia Onze de 
Setembre per reivindicar, de 
forma festiva, pacífica i fami-
liar, els anhels de llibertat de 
molts dels ciutadans. Aquest 
any va ser la Meridiana, que 
va acollir 1,4 milions de per-
sones, segons càlculs de la 
guàrdia urbana. Al llarg de 5 
quilòmetres i mig, una marea 
de samarretes blanques va 
alçar uns punters de colors 
que simbolitzaven els eixos 
en què s’havia estructurat la 
campanya: equilibri territorial, 
diversitat, obertura al món, 
sostenibilitat, igualtat, innova-
ció, regeneració democràtica, 
educació i cultura, benestar i 
justícia social. Els punters van 
confegir una onada multicolor 
que va arribar fins al Parc de la 
Ciutadella, a les portes del Par-
lament de Catalunya. 

Allà, Quim Torra, president 
d’Òmnium Cultural, va dir que 
al llarg de les manifestacions 
dels cinc últims anys «hem vist 
un poble que se sent lliure i vol 
ser un poble normal amb un 

estat propi. El que és estrany és 
que hàgim de malviure en un 
estat impropi, que usa tots els 
seus poders per al discurs de la 
por. Contra l’amenaça, més de-
mocràcia, aquesta és la nostra 
resposta». Gabriel Rufián, de 
l’associació Súmate, va dir, en 
castellà: «aquest és un poble que 
fa una revolució amb somriures 
i mans entrellaçades». Va vin-
dicar els seus orígens andalu-
sos i va reiterar que el procés 
no es fixa en els cognoms de 
les persones: «No es tracta de 
trencar res ni d’amenaçar, sinó 
de conviure de manera diferent. 
Com deia Allende, la història és 
nostra i l’escriuen els pobles. Els 
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puc assegurar que l’estem escri-
vint». Liz Castro, del secretariat 
de l’Assemblea, va fer un par-
lament en anglès recordant 
la independència dels Estats 
Units d’Amèrica del Nord, i va 
dir: «Nosaltres també volem 
la nostra independència; vo-
lem fer lleis que tinguin sentit, 
per millorar la nostra qualitat 
de vida, el nostre futur i el dels 
nostres fills, i ser generosos i so-
lidaris amb la resta del món». El 
president de l’ANC, Jordi Sán-
chez, va concloure: «Aquest 
país el construirem amb tota 
la gent que hi viu. Mai no hem 
preguntat on hem nascut ni 
com ens diem ni quina llengua 

parlem. Volem un nou estat per 
fer institucions noves i netes de 
corrupcions i corrupteles. Que 
ningú ens enganyi, la gent de 
la Meridiana no som corruptes 
ni corruptors». La gentada que 
els escoltava va cantar Venim 
del nord, venim del sud, de 
Lluís Llach; va ballar la rumba 
Catalunya té un gran poder, de 
Peret; i va cloure l’acte cantant 
Els Segadors i corejant cants 
independentistes.

Balsareny hi va participar amb 
tres autocars plens, més les 
persones que s’hi van tras-
lladar pel seu compte. Ens 
va tocar el tram 31, prop de 
l’Hipercor. El viatge en autocar 
va ser còmode, l’organització 
molt bona; el temps hi va aju-
dar, i la concentració va ser 
distesa i amena, animada al 
nostre tram per dues colles 
castelleres, gegants i grups 
de grallers. Al final, la gent va 
arribar a casa cansada però 
contenta d’haver participat 
en un acte històric, una baula 
més en aquesta cadena reivin-
dicativa que té com a referent 
immediat les eleccions del 27 
de setembre.

ANC

L’ANC de Balsareny, amb els 
grups locals d’ERC i CDC, van 
celebrar el vespre del dia 10 
els actes previs a l’Onze de 
Setembre. Va començar amb 
la tradicional pujada al fortí 
del Serrat del Maurici per can-
viar l’estelada —en aquest 
cas, reposar-la, després que 
hagués estat per dos cops 
víctima d’actes vandàlics. Un 
cop la bandera onejant, la 
presidenta d’ERC-Balsareny, 
Neus Orriols, va dirigir unes 
paraules als assistents; es va 
recitar un poema i els Basto-

ners de Balsareny van fer una 
ballada.

De retorn al poble, es va fer 
una marxa de torxes fins a la 
plaça de la Mel, on es va fer 
una botifarrada popular amb 
més de 150 comensals. Des-
prés d’unes noves ballades 
del Bastoners de Balsareny, 
es va projectar un audiovi-
sual sobre la diada de l’Onze 
de Setembre. Tot seguit va 
parlar el coordinador local 
de l’ANC, Josep Sanmiquel, 
que va explicar els actes de 
l’endemà a la Meridiana. A 
continuació va cantar la Coral 

SARMENT

Nova estelada al Serrat del Maurici
Sant Esteve i quatre rapsodes 
dels Pastorets de Balsareny 
van llegir diversos poemes. 
El cantant Marc Sibila va fer 
un recital de cançó folk, i el 
Cant dels Segadors va cloure 
l’acte poc abans que, a mit-
janit, comencés la campanya 
electoral.

Dos dies més tard, el diumen-
ge dia 13, l’estelada havia 
estat novament arrancada. 
Els qui la van penjar només 
confien en la democràcia i les 
urnes. No entenem quin sen-
timent han de tenir els que la 
destrossen. SARMENT / ANC
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De l’1 al 6 de setembre, Bal-
sareny va celebrar la 12a Set-
mana de la Joventut. Durant 
la setmana es van dur a terme 
actes molt diversos que van 
comptar amb la participació 
de molta gent.

La setmana va començar amb 
el torneig de vòlei el dimarts 
a la tarda. Més de deu equips 
van participar en el torneig, 
que es va allargar fins a la una 
de la nit. Els guanyadors van 
ser: el primer premi Doble V, 
el segon Servicio Rápido i el 
tercer Gamusinos. 

El dimecres es va celebrar el 
pregó de la festa i, seguida-
ment, va començar el joc de 
nit. 27 equips van fer 10 pro-
ves a diversos llocs de Balsa-
reny amb dos objectius: fer 
les proves en el menor temps 
possible i trobar el porc que 
s’havia amagat a prop del pa-
velló. Els guanyadors del joc 
de nit i que, a més, van trobar 
el porc van ser l’equip Doble 
V. En segon lloc va quedar 
l’equip Eramos pocos y parió 
la abuela i en el tercer Guaio-
netis Team. 

El dijous el temps va impedir 
que el cinema a la fresca se 
celebrés a la piscina i es va 
traslladar a la Sala El Sindicat. 
La pel·lícula infantil que es va 

projectar va ser Big Hero i la 
d’adults El Mayordomo.

El divendres va tenir lloc el 
sopar popular i els monòlegs 
de la Paramount Comedy, 
tots dos esdeveniments al 
Sindicat. Els monologuistes 
d’aquest any van ser Juan 
Solo i Enric Companys. 

