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40 anys explicant Balsareny

Lectors, us presentem avui un 
número extraordinari. Hi ha, és 
clar, l’actualitat cultural —Fes-
ta dels Traginers, Carnestoltes, 
Caminada— i les seccions fi-
xes —Balsareny Avui, entrevis-
ta, Escola de Música, Columna 
violeta, el Repte, la meteorolo-
gia—, a més de presentar una 
nova entitat local a qui donem 
la benvinguda: l’Associació de 
Familiars i Amics del Casal.

Però el que té d’extraordinari 
aquest mes és que el Cercle 
Cultural de Balsareny, i el seu 
butlletí Sarment, complim 40 
anys. Quatre dècades en què, 
sense fallar, hem estat fidels a 
la cita periòdica amb els nos-
tres socis lectors. Ho celebrem 
amb un extens resum —per 
força incomplet, però repre-
sentatiu—  dels temes que 
han anat omplint les pàgines 
del nostre butlletí al llarg del 
temps. Perquè la història del 
Sarment és un reflex de la his-
tòria del poble.

Nascut poc després de la mort 
de Franco, el Cercle va co-
mençar com un ens que aglu-
tinava i coordinava l’activitat 
de les entitats culturals —en 
sentit ampli— que hi ha-
via a Balsareny. més alguna 
de nova que es va crear. Hi 
havia l’Agrupament Escol-
ta, l’associació de pares del 
Col·legi Guillem, , el Grup de 
teatre la Lluerna, el grup sarda-
nista Foc Nou, el club d’Escacs, 
el grup d’Estudis Locals, els 
Amics del Castell i els Amics 
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EDITORIAL

CCB del Cinema, i comptàvem amb 
el suport actiu del claustre de 
mestres, de la Biblioteca muni-
cipal i sobretot de la Parròquia, 
que emparava la publicació del 
butlletí intern amb el seu parai-
gua legal. El llibre de Pere Jun-
cadella sobre els vint anys del 
CCB ho explica molt bé.

Durant els primers anys, el Cer-
cle va tenir una presència molt 
activa en la vida cultural i cívica 
de Balsareny: va organitzar els 
Festivals d’Estiu —a la plaça 
de l’església, reivindicant la 
manca d’un local adequat al 
poble—, va recuperar el Car-
nestoltes, va instituir la Cursa 
Popular... També va col·laborar 
amb els organitzadors de la Ca-
valcada dels Reis i del Rebost 
del Traginer, i amb l’Escola i 
amb la Biblioteca, amb concur-
sos literaris i una campanya de 
recopilació de fotos antigues. 
En l’aspecte cívic, va donar su-
port explícit a la Marxa de la Lli-
bertat, que reclamava llibertat, 
amnistia i estatut d’autonomia, 
i a l’ecologista Marxa del Llo-
bregat, i va col·laborar amb 
Òmnium Cultural pel català a 
l’escola i amb la Flama del Ca-
nigó per la recuperació dels 
signes de la cultura catalana. 
Informativament va donar 
compte de tota la transició a 
la democràcia i va explicar les 
opcions polítiques que hi ha-
via al país; ha entrevistat els 
candidats a les eleccions mu-
nicipals des del 1979 i ha fet 
entrevistes a alcaldes i regidors 
i membres de l’oposició, així 
com a entitats i personatges 
del poble. En col·laboració amb 

l’Ajuntament va editar fins a 10 
llibres (col·lecció Pau Bròquil) 
d’història local. El ‘Sarment’, 
butlletí intern informatiu per 
als socis de l’entitat, informava 
de les activitats culturals en el 
sentit més ampli, i servia tam-
bé de mitjà d’expressió per ca-
nalitzar l’opinió dels lectors, en 
un temps en què no hi havia 
les xarxes socials actuals. 

Amb la consolidació dels ajun-
taments democràtics, la tasca 
de coordinació d’activitats 
de les entitats la va anar as-
sumint l’Ajuntament. Alhora 
es creaven noves entitats i en 
desapareixien d’altres. Amb 
això, el CCB va anar deixant 
d’organitzar activitats públi-
ques. Avui el Cercle és una en-
titat local més, que bàsicament 
té per objecte la publicació del 
seu butlletí intern, el Sarment, 
esdevingut a la pràctica una 
mena de revista local centrada 
en la cultura i oberta a la par-
ticipació de tothom qui hi vol 
escriure. 

El CCB ha continuat partici-
pant en activitats conjuntes a 
nivell local, com per exemple 
els Consells de Cultura quan 
n’hi ha hagut, i altres accions 
de caire cultural, cívic, social 
o solidari a què ha estat con-
vidat, entre les quals la Coor-
dinadora d’entitats que es va 
constituir contra el projecte 
d’incineradora de residus. 
Avui està adherit al Pacte Na-
cional pel Dret a Decidir i ha 
col·laborat amb les platafor-
mes ‘Balsareny Decideix’ i ‘Bal-
sareny per la Independèn-

Grans Traginers Joves

Èxit dels Dansarires 
dels Pastorets

Fantàstics Traginers

Carnestoltes multicolor

L’Ajuntament informa
Escola Municipal de Música

Entrevista a: La Cramen i 
en Paco, del ‘Grup la I·lusió’ 
del Casal

Opinió
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Obituari

Balsareny Avui
Meteorologia
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cia’. El Cercle integra, actual-
ment, la representació dels 
redactors del Sarment i dels 
col·lectiu La Garsa i Astroamics. 
i compta amb el suport històric 
d’altres entitats locals, com el 
Centre Excursionista, la Penya 
Barcelonista, el Casal de la Gent 
Gran, l’AMPA de l’Escola i la Par-
ròquia, entre altres.

Com des del primer dia, con-
tinuem celebrant assemblees 
anuals de socis, amb escassa as-
sistència, i sempre hi busquem 
una renovació que ens costa 
molt de trobar. Ara celebrem 
aquest aniversari i sentim, més 
que mai, aquesta necessitat 
de saba nova, si volem —si els 
socis del CCB voleu— poder-
ne celebrar molts més. No pas 
perquè els col·laboradors ac-
tuals vulguem deixar d’ajudar 
mentre puguem, però sí per-
què al front de la gestió de 
l’entitat s’hi produeixi un relleu 
que garanteixi, si és possible, 
la continuïtat d’aquesta tas-
ca. Una tasca que, malgrat els 
esforços i no pocs maldecaps, 
creiem que ha valgut la pena, 
perquè ens ho hem passat bé 
explicant com ha evolucionat 
Balsareny al llarg de quaranta 
anys —i potser, si no fos molta 
pretensió, contribuint també 
amb algun granet de sorra en 
l’afaiçonament d’aquesta evo-
lució. 
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Carme Galera
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Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera
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«ELS COLORS»

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57 

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

P U I G
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57 

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY

ELECTRICITAT
FONTANERIA

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENYCra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa
M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

EL JARDINET
B a r  -  R e s t a u r a n t

Comunions, 
b a n q u e t s ,  
reunions...

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77

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

El món de la cultura i la in-
formació a Balsareny està 
de celebració. Aquest mes, 
el Cercle Cultural de Balsa-
reny i el seu butlletí men-
sual, el Sarment, complei-
xen ni més ni menys que 
quaranta anys de vida, i 
aquest és un gran motiu 
per estar d’enhorabona! No 
s’entendria de la mateixa 
manera la realitat i el teixit 
social i cultural del nostre 
municipi sense la informa-
ció que ens fan arribar, mes 
rere mes, des d’aquesta 
entitat que suposa un refe-
rent històric en el món de 
la cultura local, a través dels 
articles i reportatges que 
publiquen al seu butlletí 
mensual i el seu blog a la 
xarxa. Som conscients de la 
importància que suposa per 
a una entitat sense ànim de 
lucre mantenir-se activa pel 
que fa a informar la gent en 
aquests temps que corren, 
amb totes les dificultats que 
suposa, i per això celebrem 
que s’hagi arribat a aquesta 
important xifra d’anys in-
formant la població del que 

EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY

Quaranta tibades d’orella, 
Cercle Cultural de Balsareny!

succeeix al dia a dia de Bal-
sareny.

Per aquest motiu, des 
de l’equip de govern de 
l’Ajuntament voldríem 
aprofitar l’ocasió per mos-
trar la nostra satisfacció de 
ser-ne col·laboradors habi-
tuals, i felicitar de tot cor el 
Cercle Cultural per haver-se 
mantingut al peu del canó 
durant tots aquests anys des 
de la seva creació i fins al dia 
d’avui, seguint encara, i mal-
grat les adversitats, amb el 
seu blog i les seves edicions 
mensuals en format paper.

Aprofitem, també, per feli-
citar-los i agrair-los la tasca 
desinteressada que des-
envolupen tant membres 
de l’entitat com voluntaris 
i col·laboradors, tot per no 
faltar a la seva cita mensual 
a l’hora d’informar els vila-
tans i vilatanes, amb un toc 
de rigor i qualitat, dels actes 
i esdeveniments que van 
succeint  al poble de Balsa-
reny.

A seguir sumant anys, i que 
sigui per molts anys!

Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
BALSARENY - infordos2@gmail.com

Juan Herrera - 670 23 07 75

VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

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

FORN
Pa i Pastisseria

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

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55 

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

TAVERNA EL BOTER

EDITORIAL

Grans Traginers
Joves

La festa dels Traginers va co-
mençar dijous, 28 de gener, 
amb «el Traginer a l’escola». 
L’endemà divendres, va tenir 
lloc un animat Correfoc in-
fantil, a càrrec de la Colla Peta 
Fluix, i es van lliurar els premis 
al concurs del Traginer petit. 
L’obertura de la Taverna i una 
botifarrada amb els Gegan-
ters i Grallers El K+ Sonen va 
animar el vespre; i a la nit, un 
concert jove amb La Zarigüe-
lla i Arradio Rosita. 

Dissabte dia 30 va començar 
amb una repicada de cam-
panes, mentre el Rebost i la 
Taverna obrien portes i ofe-
rien els seus serveis. Després 
es van fer les inauguracions 
oficials del Rebost, la Taverna 
i l’Exposició de fotografies.

Amb una notable afluència 
de gent, a quarts de dotze 
començava una excel·lent 
Cavalcada dels Traginers Jo-
ves, molt participada i vistosa, 
amb animals guarnits, petits 
traginers menant els seus ru-
quets, carros plens de quitxa-
lla i genets. Era el segon 

SARMENT
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any que es celebrava, i podem 
dir que l’èxit de l’any passat 
va ser superat amb escreix.

La banderera era Mireia 
Caballero Estruel, i les cor-
donistes, Ona Bonillo San-
tamaria i Eva Comabella 
Pérez; la desfilada, ben co-
mentada, comptava amb la 
Pubilla i l’Hereu de Balsareny, 
Geganters i Grallers de Balsa-
reny, el grup Xarangarín i els 
Tabalons de Xàldiga de Man-
resa. 

Després de la Cavalcada, els 
Dansaires dels Pastorets de 
Balsareny van oferir a la plaça 
de les Monges una magnífica 
selecció de balls tradicionals. 

A la tarda, hi va haver el Joc 
de les Anelles. L’Escola Muni-
cipal de Música de Balsareny 
va oferir el concert «Traginers 
Música Exprés»; després es 
va sortejar el pa i pernil del 
traginer. Al vespre, els carrers 
del poble es van omplir de 
foc, fum i trons amb el gran 

Correfoc dels Traginers i 
l’espectacle piromusical, amb 
la Colla Foc i Vi de Sallent, Els 
Reis del So de Sant Joan de 
Vilatorrada, els Tabalers de 
Xàldiga i la Colla Peta Fluix; 
aquesta oferint l’espectacle 
«Terra de Focs» amb el grup 
Els Marus de Balsareny. Més 
tard, la tradicional Ruta del 
Traginer va recórrer els bars 
del poble fins arribar al Sindi-
cat, on es celebrava el concert 
de mitjanit, amb Séptimo A, 
Les Absentes i DJ Puxi. A. SELGAS

Èxit dels Dansaires dels Pastorets

Els Dansaires dels Pastorets 
de Balsareny van actuar un 
any més en el marc de la festa 
dels Traginers. va ser el dissa-
bte, 30 de gener, a la plaça de 
les Monges, a migdia, després 
de la Cavalcada dels Traginers 
Joves.

Les colles dels menuts i dels 
grans es van alternar, amb 
aquest programa, format per 

SARMENT
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sis danses: Ball pla d’Alinyà; 
Peu polidor; L’Indiot (ball de 
mocadors); La disfressada; Ball 
de pedretes; i Ball francès.

L’actuació va ser molt lluïda i 
va merèixer els aplaudiments 
dels espectadors que omplien 
la plaça. Felicitem l’Alba Fon-
tanet, infatigable directora de 
l’esbart, i a tots els dansaires 
pel seu esforç. Enhorabona i 
moltes gràcies; i ara, a prepa-
rar la Festa Major! A. SELGAS

A. SELGAS
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Fantàstics Traginers

El diumenge 31 de gener 
va començar amb un ani-
mat Bonjorn a càrrec dels 
Trabucaires i Morterets de 
Rajadell; la Torrada del Tragi-
ner; l’Elaboració artesana del 
porc i la Ferrada i esquilada 
d’un animal; el guarniment 
dels animals i carruatges; el 
Mercat i la Botiga del Tragi-
ner; i l’actuació pel poble 
de l’acordionista diatònic 
Valentí Alsina, la Banda de 
l’Escola de Música de Berga i 

SARMENT altres músics de carrer. 