El dissabte va començar 
a les 11 del matí amb la 
Garri’n’kana infantil, orga-
nitzada per l’AMPA Escola 
Guillem de Balsareny. A la tar-
da, hi va haver la tradicional 
Garri’n’kana, que va comptar 
amb la participació de 15 
equips. Els guanyadors del 
primer premi van ser Doble 
V, després, Pa amb tomàket i 
en tercera posició Bertinyos. 
L’equip Doble V, doncs, va 
aconseguir el triplet, ja que va 
guanyar el torneig de vòlei, el 
joc de nit i la Garri’n’kana. El 
dissabte a la nit, l’equip Do-
ble V, com que havia trobat 
el porc durant el joc de nit, 
va tenir l’honor de rebentar-
lo a la plaça de l’Ajuntament. 
La festa va continuar amb els 
correabeuradors, que van re-
córrer els bars del poble fins 
arribar al Sindicat, on els es-
perava un concert amb Los 
Pachucos i Arradio Rossita. 

L’últim dia de la festa, el diu-
menge a la tarda, es va cele-
brar la baixada d’andròmines 

CONSELL DE JOVENTUT
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i trikes i el Tussikint’1. 
L’andròmina més ràpida va 
ser Black Rock, la millor pin-
ya Fosforito i la més original 
La Arañita Morenita. Els actes 
van acabar amb una activitat 
nova d’aquest any, el Tussi-
kint’1, un quinto com els que 
se celebren a Balsareny per 
les festes de Nadal.

Des del Consell de Joventut 
volem agrair la gran parti-
cipació que han tingut els 
actes organitzats. També vol-
dríem donar les gràcies a tots 
aquells que ens han ajudat a 
organitzar la festa. A tots, mol-
tes gràcies!

vegeu més fotos a: sarment.blogspot.com

CONSELL DE JOVENTUT

Comencem el curs i, tal com 
us vam anunciar, hi ha una 
sèrie de novetats que ens 
plau presentar-vos. Donem la 
benvinguda al nou director 
de la Coral d’Adults Toni Garri-
do. En Toni és un músic molt 
preparat, gràcies al qual po-
dem afegir un nou instrument 

ESMB

Escola Municipal de Música de Balsareny

E. COMPANYS

a l’oferta educativa: la flauta 
travessera, un instrument de-
liciós que aviat sentirem a les 
audicions i concerts. I això no 
és tot; a més, en Toni ens ofe-
reix les classes de cant indivi-
dual. Si voleu iniciar-vos com 
a vocalistes, practicar la veu, 
aprendre repertori de qual-
sevol estil, etc., l’escola és el 
vostre lloc. 

Si voleu conèixer la flauta 
o qualsevol dels altres ins-
truments que ensenyem a 
l’escola, feu-nos-ho saber; po-
dreu venir a l’escola i el pro-
fessor us els mostrarà. 

D’altra banda, tant si toqueu 
la guitarra com si no, però en 
voleu aprendre i tocar acords 
i cantar cançons en grup, 

l’escola oferirà un taller de 
tres mesos de guitarra folk.

Demaneu-nos informació 
quan vulgueu!  I si teniu qual-
sevol altra demanda ens la 
podeu fer arribar: escolade-
musicadebalsareny@gmail.
com

Fins aviat.



Premsa Comarcal

Xarxa d’habitatges d’inserció social 

Nou mandat a la Diputació de Barcelona
Aquest mes de juliol ha 
engegat el nou mandat 
2015-2019 a la Diputa-
ció de Barcelona. Per 
primera vegada, presi-
deix la corporació una 
dona: l’alcaldessa de 
Sant Cugat del Vallès, 
Mercè Conesa. És amb 
un acord de govern en-
tre els grups de CiU i 
ERC, que estableix com 
a missió central de la 
Diputació de Barcelona 
el suport transversal als 
ajuntaments i la defensa 
dels municipis com una 
estructura d’Estat.

Redacció / Barcelona
Amb 35 vots fa-

vorables de CiU, ERC-
AM i PSC-CP, Conesa 
va prendre possessió 
com a presidenta de la 
Diputació de Barcelo-
na el 15 de juliol. En el 
seu discurs d’investidu-
ra va anunciar que “la 
política que impulsaré 
amb el meu govern és 
una política social am-
biciosa per als ajunta-
ments i les persones, i 
contribuiré decidida-
ment i amb fermesa a 
la Catalunya lliure que 
desitjo”. 

Polítiques de su-
port i transparència 

Les polítiques so-
cials, les polítiques 
econòmiques, la trans-
parència i la contribu-

ció activa al procés de 
transició nacional són, 
per tant, les principals 
prioritats de l’acció de 
govern. Així, els nous 
programes de la Di-
putació ajudaran als 
ajuntaments a pal·liar 
els efectes de la crisi 
econòmica i de les re-
tallades competencials. 

També facilitaran pro-
grames de suport per 
atendre les persones 
més necessitades, tot 
mantenint els serveis 
bàsics, especialment 
en els àmbits educatiu, 
social i cultural. 

Durant aquest 
mandat, a més, també 
es crearà la Comissió 
per a la transparència i 
el compromís ètic, que 
farà el seguiment del 
desplegament de nova 
llei de transparència. 

Cinc àrees de Govern 
i set grups polítics

El nou cartipàs de 
la Diputació de Bar-
celona, que determina 
la seva estructura or-
ganitzativa, estipula 
l’activitat en cinc àrees 
executives que depenen 
directament de la presi-
dència o de les vicepre-
sidències. 

Així, l’Àrea de Pre-
sidència està encapça-
lada per la presidenta, 
Mercè Conesa. La de 
Territori i Sostenibili-
tat, pel vicepresident 
primer, Dionís Gui-
teras (ERC). L’Àrea 
de Desenvolupament 
Econòmic Local va 
a càrrec del vicepre-
sident segon, Marc 
Castells (CDC). L’Àrea 
de Cultura, Educació i 
Esports, l’encapçala el 
vicepresident tercer, 
Martí Pujol (ERC). La 
vicepresidenta quarta, 
Meritxell Budó (CDC), 
està a càrrec de l’Àrea 
d’Atenció a les Perso-
nes. 

Així comença un 
mandat marcat, tam-
bé, per la presència al 
plenari d’un ventall 
ideològic més ampli, 
amb l’entrada de dos 
grups nous: C’s, amb 3 

representants, i la CUP-
PA, amb 3 representats 
més. Tots dos s’afegei-
xen als grups que ja 
eren presents a la Di-
putació i  que ho con-
tinuen sent: CiU, amb 
14 membres, ERC-AM, 
amb 11, PSC-CP, amb 
10, Entesa, amb 7, i PP, 
amb 3 representants.  

Pla de Mandat
Amb l’aprovació 

del pressupost del 
2016 es presentarà el 
Pla de Mandat, que té 
per objectiu orientar i 
comunicar l’acció po-
lítica de la Diputació. 
Aquest projecte con-
tindrà els mecanismes 
de coordinació per al 
compliment del pacte 
de governabilitat, l’or-
ganigrama i les par-
tides pressupostàries 
destinades a cadascuna 
de les línies de treball.