La Comitiva d’Honor dels Cor-
donistes, amb la Cobla Ciutat 
de Manresa, va anar a buscar 
el Banderer d’enguany, Fre-
deric Capdevila Sanmiquel, 
amb els cordonistes, Jordi Ca-
pdevila Alsina i Gerard Cap-
devila Centelles, fill i nét seus, 
respectivament. 

Al so d’un repic de campanes, 
començava la gran Cavalcada 
dels Traginers. L’obrien els Tra-
bucaires i Morterets de Raja-

dell, seguits d’una inacabable 
comitiva de Pubilles i Hereus 
de tot Catalunya, acompan-
yats dels Bastoners de Balsa-
reny i de les dues colles ge-
ganteres locals: els Geganters 
i Grallers de Balsareny, amb 
els gegants Marc i la Maria i 
els gegants petits; i Els K+ So-
nen, amb la geganta Blanca, 
els gegantons Joan i Mario-
na i el pirata Malacara; tots 
dos grups amb els respectius 
grallers i timbalers, a més de 
diverses bandes i uns Mossos 
d’Esquadra d’època. 

A continuació, en un carro, 
desfilava el Traginer d’Honor, 
Martí Ribalta Òrrit, en el seu 
darrer any en aquest càrrec 
honorífic. Tot seguit venia la 
Núvia, Judit Ribalta Jurado, 
amb la Mare de la Núvia, Mer-
cè Jurado Arteaga, i el nuvi, 
Marcel Anglí Borrell. 

Seguia la desfilada de Tra-
giners en caire de treball, 
amb molts matxos i mules i 
l’extraordinària col·lecció lo-
cal de bastos, sàrries, àrguens 
i albardes, portadores, 

A. SELGAS
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arnes, bots i estris especí-
fics per a cada modalitat de 
transport. Venien després 
els carreters, els genets que 
correrien a les curses i grups 
d’espontanis amb ruquets o 
a peu. Com cada any, la Caval-
cada va ser extensament co-
mentada per Jacint Orriols, i 
va acabar lliurant l’estendard 
al banderer de l’any que ve, 
Josep Serra Salada. 

A la tarda, al circuit del Se-
rrat del Maurici, van tenir lloc 
les Curses de cavalls, mules, 
ponis i ases. El lliurament de 
premis es va fer a la plaça de 
la Mel, aquest cop amb mú-
sica en directe. Durant tot el 
dia, l’oficina d’Informació, la 

Taverna, el Rebost, la Roda del 
Traginer, la Botiga de Ceràmi-
ca i l’Exposició de fotografies 
estaven obertes al públic, 
així com un atapeït mercat 
de productes d’alimentació i 
artesania. El dia va ser ennu-
volat, sense sol, però tampoc 
no feia gaire fred, i l’afluència 
de públic va ser molt nodrida. 

En resum, una Festa dels Tra-
giners espectacular. Felicitem 
a tothom qui hi ha treballat i 
hi ha participat, perquè han 
fet que visitants i nadius ens 
ho passéssim molt bé. La Fes-
ta, com cada any, ha contri-
buït a donar renom i prestigi 
al poble. Gràcies i fins l’any 
que ve!

A. SELGAS SARMENT

SARMENT SARMENT



Carnestoltes multicolor

El dissabte 6 de febrer s’ha 
celebrat un any més la rua 
del Carnestoltes. Quan ja 
portàvem més de tres mesos 
sense ploure, al matí ha cai-
gut un modestíssim ruixim 
que ha tret lleugerament la 
pols dels carrers, però que 
a la tarda no ha molestat la 
festa.

Hi ha hagut una notable 
participació, i s’hi han vist 
comparses amb disfresses 
vistoses i molt treballades. 
L’animació anava a càrrec de 
DJ Reber i Dani Magyk, i les 
batukes dels Trastukats.

Després de la carrossa del 
rei i la reina del Carnestol-
tes, hem vist, entre altres, 
uns simpàtics Monstres SA; 
un conjunt de fregones; una 
colla de hippies; uns globus 
aerostàtics; uns arbres de Na-
dal; ninots de neu; barrufets; 
flamencs i sevillanes; moli-
nets de vent; una tribu de ca-

SARMENT

níbals; gals, com l’Obélix i el 
druida Panoramix; una colla 
de Peppa Pig; un zoo; dracs, 
porquets, tigres, gatets i os-
sos panda; víquings; pirates, 
guerrers, croats, jugadors de 
rugbi, bruixes, pallassos, un 
trineu i una gran caixa de 
maduixes. A més de molts 
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espontanis vestits de tota 
mena. Feia molt goig.

En acabar la desfilada, el rei i 
la reina han fet el seu pregó 
des de la casa de la Vila, que 
ha estat seguit d’un ball de 
confeti i un sopar popular al 
Sindicat. Més tard, DJ Reber i 

Dai Magyk han animat el ball 
de Carnestoltes.

Felicitem els organitzadors 
i els agraïm que, un any més 
—i ja en fa 37, des que es va 
recuperar l’any 1980—, hagin 
omplert d’alegria, música i 
color els carrers de Balsareny.

A. SELGAS

A. SELGAS A. SELGAS
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Traginers Música Exprés. 
Aquest any la Festa dels 
Traginers va caure d’hora 
però la nostra actuació la 
tarda del dissabte va anar 
acompanyada d’una tem-
peratura força agradable. 
Si de cas una mica d’oratge 
ens va obligar a subjectar 
les partitures amb agulles 
d’estendre als faristols. El sol 
s’havia post quan a les sis de 
la tarda vam començar.

El Gran Grup Grans va obrir el 
petit concert. Onze nens i ne-
nes d’entre nou i dotze anys 
van interpretar tres estrofes 
d’un blues instrumental amb 
piano, melòdiques, flauta, 
carillons i bateria. A conti-
nuació el Cor d’Adults, amb 
acompanyament de piano 
i bateria va cantar la cançó 
Obre el ulls. Les integrants 
del Cor i el seu director Toni 
Garrido ja no es van moure 
de l’escenari i així van rebre 
les integrants del Cor Jove, el 
qual s’estrenava davant del 
públic. També pujaren a la 
tarima els quatre membres 
del Combo, tres guitarres i 
bateria, que proporcionaren 
el suport instrumental. Tots 
plegats, Cor Jove, Cor Adults 
i Combo van interpretar Ca-
mins, un clàssic del rock ca-
talà. Per acabar, els dos cors, 
ara amb l’acompanyament 
instrumental proporcionat 
per dos professors, van can-
tar un tema ben actual, Bici-
cletes de Blaumunt.

L’ambient, sempre alegre 
i festiu, va ajudar els intèr-
prets a donar el millor de si 
mateixos i a donar el contra-
punt musical a la festa.