El Mercè Conesa, nova pre-
sidenta de la Diputació de 
Barcelona. Crèdit: Sergi Ramos/Diputa-

ció de Barcelona

D’esquerra a dreta: Martí Pujol, Dionís Guiteras, Mercè Conesa, Marc Castells i Meritxell Budó. Crèdit: Xavier Renau / Diputació de Barcelona

De les cinc àrees exe-
cutives depenen els 
diputats delegats dels 
diferents àmbits de 
govern, que queden 
distribuïts així: 
Àrea de  
Presidència 
Presidència, Serveis 
Generals i Relacions 
amb la ciutat de Bar-
celona: Jaume Ciura-
na; Hisenda, Recursos 

Humans, Processos i 
Societat de la Informa-
ció: Joan Carles Garcia 
Cañizares.
Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat: Jordi Fàbre-
ga; Urbanisme i Ha-
bitatge: Josep Ramon 
Mut; Espais Naturals i 
Medi Ambient: Valentí 
Junyent; diputat adjunt 

d’Espais Naturals: Je-
sús Calderer.
Àrea de  
Desenvolupament 
Econòmic Local
Promoció Econòmica 
i Ocupació: Sònia 
Recasens; Comerç: 
Isaac Albert; Turisme: 
Miquel Forns; diputat 
adjunt de Turisme: 
Ramon Riera.
Àrea de Cultura, 

Educació i Esports
Cultura: Juanjo Puig-
corbé; Educació: Ra-
fael Homet; Esports: 
Josep Salom. 
Àrea d’Atenció  
a les Persones
Benestar Social: Teresa 
Maria Fandos; Salut 
Pública i Consum: 
Laura Martínez; Igual-
tat i Ciutadania: Antoni 
Garcia.

Àrees executives
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El dia 2 de setembre, el Grup de 
Suport al Dr. Cañellas va mun-
tar una senzilla, però emotiva, 
festa per celebrar que Balsa-
reny podrà continuar comp-
tant amb el serveis del metge 
de capçalera Josep Cañellas, 
després que la Conselleria de 
Sanitat arxivés l’expedient que 
se li havia obert mesos enrere. 
Com hem informat al llarg dels 
mesos anteriors, l’expedient va 
generar una enorme preocu-
pació al nostre poble, que es 
va organitzar en diversos actes 
públics de suport i amb la re-
collida de més de tres mil sig-
natures demanant que l’afer 
es resolgués favorablement, 
com finalment ha estat. La mo-
bilització va ser conjunta amb 
veïns de Monistrol de Montse-
rrat i de Castellbell i el Vilar, en 

defensa també de dos altres 
metges que van ser expedien-
tats.

L’acte del dia 2, que va con-
centrar molta gent a la Sala 
Sindicat, va constar d’unes 
paraules de Montse Soler, 
en representació del Grup 
de Suport, donant les grà-
cies al poble de Balsareny 
per la seva mobilització. El 
fet d’aconseguir l’objectiu 
desitjat, va dir «no ha estat un 
miracle», sinó el resultat de la 
feina de «tot un poble fantàs-
tic, unit per una mateixa cau-
sa». També va tenir un record 
emocionat per al doctor Emili 
Viudes, de Castellbell i el Vilar, 
un dels que també havia estat 
expedientat, i que va morir re-
centment.

A continuació, Josep Cañe-
llas va prendre la paraula per 
expressar el seu agraïment al 
poble de Balsareny i a totes les 
persones que li han donat su-
port. Va fer esment del neguit 
que a ell i a la seva família li 
havia suposat aquesta situa-
ció, i va manifestar la seva sa-
tisfacció per poder continuar 

SARMENT

Celebració del grup de Suport al Dr. Cañellas

SARMENT

El dissabte 8 d’agost de 2015, 
el diari Regió7 informava que 
el bisbe Pere Casaldàliga, de 
87 anys, es recuperava d’una 
fractura de fèmur, de la qual va 
haver de ser intervingut en un 
hospital de la brasilera ciutat 
de Ceres. Citant fonts del por-
tal web de la ‘Comissió Pastoral 
de la Terra’, l’evolució de Ca-
saldàliga és favorable, tot i la 
seva avançada edat, la malaltia 
de Parkinson que pateix de fa 
temps i el fet d’haver sofert una 
pneumònia pocs dies abans.

Casaldàliga va caure a casa 
seva, a São Félix do Araguaia, 
el dia 30 de juliol i es va tren-
car el fèmur. Els metges van 
aconsellar que fos traslladat 
a l’hospital Pio X de Ceres, a 
l’estat de Goiás, ja que reque-
ria una intervenció quirúrgica, 
i l’hi van trasllada el dissabte 1 
d’agost. Com que estava afec-
tat de pneumònia, se li va ad-
ministrar un tractament a base 
d’antibiòtics fins que la malal-
tia va remetre, i el dimecres 5 
d’agost el van poder operar 
amb èxit. Va passar un dia a 
la unitat de cures intensives i 

l’endemà ja es recuperava en 
una habitació de l’hospital. 
L’hi acompanyaven els seus 
col·laboradors habituals i la 
seva neboda Glòria Casal-
dàliga, que s’havia traslladat a 
São Félix a visitar-lo i es va tro-
bar que estava ingressat. 

El diari bagenc recordava tam-
bé que a començaments de 
juliol la família de Pere Casal-
dàliga i els seus col·laboradors 
més propers van haver de 
desmentir uns tuits que feien 
pensar que la situació del 
bisbe era extrema. Familiars i 

SARMENT

Casaldàliga es recupera d´una fractura de fèmur i d´una pneumònia
amics van explicar en aquell 
moment que el bisbe estava 
bé, sempre deixant clar que 
el seu estat de salut és delicat, 
tant pel Parkinson com per la 
seva edat, 87 anys.

Precisament, els rapsodes dels 
Pastorets de Balsareny han 
dedicat aquest any el seu re-
cital a poemes de Pere Casal-
dàliga, que han llegit a Balsa-
reny el 13 de setembre i a la 
Casa Amèrica de Barcelona el 
17 del mateix mes, amb el per-
cussionista Antoni Sánchez 
Barranco.

exercint la seva feina al servei 
del poble. Un poble que va clo-
ure l’acte cantant una cançó 
improvisada per expressar 
l’alegria dels balsarenyencs per 
la feliç resolució del cas i agra-
int la feina del metge, de qui es 
va dir que el «volem sempre a 
Balsareny». La festa va acabar 
menjant coca i bevent cava.
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OBITUARI

Ens ha corprès la notícia de la 
sobtada mort de Ramon Ca-
bana Vilardell, d’un atac de 
cor, aquest dilluns 31 d’agost 
de 2015, dia del seu sant, men-
tre pujava al Canigó en com-
panyia de dos amics.