EMMB

L’Ajuntament informa

A Balsareny, un cop passats 
uns grans Traginers, molt 
multitudinaris i notables, i 
un Carnestoltes multicolor, 
molt familiar i divertit, i te-
nint present l’organització 
i celebració de la Festa 
Major d’aquí un parell de 
mesos, a l’Ajuntament es-
tem centrats en la fase final 
de l’elaboració d’un pres-
supost que, a dia d’avui, es 
troba en estat prorrogat, 
a l’espera de la seva con-
formació definitiva i que 
es doni l’entesa necessària 
entre tots els grups munici-
pals que conformen el ple 
de l’Ajuntament. Per aquest 
motiu, s’han començat a 
establir les preses de con-
tacte inicials pel que fa a in-
versions i projectes de cada 
grup municipal per poder 
definir unes línies en comú 
amb l’objectiu que, donada 
la distribució actual del ple 
del consistori, el qual preci-
sa molt treball extra en for-
ma de diàleg i molta cessió 
mútua per part de tots els 
integrants, puguem asso-
lir un resultat en què totes 
les forces polítiques se sen-
tin còmodes amb el resul-
tat final. En aquesta línia 
s’està treballant, i s’espera 
que, durant el proper mes, 
es disposi d’una propos-
ta de pressupost sòlida, 
conformada pels diversos 
caires i matisos que cada 
formació consideri opor-
tú donar-li i que, en base 

ALBERT OTERO BONET a això, ben aviat es pugui 
celebrar el ple per aprovar 
els pressupost 2016. Un 
cop aprovat, es valorarà la 
forma d’inserció i execució 
de la Fase 2 del procés par-
ticipatiu en el pressupost 
municipal, que implicaria la 
votació des de la ciutadania 
d’un projecte d’inversió per 
dur a terme durant aquest 
2016 al nostre municipi.

A banda del pressupost i 
de la segona fase del pro-
cés participatiu, que són 
dos dels aspectes més im-
portants que actualment 
ocupen la gestió municipal, 
des de l’Ajuntament també 
estem actualment impli-
cats a informar-nos i posar-
nos al dia en l’aplicació de 
la Llei 14/2014, de 29 de 
desembre, de transparèn-
cia, accés a la informació 
pública i bon govern, cone-
guda com a Llei de la Trans-
parència, que té vigència i 
s’aplica a la Generalitat i a 
l’administració local i que 
ha entrat en vigor amb el 
nou any. Per a tota admi-
nistració pública local de 
Catalunya, l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei suposa 
la realització d’un esforç 
extra pel que fa a la posada 
a punt i publicació de do-
cumentació i dades inter-
nes que es demanen com 
a llei, amb la dificultat que 
això no afecti a la privaci-
tat i la protecció de dades, 
i tot això fa que el personal 
de l’Ajuntament es vegi 

ocupat en aquests termes, 
que també afecten les sub-
vencions i a com aquestes 
s’han de justificar. A banda 
d’això, la nova llei també 
precisa que s’hagi de donar 
una formació als adminis-
tratius en forma de cursets 
enfocats a aprendre com 
gestionar internament la 
temàtica de la transparèn-
cia, hores que els adminis-
tratius han de fer per anar 
aplicant aquesta llei sense 
perdre la qualitat pel que fa 
a gestió interna i atenció al 
públic. Un aspecte que s’ha 
de tenir en compte és que, 
amb els reduïts recursos i 
personal de què disposem 
en una administració peti-
ta com la de Balsareny, ens 
trobem amb moltes dificul-
tats, tant econòmiques com 
de personal, per poder apli-
car de forma ràpida i efi-
cient la totalitat d’aquesta 
llei, dificultat amb la qual 
també s’estan trobant la 
majoria d’Ajuntaments pe-
tits d’arreu de Catalunya. 
Per tal d’assolir aquests ob-
jectius marcats, hem creat 
la pestanya “Transparència” 
al web municipal, que en-
llaça amb un portal dissen-
yat per l’AOC i personalit-
zat per a cada ajuntament; 
portal que, progressiva-
ment, anirem complemen-
tant amb més informació 
per tal d’arribar als barems 
fixats per aquesta nova 
llei. Actualment doncs, la 
transparència haurà d’anar 
implementant-se progres-
sivament per llei, ja no per 
voluntat política del govern 
de torn sinó per requisit de 
la pròpia Generalitat.

El mes vinent us parlarem 
d’una sèrie de novetats que 
vénen al nostre municipi. 
Fins al març!

CULTURA



La Carmen i en Paco, del ‘Grup la Il·lusió’ del Casal

L’entitat balsarenyenca del 
Casal de la Gent Gran entra 
de nou en un nou curs amb les 
seves activitats quotidianes i 
entre elles la de l’equip musi-
cal del «Grup la Il·lusió». I avui 
concretament entrevistem la 
Carme i el Paco, els quals en 
formen part juntament amb al-
tres balsarenyencs que fan arri-
bar la veu de Balsareny arreu 
de comarques.

Carme Molina, nascuda a Bal-
sareny el 26 de febrer de 1951, 
va cursar els estudis d’EGB a 
l’Escola de les Germanes Do-
miniques. Francesc González 
va néixer a Sallent el 27 de no-
vembre de 1950. Actualment, a 
part de cantar, els agrada sortir 
a caminar, el cinema i el teatre. 
Al Paco també li agrada llegir; 
el darrer llibre que ha llegit és 
Año nuevo en Sudán, de Luis 
Pancorbo. Tots dos són grans 
viatgers i coneixedors de gran 
part de la geografia nacional 
i estrangera, com Nova York i 
Washington, París, Itàlia, Malta, 
Marràqueix i Egipte. Pel que fa 
als esports, a ell li agrada el fut-
bol i a ella l’handbol.

—Quants anys feia que por-
tàveu dins vostre aquesta face-
ta artística de cantar?

—La música ens ha agradat 
sempre, però compaginar-la 
amb l’actuació ens ha om-
plert encara més aquella 
il·lusió que portàvem ja a dins. 
D’altra banda, compartir-ho 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

amb altres persones que tam-
bé viuen aquesta passió és 
una realitat que no té parau-
les.

—Com vau començar a cantar 
amb el Grup la il·lusió?

—Arribats a la jubilació i per 
mitjà del nostre entorn social 
vam assabentar-nos que al 
Casal de la Gent Gran hi ha-
via una activitat musical on 
un grup de persones feien un 
espectacle teatral i musical, i 
ens hi vam apuntar. La Carme, 
com  a usuària del Casal va in-
corporar-se un xic abans que 
jo —explica el Paco—, i fruit 
d’aquesta trobada diària va 

incorporar-se al Grup avui farà 
uns vuit anys. La meva afecció 
a la cançó, i a tot el món mu-
sical, em va dur tres anys més 
tard a entrar-hi a formar part 
també. Vam començar a la di-
recció de l’Ester Cuenca.

—Heu tingut alguna formació 
acadèmica musical?

—Nosaltres portem la música 
molt a dins des de molt jove-
nets, però no, no tenim cap 
formació musical en concret.