Ramon Cabana va néixer a les 
Lloses el 10 de maig de 1950. 
Es va ordenar sacerdot el 1975 
i de seguida va ser destinat a 
Balsareny, on va participar ac-
tivament en la fundació del 
Cercle Cultural de Balsareny, 
formant part de la junta con-
sultiva i col·laborant en el Sar-
ment d’aquells anys històrics. 
Va ser professor d’institut a 
Gironella i a Súria, on es va 
jubilar. Actualment era rector 
de les parròquies de Gargallà, 
Vilandeny, Sorba, Clariana de 
Cardener, Freixenet i Su.

Com a teòleg, ha estat 

Recordant Ramon Cabana
CCB col·laborador de diverses pu-

blicacions, com ara «Perifèria: 
cristianisme, postmodernitat, 
globalització» i ha defensat 
un cristianisme d’idees social-
ment avançades, en la línia del 
bisbe Pere Casaldàliga. Autor 
de diversos llibres: Pres tu, pres 
jo (2012), que explica les se-
ves vivències com a voluntari 
a la presó dels Lledoners; El 
papa Francesc: els seus gestos 
(2013), sobre les expectatives 
de canvi que el nou papa ha 
generat des dels seus primers 
dies de pontificat; Quaranta 
cursos, quaranta classes (2014), 
reflexions sobre la seva expe-
riència com a docent, que va 
presentar l’any passat a la Bi-
blioteca de Balsareny; i Crònica 
pastoral (2015). Sobtats encara 
per aquesta tràgica notícia, no 
podem sinó recordar el seu 
pas pel nostre poble i per la 
nostra associació, a la que va 
contribuir des de la parròquia 
i des de l’escoltisme. 

OPINIÓ

Unes ràpides línies a tots els 
amics que coneixíeu el Ramon 
Cabana, sobre la seva mort 
sobtada. 

Va morir el dilluns als peus del 
Canigó, a les dues de la tarda, 
a 2.500 metres d’altura, d’un 
atac de cor. Quan va arribar 
l’helicòpter ja no hi havia res a 
fer. Anàvem a fer una travessa 
d’una setmana. Érem 4 adults i 3 
nens de 12 anys. Estava en ple-
nitud. Feia anys que no el veia 
tan content i satisfet i amb tanta 
il·lusió: per la transformació de 
l’església, pel país (un vot inde-
pendentista menys) i pels plaers 
de la vida. Adjunto una foto 
d’una hora abans de morir, en 
què se’l veu content com mai. 

El trobarem molt a faltar. Era 
molt noble amb els amics i una 
persona lluminosa, «larger than 
life», que diuen els anglesos. 

Adéu a Ramon Cabana
JORDI COROMINAS L’únic consol és que va morir 

com ell hauria volgut morir,  a 
la muntanya, al peu del Cani-
gó, sense patir, de cop, el dia 
de seu sant, després d’haver fet 
una gran festa tot el diumenge 
i haver ben esmorzat. En un lloc 
d’una gran bellesa. El metge de 
l’helicòpter és el que em va dir 
per consolar-me: «Els que ens 
agrada la muntanya no podem 
desitjar una mort millor». Però 
als amics que vivim ens quedarà 
una absència molt sentida. 

Acabo d’arribar de Perpinyà, 
on es va dipositar el seu cos i 
on la seva família ha pres les 
últimes disposicions. Serà inci-
nerat, com ell volia, a Perpinyà. 
L’enterrament serà divendres 
vinent, 4 de setembre, a les 6 de 
la tarda, just a l’hora que havíem 
d’acabar la travessa, a l’església 
de Cardona.

Una forta abraçada a tots.
vegeu més fotos a: sarment.blogspot.com

J.COROMINAS
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OPINIÓ

Va ser pel gener del 2008, per 
Traginers, quan vaig venir per 
primer cop a Balsareny. Co-
mençava una relació amb el Pep 
i ell va voler que conegués el seu 
poble en el seu dia més gran. 

Des del començament vaig 
veure la gran estimació que li 
teníeu i com el valoràveu com a 
persona i com a metge. La veri-
tat sigui dita em vaig sentir molt 
aclaparada per l’expectació que 
es va crear amb la meva presèn-
cia («el Cañellas té nòvia»), però 
al mateix temps em vàreu acollir 
sense condicions; en cap mo-
ment no em vàreu fer sentir fo-
rastera.

Els primers dies passejant pel 
poble s’anava acostant la gent, 
primer per esbrinar quina mena 
de persona era, i després per 
deixar-me clar una sèrie de co-
ses: que el Pep era seu, o sigui 
que no se’m passés pel cap em-
portar-me’l cap a les meves te-
rres; i que era una de les millors 
coses que teníeu al poble.

Com us podeu imaginar, la 
meva sorpresa anava “in cres-
cendo”. No sabia en quina mena 
de poble havia anat a parar i 
m’adonava que el Pep era tot 
una institució al poble; per 
tant havia d’anar amb molt de 
compte.

Va anar passant el temps i em 
vaig relaxar, vaig començar a 
mostrar-me tal com sóc i vo-
saltres em vàreu ajudar en tot 
moment a integrar-me al poble, 

Una balsarenyenca de Reus
MAR MARTÍ mostrant-me estimació i respec-

te. Sé que passo poc temps aquí 
—la meva feina no em permet 
altra cosa—, però tot i això puc 
dir que ara ja soc una més entre 
vosaltres. Així és com em sento.

Els tres primers anys vaig anar 
coneixent diferents persones 
del poble que m’anaven expli-
cant històries de la gent, dels 
fets que hi havien succeït, etc. 
etc., i poc a poc vaig adonar-me 
que sou un poble amb empen-
ta, que s’hi respira tranquil·litat 
i que gaudiu d’un entorn privi-
legiat.

Arran del nostre casament vaig 
veure el que éreu capaços de fer. 
Un cap de setmana inoblidable, 
gràcies a la feina de molta gent, 
que ens va emocionar i que ens 
va fer sentir molt estimats per 
vosaltres. Només cal dir que la 
meva família i els meus amics 
encara avui en parlen, d’aquella 
festassa i de l’entusiasme del 
poble, i fins i tot n’hi ha algun 
que voldria venir a viure aquí.

És ben cert que, molts cops, 
quan et passen fets negatius a la 
vida, te’n surten també altres de 
positius, que et fan reflexionar i 
viure aquets fets des d’una altra 
perspectiva.

El dia 2 de febrer d’aquest any, 
l’ICS va obrir un expedient dis-
ciplinari al Pep, fet que tots co-
neixeu sobradament. A partir 
d’aquell dia, vaig veure patir el 
Pep amb angoixa i amb un sen-
timent d’impotència davant el 
que estava succeint. Jo no po-
dia fer altra cosa que intentar 

ajudar-lo en silenci.

Quan el 4 de març el poble es 
va assabentar del que passava i 
es va mobilitzar per lluitar con-
tra una injustícia, l’esperança va 
entrar a casa nostra: ja no ens 
sentíem sols. En la primera ma-
nifestació espontània, en entrar 
a la plaça i veure que estava ple-
na de gent, em vaig emocionar. 
No podia imaginar quanta es-
timació i respecte sentíeu cap 
al Pep, sabedors que tot allò de 
què l’estaven acusant era fals. 
Van començar a sortir diferents 
iniciatives. La primera, recolli-
da de signatures: més de tres 
mil en una setmana. Increïble. 
Immediatament es va crear un 
grup de suport per aglutinar les 
diferents accions que s’anaven 
fent, es va fer un grup de Whats-
app, on estàvem informats de 
totes les idees i iniciatives que 
s’acudien a la gent. Així, més o 
menys un cop al mes, ens vam 
anar trobant; exposàvem la si-
tuació i valoràvem les diferents 
coses que es podien fer.

Gràcies a aquest grup, us puc dir 
que he conegut persones mag-
nifiques, amb una capacitat de 
treball i de lluita admirables, molt 
diferents entre elles, però amb 
un únic objectiu: ajudar el Pep.

Molta gent va fer tot el que po-
dia i més, amb punts de vista di-
versos, que ajudaven a encarar el 
problema de diferents maneres.

Per altra banda, l’Ajuntament va 
col·laborar per intentar solucio-
nar el problema, i puc dir que 
tant l’anterior equip de govern 

com l’actual van fer tot el que 
estava a les seves mans, i van ser 
part important en la resolució 
del conflicte.

Tots els partits polítics del po-
ble en tot moment han ajudat i 
s’han interessat per com anava 
l’expedient. Vull donar-vos les 
gràcies per això, i em fa sentir 
molt contenta que, indepen-
dentment de les idees, els polí-
tics es puguin unir per una bona 
causa.

No vull deixar passar l’ocasió per 
agrair especialment la feina feta 
de diferents diputats del Par-
lament de Catalunya, que han 
invertit molt de temps i esforços 
per arribar al resultat positiu del 
problema.

Bé, al capdavall, de tot se n’aprèn; 
i puc dir que he après a valorar la 
feina de molta gent, que la veri-
tat és la força que ha de moure 
el món i que hi ha molt bones 
persones amb un cor molt gran. 

Durant tots aquests mesos que 
ha durat aquest malson, he 
pogut conèixer algunes per-
sones amb les quals no havia 
tingut contacte, i he descobert 
l’energia i fermesa que han de-
mostrat per acabar amb aques-
ta injustícia. Sé que molts de 
vosaltres, de diferents maneres, 
heu ajudat al tancament de 
l’expedient, per la qual cosa vull 
donar-vos de tot cor les gràcies. 
M’heu fet sentir molt orgullosa 
de ser una balsarenyenca més i, 
com diria en Quim Masferrer del 
programa El foraster: «gent de 
Balsareny, sou molt bona gent».
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OPINIÓ

Quan ara fa un any ens van 
trucar des de Can Ruti co-
municant la mala noticia, feia 
més de dos anys i mig que 
s’havia detectat la malaltia. El 
febrer del 2012 el Josep ens 
va fer saber que la llaga que 
tenia feia temps a la boca era 
cancerígena.  Sabia des del 
primer moment que era una 
qüestió molt seriosa: «És can-
cerígena i de força mala llet». 
«És com una lluita entre els 
bitxos i l’organisme; a veure 
qui acaba guanyant».

Era la comprensió de l’estat 
de salut pròpia d’un savi. El 
Josep feia anys que havia 
arribat a la saviesa del cien-
tífic reconegut que ha trans-
cendit el seu àmbit estricte 
d’autoritat, per accedir a una 
comprensió profundament 
elaborada, científica i huma-
nística, del món. Els seus co-
neixements anaven més en-
llà d’aquells que tenia com a 
doctor en química orgànica i 
farmàcia, que li van permetre 
esmerçar una rica  vida labo-
ral a la investigació, docència, 
direcció de tesis doctorals, as-
sessoraments a dirigents de 
països de l’Amèrica del Sud 
per gestionar els seus recur-
sos naturals... Però per a ell 
era tan important la seva ac-
tivitat com a químic eminent, 
com ser, com deia, «contem-
plador de natura». Si hagués 
existit com a ofici, ben segur 
que l’hauria preferit.

De sempre, el bosc i la mun-
tanya havien estat el seu es-

Josep Torras
JOAN BONALS

cenari més volgut: de la casa 
dels Plans cap a Sallent, vore-
jant per sota  Serra-sanç; del 
Serrat del Maurici al Solà, a 
Sant Vicenç d’Aladernet i al 
Collell; de la casa de la Torre 
a Mastosquer, passant per la 
Fodina i la Caseta del Gener, 
o pel camí que puja a la To-
rre de Castellnou;  de les Co-
llades a cal Brunyoc, del Pla 
de Calaf al Serrat dels Tres 
Hereus. O, pels Traginers, en-
filant pel camí vell que va 
al Castell per la Palanca. Tot 
caminant parlava de les di-
ficultats d’entendre el pas 
de la matèria inorgànica a la 
matèria orgànica: com la na-
tura s’ho va muntar perquè 
sorgissin les primeres mo-
lècules? I estava convençut 
que fer aigua de timó i posar-
la a la nevera era molt millor 
que els sobrets d’herbes que 
comprem. I comentava com 
n’eren d’interessants algunes 
idees de Schopenhauer, so-
bretot quan deia que a partir 
d’una edat podem emprar els 
coneixements científics i hu-
manístics per a fer activitats 
una mica més lúdiques, com 
dedicar-nos a fer literatura 
sobre temes científics.

Per això volia millorar 
l’expressió escrita. Deia que 

Aquesta columna pretén ser 
un espai de reflexió sobre te-
mes d’igualtat.

El 25 de novembre és el dia in-
ternacional contra la violència 
vers les dones. Es va declarar 
aquest dia, a proposta de la 
República Dominicana, per 
commemorar el violent assas-
sinat de les germanes Mirabal 
(Patria, Minerva i M.Teresa), 
tres activistes polítiques, as-
sassinades el 25 de novembre 
de 1960 en mans del dictador 
Rafael Trujillo.

Històricament, a la República 
Dominicana, pels moviments 
populars i feministes, aques-
tes dones han estat un símbol 
de lluita i de resistència.
Des de la Regidoria d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Balsareny 
es vol potenciar aquesta data, 
donant impuls a una setmana 
de novembre on es visualitzi 
la problemàtica de la violèn-
cia de gènere. 

Des del Grup de Dones de 
Gent de Balsareny, volem con-
vidar la població a participar 
en les activitats que es propo-
sin.

Així mateix, volem obrir un es-
pai de treball i debat per im-
pulsar una cultura no violenta 
en les normes, els costums i el 
llenguatge.

Perquè la lluita contra la vio-
lència masclista segueix sent 
la lluita per la igualtat entre 
homes i dones. 

Columna violeta
GRUP DE DONES DE L’ASSEMBLEA GENT DE BALSARENY

Plaça de la Mel, bloc A - Tel. 630 89 11 72 - BALSARENY

O2 Balsareny Wellness Centre

no en sabia.  No era cert:  feia 
uns textos amb un contin-
gut excel·lent, organitzat, 
cohesionat, clar i ajustat als 
qui els havien de llegir. Però 
s’havia comprat Entre línies, 
La cuina de l’escriptura i 
Ensenyar llengua, de Daniel 
Cassany, per fer els seus tex-
tos més literaris. 