—Quan feu playback, quin es-
forç interpretatiu s’ha de fer per 
portar a terme un bon doblatge 
vocal?

—Doncs en primer lloc hi ha 
un esforç d’oïda i escoltar 
bé l’original, i us assegurem 
que s’han de fer moltes ho-
res d’assaig, tant a casa com 
al Casal.

—Com escolliu el tipus de mú-
sica, intèrprets i coreografia 
de la posada en escena?

—En el Grup hi ha una gran 
germanor i en les posades 
en escena som cadascun de 
nosaltres els que escollim la 
cançó o intèrprets que ens 
agrada representar, comp-
tant sempre amb el vistiplau 
de la direcció.

—I quantes hores dediqueu a 
aquesta activitat?

—En començar el curs, al 
Casal assagem dues hores 
setmanals. Ara bé, tenint en 
compte la il·lusió responsa-
ble que ens caracteritza a tot 
el grup, tots assagem a casa; 
nosaltres hi solem dedicar 
unes tres hores setmanals.

—A quins pobles heu actuat 
amb el Grup?

—Normalment la mecàni-
ca del grup és anar a casals 
de poblacions que han vin-
gut aquí a visitar-nos al Ca-
sal. Hem actuat a les Borges 
Blanques, Navarcles, Abrera, 
Mataró, Manresa, Cardona, 
Puig-reig, Navàs, Sallent, Bar-
celona i Sant Joan de Vilator-
rada i últimament ho hem 
fet a Salo. 

ARXIU
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Quan el Casal es converteix en la nova llar

He pensat en moltes  maneres 
per començar aquest escrit: 
una breu història del Casal, 
la seva fundació o construc-
ció... Però m’he adonat que 
hi ha força  treball de recerca 
en molts llibres d’història co-
marcal i del poble; sense anar 
més enllà, a la Biblioteca hi ha 
un munt d’informació sobre 
el tema. És per aquest motiu 
que he decidit centrar aquesta 
presentació en les persones: 
les que hi viuen  i les que hi 
treballen, perquè son, en de-
finitiva, les que donen vida i 
sentit a aquesta institució de 
Balsareny.

Com passa en molts àmbits 
de la vida, no sabem què ens 
depararà el futur, però sovint, 
quan els nostres avis es fan 
grans, se’ns planteja el dilema 
: els podrem cuidar a casa o 
hauran d’anar al Casal?

I quan arriba aquest moment, 
en molts casos t’adones que 
realment t’ho estàs plantejant 
perquè no pots fer-te càrrec 
de la persona, i intentes pensar 
quin pot ser el lloc més ade-
quat on el teu ésser estimat 
pugui passar el temps que li 

MONTSE SOLER resti de vida ben cuidat i atès.

No és fàcil prendre aquesta 
decisió.  

Deixant de banda la qüestió 
econòmica, i centrant-me en 
les persones, portar un ésser 
estimat al Casal sovint repre-
senta un tràngol per a les famí-
lies,  que afronten una barreja 
de sentiments contradictoris.

És llavors, des del precís instant 
que prenem  aquesta decisió, 
sigui pels motius que sigui 
de cada família, que el Casal 
comença la seva feina amb la 
persona estimada i amb els 
familiars que hem d’assumir 
també la nova situació. 

Des del minut zero ens acullen, 
al resident i al familiar, perquè 
a partir d’aquell moment co-
mencem a formar part d’una 
altra gran família.

Vulguem o no,  el Casal passa a 
ser la nova llar d’aquella perso-
na, i de retruc, la nostra.

És llavors , també, quan les fa-
mílies comencem a trobar-nos 
en aquella casa, que no era 
casa nostra però que s’hi con-
verteix des del moment que 

els nostres familiars hi viuen.

I comencem a compartir ex-
periències i moments, que tot 
sovint comentem amb les per-
sones que hi treballen, perquè 
de cop ells es converteixen en 
el nostre suport, en l’ajuda que 
necessitem a cada moment 
determinat, en guies que ens 
orienten i informen, en els vet-
lladors del benestar de la nos-
tra persona resident.

I vet aquí que, de tant conviure 
a la mateixa casa, ens adonem 
que tenim les mateixes inquie-
tuds, que volem ser part activa 
d’aquesta gran família en que 
es converteix el Casal. Per això 
hem creat l’ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS I AMICS DEL CASAL 
VERGE DE MONTSERRAT.

Perquè, per a nosaltres, aquest 
centre passa a formar part de 
les nostres vides, hi patim les 
malalties i les angoixes, però 
també compartim les alegries 
i el benestar i, en definitiva, el 
dia a dia dels nostres éssers 
estimats.

No és que vulguem ser part de 
la família del Casal. És que ja en 
formem part des del moment 
que un membre de la nos-
tra família hi dorm, hi menja, 
hi respira, hi plora, hi parla, hi 
descansa.

I és pensant en el benestar de 
tots plegats, amb ganes de 
col·laborar i ajudar en tot el 
possible en el seu bon funcio-
nament, amb els sentits oberts 
per escoltar, aprendre i com-










  

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57 

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

P U I G
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57 

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY

ELECTRICITAT
FONTANERIA

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENYCra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa
M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

EL JARDINET
B a r  -  R e s t a u r a n t

Comunions, 
b a n q u e t s ,  
reunions...

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77

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

partir tots plegats, que neix  
aquesta Associació.

Perquè més que una residèn-
cia geriàtrica, per a nosaltres 
els familiars, és la nostra sego-
na casa, és on hi ha la persona 
estimada, és on t’ajuden a tirar 
endavant, on t’acullen i acon-
sellen.

Però, per sobre de tot, és on 
es desperta cada dia aque-
lla mare que no et recorda, o 
aquell pare que ja no camina, o 
la iaia que sempre somriu quan 
arriba la família.

Allà, al Casal, és on s’adormen i 
es desperten els nostres fami-
liars i amics. 

I allà ens tenen, i ens tindran, 
fins al darrer sospir, als mem-
bres d’aquesta nova Associació 
a Balsareny, oberta  a tothom, 
tal com diu el nom, familiars i 
amics, perquè som molts els 
que , ens agradi o no, formem 
part d’aquesta gran família a 
Balsareny.

Properament farem un acte de 
presentació al qual podrà as-
sistir tothom de Balsareny que 
hi estigui interessat. Esperem 
poder dir-vos la data al més 
aviat possible.

Fins llavors, gràcies al Sarment 
per deixar-nos fer ressò de les 
nostres inquietuds, gràcies al 
Patronat per l’acollida, gràcies 
a l’Ajuntament pel seu suport i, 
sobretot, gràcies a tots els tre-
balladors del Casal per la seva 
tasca.