Més es valorava els seus ca-
lçots, quan a finals de març 
fèiem la calçotada. El  Joan 
Prat en portava una part 
dels seus, de grandària con-
siderable; els meus, raquítics. 
Llavors venia el Josep amb la 
cistella de calçots gruixuts i 
tendres i ens feia quedar 
malament a tots. Però això 
no era mèrit seu, sinó de 
l’Angelina, la seva mare, que 
els hi cuidava. I del seu pare, 
que havia aconseguit una 
terra immillorable a l’hort. 

Els diumenges al migdia, 
abans de dinar, era el mo-
ment de la cervesa. A par-
tir de la segona operació la 
prenia sense alcohol. Arre-
glàvem el món, parlàvem de 
l’hort, de temes científics, 
ontològics i de tonteries.

Sembla mentida, oi? Ara fa 
un any.



JORDI PLANES
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DE MEMÒRIA

El proppassat mes d’agost 
ha fet seixanta anys del pri-
mer campament escolta dels 
minyons i llobatons de Balsa-
reny a la postguerra. Va ser el 
resultat de l’arribada a la par-
ròquia del vicari mossèn Fe-
lip Pujols Gorchs, un jove de 
vint-i-quatre anys amb molta 
empenta i ganes.

En arribar a Balsareny, mossèn 
Felip venia decidit a implan-
tar entre els nois del poble 
l’Escoltisme, un moviment 
que ell desconeixia perso-
nalment, però del qual havia 
sentit parlar molt bé entre 
els seus companys de semi-
nari, alguns d’ells exescoltes. 
I també de l’aleshores bisbe 
auxiliar de Vic, Dr. Ramon 
Masnou (ben aviat bisbe ti-
tular), antic consiliari escolta. 
Així doncs, el nou vicari va 
contactar amb el grup de nois 
que es movia al voltant de la 
parròquia, entre altres jo ma-
teix, i ens va proposar de fun-
dar un agrupament escolta, 
bo i explicant-nos una mica 
per damunt en què consis-
tia. El nucli principal de l’ham 
que ens proposava el mossèn 
era, no cal dir-ho, el campa-
ment d’estiu. Jo ja havia sentit 

parlar de l’escoltisme a casa 
meva (el meu pare havia es-
tat el fundador a Balsareny 
dels Minyons de Muntanya 
—així es coneixien els escol-
tes abans de la guerra—); i, a 
més, havia fet un campament 
amb un grup de Sant Este-
ve que, de la mà de mossèn 
Mariano Viadiu, seguia una 
mica de lluny el mètode es-
colta, com va recordar ja fa 
temps en aquestes pàgines 
l’enyorat Josep Forasté. Així 
que em vaig apuntar a la idea, 
il·lusionat com tots els meus 
companys. Érem una bona 
colleta.

Vam fer el primer campa-
ment, autèntic acte fundacio-
nal de l’escoltisme al poble, 
el mes d’agost de 1955, a la 
Font de Cererols. Érem divuit 
o vint nens i adolescents. Com 
que tots érem ignorants del 
mètode escolta, dos escoltes 
vigatans van venir a dirigir el 
campament: el seminarista ja 
clergue Fèlix Guàrdia (avui 
canonge i monsenyor a Vic, 
jubilat) i Miquel Salomó, Salo, 
esdevingut metge i antiquari, 
també a Vic. Mossèn Felip 
Pujols feia, naturalment, de 
consiliari. Com que no teníem 
tendes, vam haver-les de llo-
gar a ca l’Espinal Vendrell, de 

Ara ha fet seixanta anys

Manresa. El meu pare ens en 
va prestar tres, de sis, quatre 
i una places, que guardava 
d’abans de la guerra, totes de 
tipus canadenc. Les llogades 
a Manresa les vam tornar, és 
clar. El meu pare no va veure 
mai més les seves... Per l’any 
següent, és bo de remarcar-
ho, ja vam tenir dues tendes 
de sis-set places, regalades 
pel farmacèutic Sr. Catalan, 
pare d’un dels nostres com-
panys. El que no cal remarcar 
és que aquell primer campa-
ment va ser un èxit rodó i que 
va representar una empenta 
definitiva per a la instauració 
de l’Escoltisme a Balsareny, 
que ha perdurat amb alts i 
baixos fins molts anys des-
prés. Dels que hi vam partici-
par, tots som homes vells, que 

recordem amb emoció i certa 
nostàlgia aquella experiència 
original i il·lusionant. Qua-
tre dels nostres companys 
d’aquella aventura ja ens han 
deixat per sempre: l’Agustí 
Catalan Baulenas, els ger-
mans Josep Maria i Joan 
Obradors Calsina i l’Antoni 
Sant Rimbau, vius en el nos-
tre record.

Mossèn Felip Pujols, el fun-
dador, viu retirat a Vic. El dia 
12 de juny proppassat, un 
grup de veterans d’aquell 
primer escoltisme vam dinar 
amb ell en un acreditat res-
taurant del nostre poble, en 
homenatge i en record de tot 
el que aquell jove vicari —
avui de 84 anys— ens va do-
nar tan generosament.

ARXIU
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ENTREVISTA

En Xavi Vall i Ribalta forma 
part dels Bastoners de Balsa-
reny i va ser membre de la Co-
lla Petita que es va constituir 
el 1982. Va néixer a Balsareny 
el 24 de setembre de 1969. En 
arribar a l’edat escolar, després 
d’estudiar l’EGB a l’Escola Gui-
llem de Balsareny, va cursar FP 
de Mecànica a Navàs, i actual-
ment treballa a la Impremta 
Orriols. Pel que fa a les seves 
aficions, segueix de prop dife-
rents esports, ja que es conside-
ra bastant inquiet i la majoria 
l’interessen. Actualment, però, 
el que més li agrada és fer raids 
hípics, sortides amb bicicleta 
i moto. No és massa aficionat 
a llegir, i sol ser un habitual de 
la sala Sindicat a les sessions 
del TEMPO en companyia de la 
seva família.

— Com va néixer la passió per 
una dansa com el Ball de Bas-
tons?

— Primer de tot he de dir-vos 
que m’agraden molt les tra-
dicions, ja que de ben petit 
vaig començar a ballar amb 
l’Esbart Dansaire Sant Esteve; 
també el Ball de la Faixa; i fi-
nalment el meu pare em va 
iniciar al Ball de Bastons l’any 

Xavier Vall recorda els joves Bastoners de 1982
JOSEP GUDAYOL PUIG

1982, quan tenia 12 anys i es 
va formar la Colla Petita dels 
Bastoners.

— Recordes quins eren els com-
ponents d’aquella Colla Petita?

— Doncs recordo l’Àngel San-
tasusana, David Solà, David 
Expósito, José Mora, Damià 
Soler, Albert Sangüesa, Jesús 
Ramos, Jacinto i Cipriano Pa-
dilla, Bartolomé Recio, Albert 
Comabella, Ricard Ribera i Ar-
cadi Soler.

— Ens podries dir el nombre de 
balls i el nom de cadascun?

— En total són sis balls: la Mar-

Angel Guimerà, 64 - Tel. 93 820 02 22 - 639 93 76 61- BALSARENY

FRANKFURT LLOBREGAT
Platos combinados - Carne a la brasa

Juan Enrique Chavez - M. Angeles Piedra

xa, la Picaceia, el Picotí, el Rot-
llet, la Draga i l’Airosa.

— I pel que fa a les músiques 
dels Bastoners de Balsareny, es 
dóna el cas que hi hagi músi-
ques coincidents amb basto-
ners d’altres indrets?

— Per la meva experiència he 
de dir que, que jo sàpiga, no.

— Què se sent amb el pas dels 
anys quan encara avui balles 
Bastons?

— Escoltar les melodies i els 
sons del bastons em fa re-
cordar el meu pare i els meus 
companys, i m’esborrona. Va-

loro molt positivament aques-
ta continuïtat tradicional.

— D’entre moltes persones i 
mestres que van ser capdavan-
ters del Ball de Bastons a Balsa-
reny i seran sempre recordats, 
hi ha el teu pare, Jaume Vall i 
Sánchez. Com era?

— Era un apassionat dels 
Bastons. Ell sempre havia va-
lorat i admirat aquells que en 
el record bastoner van estar 
davant de la nostra dansa. Jo 
també avui em sento fidel 
d’aquella seva passió basto-
nera i em sento molt orgullós 
de poder formar part de la 
seva continuïtat.

— Avui, Balsareny té diferents 
grups de Bastoners. A mane-
ra d’anècdota, ens podries dir 
quina va ser la primera dona o 
noia que va formar-ne part?

— Doncs en recordo dues: la 
Maite Ramírez i l’Eli Caballero. 
Voldria remarcar que la Mai-
te, en aquests darrers temps, 
m’ha ajudat molt a tornar 
a recuperar noies i nois, an-
tics balladors. Com a resultat 
d’aquesta cooperació, en la 
passada Festa Major es va po-
der veure a la plaça un nom-
bre més gran de balladors.

Xavi Vall, a la dreta, ballant bastons amb el seu pare
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En Fustegueres és un xicot 
molt indepe i que a més es 
fixa en els detalls. En Tramu-
lles és un xicot que li agrada 
molt tocar el voraviu. Un dia, 
en Tramulles pregunta a en 
Fustegueres quants graus 
mesura l’angle agut de 
qualsevol de les cinc puntes 
de l’estrella en una estelada. 
Quina és la resposta encer-
tada d’en Fustegueres?
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PETIT REPTEBALSARENY AVUI

Un any més el servei de la 
piscina municipal de Balsa-
reny ha estat magnífic. Per 
recordar-ho s’han recollit unes 
breus impressions de les per-
sones que durant aquest estiu 
2015 han dedicat el seu temps 
i servei als balsarenyencs, ja 
sigui des de la recepció del 
complex o com a socorristes, 
amb la seva vigilància. L’equip 
ha estat format per tres recep-
cionistes (Jordi Alavedra, Fran-
cisco Garcia i Josep Galera) i 
dues socorristes (Kate Vall i 
Marina Obradors). Aquest any 
els horaris de treball han estat 
de matins i tardes amb jornal 
de 8 hores i amb intervals de 
descans de tres dies, després 
de treballar sis dies seguits. 

Jordi Alavedra Escorsell: Es-
tic content d’haver pogut fer 
aquest servei al vostre poble. 
Les instal·lacions són magní-
fiques i la gent en general ha 
estat molt correcta i agrada-
ble, així com els companys de 
feina. I puc assegurar-vos que 
les meves responsabilitats han 
estat sempre respectades.

Francisco Garcia Lozano: És el 
primer any que accedeixo a 
aquesta feina i estic molt con-
tent. He tingut una impressió 
molt bona en general, amb 
usuaris i companys. A més a 
més de les tasques.

Josep Galera Morales: Aquest 
és el segon any que gaudeixo 

L’estiu a casa des de 
la piscina municipal

SARMENT del servei al nostre poble. 
Aquest any crec que ha fet 
molta més calor i això ha fet 
que vinguessin més usuaris, 
sobre tot el mes de juliol. I 
personalment aquest ha estat 
un millor any, a causa del con-
tracte de 40 hores a través de 
l’Ajuntament. Penso que estar 
a la recepció et dóna oportu-
nitat de conèixer a molta gent, 
cosa que t’enriqueix amb el 
tracte quotidià.

Kate Vall Roura: Enguany fa 
vuit anys que disposo del car-
net de socorrista, i per això 
puc gaudir d’una feina que 
m’agrada molt. He vingut a 
Balsareny gràcies a la plaça-
concurs de l’empresa Acuasos. 
I la veritat és que he estat com 
a casa, com en una segona fa-
mília. No he tingut cap emer-
gència de salvament i alguns 
usuaris han sigut bons amics.

Marina Obradors Canals: És el 
primer any que tinc aquesta 
feina i estic molt contenta. Us 
puc dir que n’he tret una im-
pressió molt bona. En general 
tothom ha sigut molt respec-
tuós i l’estada amb els com-
panys formidable. La piscina es 
troba en molt bon estat, però 
us he de dir que els vorals de 
la zona de bany patinen molt i 
són perillosos. Fins al moment 
d’aquesta entrevista no he ha-
gut d’intervenir en cap tipus 
de socors, tot i que en algunes 
ocasions he hagut de cridar 
l’atenció per tal d’evitar inci-
dències i recordar les normes 
de seguretat.

Repte número 6
ROC CARULLA

Solució al repte número 5: 
La proporció mínima de 
creueristes que hauria fet to-
tes les visites és del 20%.

NOTA: La publicació de la so-
lució del repte 4 va generar 
una discrepància entre els se-
guidors de Sarment, fet que 
m’alegra molt
perquè demostra 
un interès per 
la lògica que massa 
gent de poca fe 
creu ja ben en-
terrada. Sigui com 
sigui, Sarment 
m’ha demanat 
un aclariment 
i aquí us el deixo.

Del plantejament 
del problema s’arriba 
a concloure que entre
el quart, cinquè i sisè 
gats han caçat cator-
ze rates.

Cal tenir en compte que el 
repte no demana pas quan-
tes rates ha caçat el quart gat, 
sinó quin és el mínim de rates 
que pot haver caçat per com-
plir amb la condició de ser el 
millor caçador. No pot haver 
caçat quatre ni cinc rates per-
què hi ha combinacions de ca-
cera del cinquè i sisè gats que 
el superen o igualen i per tant 
no compleixen les condicions 
del repte. Per complir amb les 
condicions del repte cal que 
el quart gat hagi caçat de sis 
a catorze rates, i per tant el 
mínim buscat és sis.