09
ENTREVISTA

Sara Calpe de Gràcia va néixer 
el 1930 a Fígols. Des de fa molts 
anys, la Sara fa aportacions de 
roba (llençols, bates, etc.) que 
s’envien a Paraguai, a través de les 
Missioneres de la Institució Cla-
retiana. Això és gràcies a l’ajuda 
d’Emili Bonals, que li dóna tota la 
roba. Tot això ho fan desinteressa-
dament, sense obtenir-ne cap be-
nefici, només per ajudar persones 
que ho necessiten. 

Al llarg de la seva vida, la Sara ha 
ajudat moltes persones, ja sigui 
donant-los béns materials de pri-
mera necessitat o bé ajudant-los 
d’altres maneres. Fins i tot explica 
una anècdota d’un robatori, en 
què li van robar la bossa de mà i 
ella no va voler que tanquessin a 
la presó els dos nois joves que li 
havien robat. Per tant, sempre ha 
ajudat de manera solidària, des-
interessada i, el més important, 
sense demanar protagonisme de 
cap tipus. 

La gent de Paraguai està molt 
agraïda a la Sara per la seva aju-
da desinteressada de tots aquests 
anys i, de tant en tant, li envien fo-
tografies, postals de Nadal, obse-
quis, cartes d’agraïment... El Nadal 
passat, per exemple, li van enviar 
un pessebre d’argila.

Quin tipus de roba cuses per a ells?

- Per exemple, molts llençols, 
també havíem fet coixineres... 
També els feien falta molts pi-
tets, perquè van obrir un hospi-
tal i no tenien res, i llavors va ser 
quan els vaig ajudar més. Ara els 
envio més aviat roba.

Sara Calpe, col·laboradora a Paraguai
LAIA RIU

I qui t’ajuda a fer tot això?

- L’Emili Bonals dels Teixits Bo-
nals és qui em dóna la roba. 
Però jo no me la quedo mai, jo 
sempre la dono. Si no m’ajudés 
aquest noi jo no podria pas fer-
ho perquè tanta roba que fem, 
tants llençols i havíem fet tantes 
coixineres... a mi si no em donen 
la roba jo no puc fer-ho. Jo de 
fer-ho i treballar el que vulguis 
però jo li dic “em fa falta aques-
ta classe de roba” i me la porta. 
Jo puc fer tot això perquè l’Emili 
em dóna la roba, sense ell no po-
dria fer-ho. Tinc quatre màqui-
nes de cosir aquí a casa i podria 
cosir, però no podria ajudar tant 
si ell no m’enviés tota la tela. 

Quin és el procés des que tens la 
roba fins que arriba allà?

- Vénen unes monges a casa 
amb una furgoneta i s’ho em-
porten cap a Barcelona i allà elles 
ja es cuiden d’enviar-ho. Cap allà 
a Paraguai peces senceres no les 
podem enviar, perquè són molt 
grosses. Llavors per enviar-les 
les tallo a trossos i en fem els 
llençols i tot això, i llavors sí que 
es pot enviar. Com que hi ha tant 
jovent que viatja cap allà a aju-

dar durant les vacances doncs 
a les maletes s’emporten tota 
aquesta roba. Si algú de Balsa-
reny ho necessita, només fa falta 
que m’ho demanin, que si els fa 
falta jo els ho dono. També a mi 
cada mes o cada dos em porten 
ampolles de beure totes plenes 
de sucre i jo les dono a la gent 
que els fa falta. Jo sé de gent 
que gasten molt sucre perquè 
tenen canalla i els dono aques-
tes ampolles. És un noi d’aquí a 
Balsareny que li sobra molt sucre 
i me’l porta perquè el doni a qui 
ho necessita.  

I cada quant vénen a buscar-te 
roba a casa?

- Gairebé cada any vénen a bus-
car-ne. I també si necessiten al-
tres coses, les vénen a buscar. Per 
exemple, a mi em regalen molts 
vestits i jo si no me’ls poso doncs 
com que hi ha aquestes novícies, 
noies joves, que no van vestides 
de monges, ve una monja que 
es diu Núria Juncadella, que 

és de Balsareny, a buscar-me 
tots aquests vestits i els porta 
a aquestes noies joves, així van 
ben mudades. 

I, per últim, com vas començar a 
fer tot això?

- Fa tants anys que ni me’n recor-
do. Fa més de vint anys. Aquest 
noi ja sempre em donava retalls 
i li vaig dir que si me’ls dona-
va més grossos podria fer-ne 
llençols. Són trossos de roba 
d’aquests que a vegades surt 
algun fil... A vegades també ha 
tingut bates i també me les ha 
donat. Aquestes monges ho 
van saber de seguida perquè 
la Núria Juncadella és de Balsa-
reny i sabia que em donava tota 
aquesta roba. M’ho va dir i els 
vaig dir que les ajudaria amb tot 
el que pogués.

Moltes gràcies per concedir-nos 
aquesta entrevista i per explicar-
nos aquesta tasca desinteressada 
que fas i que ajuda a tanta gent.
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Vuit de març

Hem titulat l’article tal com es 
titula un poema d’una de les 
escriptores contemporànies 
més entranyable, Maria Mercè 
Marçal.

El mes vinent es celebra a tot el 
mon el vuit de març, “dia de la 
dona”. Fa uns anys es deia “dia 
de la dona treballadora”, en la 
actualitat, totes acceptem que 
totes les dones treballem, dins 
o fora de la llar.

És una data on es commemora 
l’incendi i mort de 142 treballa-
dores en una fàbrica tèxtil de 
Nova York, l’any 1857, on esta-
ven fent vaga per millorar les 
seves condicions de treball.

A Catalunya, molt a prop, a Igua-
lada, va haver el 1881 una vaga 
de 3500 dones, en el sector 
tèxtil, per les mateixes raons: re-
ducció de la jornada laboral, li-
mitació de l’edat de treball dels 
infants, prohibició dels torns de 
nit per a les dones, compensa-
cions d’accidents de treball etc.. 

Han passat els anys, i moltes de 
les reivindicacions encara són 
sobre la taula, i les dones patei-
xen condicions de desigualtat 
laboral i econòmica en molts 

GRUP DE DONES DE “GENT DE BALSARENY” àmbits socials, i a totes les edats 
i condicions (joves, treballado-
res, viudes, jubilades etc..).

Des de la Regidoria d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Balsareny, 
aquest any es commemorarà 
el vuit de març amb una sèrie 
d’activitats on us convidem 
a participar, perquè ara com 
abans hem de mantenir-nos en 
la lluita, per continuar treballant 
i reivindicant tot el que encara 
hem d’aconseguir, treballar per 
eradicar la violència de gènere, i 
ampliar i potenciar les xarxes de 
dones, perquè no volem ser si-
lenciades ni invisibilitzades. Per-
què volem treballar en tots els 
àmbits de la societat, no només 
en el laboral o domèstic, a la 
fàbrica o com a cuidadores, vo-
lem participar en la vida política 
i sindical, volem ser transfor-
madores i creadores d’espais, 
volem ocupar el lloc que ens 
pertoca a la societat.