NOTA DE LA REDACCIÓ. El comen-
tari d’en Roc Carulla ve a compte 
d’una opinió que l’Arcadi Solà 
va publicar al blog del Sarment, 
adduint que el mínim havien de 
ser set rates, i no pas sis, i ho argu-
mentava extensament. No podem 
publicar aquí la seva argumen-
tació per raons d’espai, però us 
remetem al blog: http://sarment.
blogspot.com.es/2015/08/
comentari-un-repte-i-un-nou-
repte.html . L’Arcadi aprofitava 
per plantejar-nos al seu torn un 
nou repte, que li agraïm i que amb 
molt de gust reproduïm:

Repte nou. Una companyia te-
lefònica vol instal·lar una central 
per a 100 abonats o més, amb 
una quota uniforme de 220 
euros per abonat. Per estimu-
lar el públic a abonar-se, deci-
deixen reduir 1 euro de la quota 
uniforme per a cada abonat que 
excedeixi de 100; per exemple, 
si hi han 110 abonats la quota 
passaria a ser de 210 euros per 
cada abonat. Quants abonats li 
convenen a la companyia per 
tal que la recaptació per quotes 
sigui màxima?
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Ens plau informar-vos que 
durant l’últim mes s’ha re-
novat un antic pacte de 
col·laboració conjunta de 
l’Ajuntament amb el Cercle 
Cultural de Balsareny, fruit 
d’una facilitat d’entesa per a 
aquesta finalitat. Per aquest 
motiu, des de la Regidoria de 
Comunicació de l’Ajuntament 
de Balsareny col·laborarem ac-
tivament amb el Sarment amb 
aquesta petita columna infor-
mativa dedicada a l’activitat 
de l’Ajuntament, tot això per 
tal d’informar de primera mà 
d’alguns dels aspectes més 
rellevants del dia a dia al con-
sistori, tant en l’àmbit de la po-
lítica com de la gestió diària. 

Pel que fa a la situació políti-
ca actual de l’Ajuntament, el 
nou consistori municipal ha 
quedat conformat, fruit dels 
resultats de les Eleccions Mu-
nicipals 2015-2019, per quatre 
regidors/es per “ERC Balsa-
reny”, tres per “Convergents 
Balsareny” i quatre per “Gent 
de Balsareny”, els últims dels 
quals governen actualment 
en minoria al nostre munici-
pi, ja que no es va assolir cap 
pacte durant les negociacions. 
Aquesta situació de govern en 
minoria, similar al cas que s’ha 
donat amb la CUP a Berga, 
crea un panorama polític nou 
mai vist al nostre poble, i su-
posa un repte a l’hora de ges-
tionar el municipi per part de 
l’equip de govern. Tal situació 
fa que, forçosament, s’enceti 
una nova etapa de diàleg fluid 
i constant a Balsareny entre les 
tres forces polítiques, pel bé 
de la gestió del municipi.

Pel que fa a gestió immediata 
i les seves principals novetats, 
cal dir que la prioritat del nou 
equip de govern en aquests 
tres primers mesos de man-
dat ha estat la de fomentar, 
des d’un bon principi, una 

nova forma de fer política més 
social, més oberta, més par-
ticipativa i, en definitiva, més 
propera als ciutadans/es. Per 
aquesta raó, s’han potenciat 
dos eixos principals. 

Per una banda, s’ha volgut ofe-
rir un ventall, el màxim d’ampli 
possible, de cobertura infor-
mativa de l’Ajuntament cap 
a la ciutadania a través d’una 
freqüent actualització de la 
pàgina web amb nous con-
tinguts, notícies i documents 
(com ara el “Butlletí d’Acció 
de Govern”, on s’explica la fei-
na feta cada mes per part de 
cada regidoria); la creació dels 
perfils de Facebook (cercar 
dins Facebook: “Ajuntament 
de Balsareny”) i Twitter (@
AjBalsareny), que compten 
amb actualitzacions diàries 
sobre el dia a dia de l’activitat 
al consistori i al municipi; l’ús 
i implementació de més pa-
nells informatius on s’exposin 
els decrets, edictes, les agen-
des culturals i esportives, etc., 
per tal d’arribar a aquells ciu-
tadans/es que encara no esti-
guin actualitzats a la xarxa...

Per altra banda, s’ha començat 
a aplicar la transparència, fent 
públic tot tipus d’informació. 
Per aquest motiu, s’estan 
estudiant quins són els mi-
llors models i vies d’aplicació 
de la transparència per tal 
d’aplicar-los progressiva-
ment de la millor forma. Fins 
al moment, s’han fet públics 
l’estat del deute i els pressu-
postos actuals a la pàgina de 
l’Ajuntament. Progressiva-
ment, i fins a finals d’any, es 
seguirà estudiant i implemen-
tant un model clar i entene-
dor de transparència a l’hora 
d’oferir la informació als ciuta-
dans/es interessats/des.

A la pàgina del mes vinent 
parlarem d’ordenances fis-
cals i pressupostos. Fins a 
l’octubre.!

ALBERT OTERO

Apreciats lectors/es del Sarment,

Carretera de Manresa, 18
Tel. 696 21 78 61 - BALSARENY

Juliol
Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut) 27,0
Mitjana (min.+màx.)           27,1
Mitjana de mínimes           17,9
Mitjana de màximes          36,4
Mínima      14,2; dia 26
Màxima         43,2; dia 7
Mínima més alta    21,9; dia 29
Màxima més baixa 30,2; dia 31

Vent (km/h) 
Ventada més alta    63,7; dia 31
Velocitat mitjana                    9,9
Recorregut del vent  4.424.6 km

Pressió (hPa) 
Màxima                  1.020,7; dia 4
Mínima                   1.003,1; dia 24
 
La pluja (litres) 
Dia 20                     1,9
Dia 21                      2,6
Dia 24                      3,1 
Dia 28                      3,2
Dia 30                      0,4 
Dia 31                      38,6
Total                                         49,8

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER

Estiu calorós, hivern rigorós
Agost
Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)                 23,9
Mitjana (min.+màx.)           24,5
Mitjana de mínimes           15,9
Mitjana de màximes          33,1
Mínima     10,3; dia 16
Màxima         41,3; dia 7
Mínima més alta      23,0; dia 4
Màxima més baixa 25,3; dia 18

Vent (km/h) 
Ventada més alta    35,6; dia 24
Velocitat mitjana                    5,3
Recorregut del vent  2.272,7 km

Pressió (hPa) 
Màxima                  1.018,3; dia 20
Mínima                      996,3; dia 6
 
La pluja (litres) 
Dia 8                     2,7
Dia 13                      14,7
Dia 14                      21,1 
Dia 17                      10,9
Dia 18                      5,1 
Dia 21                                        10,2
Dia 22                                          7,1
Dia 31                      0,2
Total                                         72,0

METEOROLOGIA

ARXIU
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BUTLLET Í  DEL  CERCLE CULTURAL DE BALSARENY

Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY

PEIXATERIA
MARIA