Acabem amb els quatre últims 
versos del poema:

“Vindicarem la nit
i la paraula DONA.
Llavors creixerà l’arbre 
de l’alliberament.”  

Que tinguem totes un bon vuit 
de març! 
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M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57 

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY

ELECTRICITAT
FONTANERIA

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENYCra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa
M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

EL JARDINET
B a r  -  R e s t a u r a n t

Comunions, 
b a n q u e t s ,  
reunions...

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77

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

Obituari del 17 de juliol 2015 
al 15 de febrer 2016
Data                            Nom                      Edat

17-07-2015 ANTONIA VILASECA SANTAMARIA           90

27-07  FRANCISCO RODRIGUEZ CRUZ           85

30-07  ESTANISLAO MURILLO MOSQUERO           89

02-08  RAMON JURADO LUQUE

07-08  BEATRIZ PACHECO GRANADO           82

26-09  CONCEPCIÓ CARRETÉ CARETA           92

10-10  JAUME BARONS PLAIXENS                             88

19-11  JUAN DOLADO LARRIBA                             88

25-11  MARIA BONALS ARNAUS                             79

04-12  MERCÈ BACARDIT TANTIÑÀ                             93

04-01-2016 BIBIANA HENARES SERRANO           72

14-02  EDELMIRA SANTAMARIA TORRES          56

15-01  JOAN ARNALOT CASANOVAS         95

16-01  JOSEP PRAT COMAS                           76

31-01  MARIA ALCÁNTARA RUIZ           83

12-02  GIL CASÒLIVA CARETA   76

Un record emotiu per a tots els balsarenyencs que ens han deixat al 
llarg dels últims mesos, i el nostre condol a les seves famílies. 
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Il·luminació 
insuficient
entre carretera 
de Moià i 
carrer de la Mel

Fa molts anys que la zona 
d’habitatges coneguda com 
“Carlets”, a l’indret esglaonat 
direcció carretera de Moià 
venint del carrer de la Mel té 
una mancança de llum durant 
la nit. Tot i aquesta perillosi-
tat, mai no havia passat res. 
Ara bé, fa pocs dies que unes 
persones van estar a punt de 
prendre molt mal. Val més tard 
que mai deixar-ne constància 
al departament del consisto-
ri balsarenyenc responsable 
de l’enllumenat públic, per 
evitar qualsevol futur inci-
dent i tenir el correcte servei 
d’enllumenat.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Quan l’art 
es diu paper

La balsarenyenca Anna Bonals 
fa vint anys que es presenta al 
Concurs de vestits de paper 
de Mollerussa, que l’any passat 
2015 va complir els cinquanta 
anys de concurs nacional, i cin-
quanta-dues edicions. Anna 
Bonals ha participat en totes 
les categories les quals són 
tres: Moda actual, vestit de fan-
tasia i vestit d’epoca.

El concurs consta d’un jurat 
popular de dissenyadors, mo-
distes i especialistes en paper, 
i valoren el disseny, el patro-
natge, els acabats del vestit i 
la desfilada. Cal subratllar que 
totes les peces han d’estar rea-
litzades en paper, cosides a mà 
o a màquina, incloent-hi tots 
els complements, com barrets, 
capes, abrics i joies. No està 
permès l’ús de cap cola ni res 
de similar. Tampoc no es pot 
utilitzar cap tipus de paper 
metal·litzat. 

Els materials que sol utilitzar 
l’Anna poden ser des del paper 
higiènic fins a tovallons i carto-
lines. Anna Bonals ha guanyat 
premis en diverses ocasions, 
entre ells el Didal d’Or i les Tiso-
res de Plata. Actualment ja està 
treballant en el vestit que pre-
sentarà aquest any 2016, ja que 
són creacions molt elaborades 
que requereixen molta feina. 
Ara bé, es tracta d’una activitat 
que li agrada molt i espera con-
tinuar fent-la molts anys més.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

12
BALSARENY AVUI

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)     6,8
Mitjana (min.+màx.)  7,8
Mitjana de mínimes  0,6
Mitjana de màximes          15,1
Mínima      -8,7; dia 17
Màxima     21,1; dia 23
Mín. més alta   7,4; dia 11
Màx. més baixa  10,0; dia 17

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER

Aigua de gener, 
cada gota val un diner

Repte núm. 11

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57 

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
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Vent (km/h) 
Ventada més alta      33,1; dia 
2
Velocitat mitjana                   0,1
Recorregut del vent    14,9 km

Pressió (hPa) 
Màxima                  1.030,6; dia 24
Mínima                      995,2; dia 4

La pluja (litres) 
Dia 2  1,2
Dia 4  1,3
Total                                     2,5 litres

Solució al repte núm. 10: 
En Cinto omple la copa
fins el 78% de la profun-
ditat total.

ARXIU

METEOROLOGIA

XXX Caminada
Popular de
Balsareny
Diumenge 13 de març del 2016

ROC CARULLA

El dia 31 de desembre de 
2015 una mare i una filla van 
decidir agafar paper i llapis 
en comptes de sucumbir a la 
infumable programació tele-
visiva. Van sumar de l’edat de 
la mare, l’edat de la filla, l’any 
de naixement de la mare i 
l’any de naixement de la filla. 
Van quedat ben sorpreses 
en comprovar que sumava 
el mateix si prenien les dades 
de la iaia i la néta.
Quin fou el resultat de la 
suma?

Solució al repte núm. 10: 

fins el 78% de la profun-



Constatàvem en el número 100 de Sar-
ment que, mercès a l’empenta d’un con-
junt de gent, l’empara de la parròquia i 
el suport de les entitats culturals naixia 
Sarment el febrer de 1976.

Efectivament s’havia acabat el franquis-
me i arribaven les primeres llibertats. Al 
nostre poble, influït per l’associacionisme 
que començava a despuntar, va sorgir la 
idea de formar un “Cercle Cultural” que 
canalitzés les idees de les entitats i les 
seves iniciatives. El butlletí social, el Sar-
ment, en seria el seu òrgan de difusió, 
l’espai de divulgació de la vida cultu-
ral de Balsareny. Recordem que la Par-
ròquia va tenir un paper important per 
començar a publicar el butlletí, ja que 
aquest va poder sortir a la llum perquè 
els primers números van aparèixer com a 
adjunts al suplement del Full Parroquial 
que l’arxiprestat confeccionava setma-
nalment amb aquest nom (i que encara 
ara existeix).

Isidre Prat i Laia Riu

Al febrer apareixia el SARMENT amb el 
nom de “Suplement a SARMENT” nº 1-Fe-
brer 1976”. Com a curiositat, el primer nú-
mero era de 1 sol full, escrit a màquina, i 
recollia petites informacions de les enti-
tats del moment a Balsareny: La Lluerna, 
escoltes, grup de cinema, biblioteca... Les 
notícies d’aquest primer any reflectien la 
dinàmica d’aquella època, la dels inicis 
de la transició.

Al nostre país les notícies eren: accions 
multitudinàries de l’Assemblea de Cata-
lunya amb manifestacions a Barcelona; 

1976

un cop acabat el franquisme hi ha un 
desvetllament de les activitats culturals 
arreu; escola d’estiu 1976 de Rosa Sensat: 
declaració de l’escola pública catalana, 
“per una escola pública catalana, arrela-
da al país, laica, gratuïta...”; convocatòria 
de la Marxa de la Llibertat: Fraga Iribarne 

la prohibeix i diu la famosa frase “la calle 
es mía”, però es celebra i amb gran èxit; 
obertura i aires predemocràtics del nou 
govern; Xirinacs s’asseu al carrer Entença, 
davant la Model, per demanar amnistia.
Mentrestant, a Balsareny, l’Associació de 
pares d’alumnes de l’Escola Guillem en-
degava una campanya per la catalanitza-
ció de l’escola.

Dins del ressorgir de les entitats, el grup 
de teatre La Lluerna reprenia l’activitat; 
s’engegava una colla sardanista amb el 
nom de “Foc Nou”; es creava un grup ex-
cursionista...Al maig, La Lluerna ens deia 
que els havien denegat el permís per 
poder representar   de Joan Oliver, per 
ordre de la Delegación de Información 

PORTADA MARÇ 1976

y Turismo. El grup va anar a fer gestions 
a Madrid i, a finals d’any Sarment, amb 
l’article “La Fam, la fem”. anunciava que 
per fi s’havia autoritzat l’obra.

Aquell primer any, a cada Sarment hi ha-
via un article editorial que encarrilava 
una acció o una reclamació que havien 
acordat les entitats que configuraven 
el Cercle Cultural. També en nombroses 
ocasions reclamava el patrimoni cultural 
del poble.

Sarment anunciava al juliol la “Marxa de 
la Llibertat”, que el CCB organitzava a 
Balsareny, i convocava a rebre-la al seu 
pas pel poble. Doncs això va costar una 
denúncia i els redactors es van haver de 
presentar a un interrogatori de la Guàr-
dia Civil.

40 anys
del Sarment

Al butlletí es continua amb els editorials 
reivindicatius que més tard es reflectei-
xen en campanyes cíviques o polítiques: 
retolació de carrers en català, volem 
l’Estatut, català a l’escola, volem uns mit-
jans d’informació en català, amnistia... 
S’engega la campanya “Per un poble net” 
amb el  CCB al davant i difosa per Sar-
ment.

Mentre que a Espanya s’havia fet un re-
ferèndum que va dir sí a la reforma po-
lítica, i ara tenien lloc les primeres elec-
cions democràtiques, en què vencia la 
UCD a Espanya i el PSC a Catalunya, Sar-
ment feia una tasca informativa dels es-
deveniments i publicava els resultats al 
poble: guanyaven els socialistes, amb el 
doble de vots que el Pacte Democràtic i 

1977



el PSUC (recentment legalitzat). Ja en de-
mocràcia, el Cercle s’aboca en la difusió 
de la cultura catalana: noms en català, re-
cuperació de Sant Joan, coordinació del 
primer Onze de setembre. 

En aquest 77, Sarment també es feia res-
sò dels cursets de català per a tothom, 
amb gran assistència, i la desapari-
ció de la centraleta de telèfons, per 
l’automatització de la xarxa.

PORTADA ABRIL 1979

1978
Aquest any, a nivell general baixa la ten-
sió política, per bé que es comença a par-
lar de les eleccions municipals. Però serà 
l’any en què s’aprovarà, el 6 de desembre 
en referèndum, la Constitució espanyo-
la. Sarment es decanta força per parlar 
de problemes locals. Entrevistàvem els 
representants dels partits polítics més 
importants a Balsareny: el PSC, el PSUC i 
CDC i també a l’alcalde d’aleshores, el Sr. 
Josep Casaldàliga, per parlar dels proble-
mes del poble a nivell polític, econòmic, 
social i cultural.

Sarment es feia ressò de notícies, com 
ara que es feia una taula rodona amb 
els mestres per parlar de com s’aplicava 
l’ensenyament de 3 hores setmanals de 
català; la Marxa del Llobregat, que pas-
saria per Balsareny; es feia una vaga a 
la mina... De fet, va ser un any de moltes 
vagues a tot Catalunya, als diversos sec-
tors, alhora que l’atur i la crisi prenien 
grans dimensions. Altres esdeveniments 
varen ser: manifestació contra l’atur, la 
visita al poble de Gregorio López Rai-
mundo (del PSUC); publicació del pri-
mer llibre monogràfic de Sarment, titulat 
Crònica de Balsareny, de Valentí Masplà; 
l’Ajuntament no assumeix fer la Festa 
Major, que acaben muntant particulars; 
tenen lloc les “Nits de Lluna Plena” a 
Sant Vicenç d’Aladernet, que pretenien 
restaurar-lo passant-hi unes bones vet-
llades; es comença a reivindicar un repe-
tidor de televisió i locals per a entitats de 
Balsareny i es munta el primer sopar de 
balsarenyencs que vivien a Barcelona, us 
en recordeu? Per altra banda, la nostra 
entitat, el CCB, aprovava els seus estatuts 
i al Sarment començava la col·laboració 
fidel de “la pluja” per Francesc Soler Fà-
bregas, que després i fins avui continua 

1979
A partir d’aquest any Sarment es dedi-
ca de valent a les informacions locals i 

queden força al marge la majoria dels 
esdeveniments nacionals, molt difícils de 
reflectir al butlletí.

A primers d’any publicàvem els resultats 
del referèndum a Balsareny: vàrem apro-
var la constitució per un 91,5% a favor 
del Sí, i un 25% d’abstenció.

Començaven les obres de la que seria 
“Llar dels Jubilats”; ho saben ara, els més 
joves, que allà abans hi havia el col·legi 
dels “nacionals”? I només per als nens, 
perquè les nenes anaven a l’escola de 
Sant Marc, on hi ha ara la nova guarderia...

Després d’aprovada la Constitució es 
convocaven a Espanya unes noves elec-
cions generals, que tornava a guanyar la 

UCD, el partit centrista d’Adolfo Suárez; 
però al nostre poble tornaven a guanyar 
els socialistes, seguits del PSUC, la UCD 
i CDC.

I al cap d’un mes hi tornava a haver elec-
cions: les primeres municipals, que por-
tarien Eugenio Barranco a ser el primer 
alcalde de la transició democràtica; ell i 
6 regidors més d’una llista independent 
formaven l’equip de govern.

La nostra entitat, el CCB,  portava a terme 
els primers Festivals d’Estiu, amb moltes 
activitats els dissabtes al vespre en un es-
cenari muntat a la plaça de l’Església, que 
suplia en part la falta de locals al poble 
per fer-hi activitats regulars durant l’any. 
També incloïa altres actes. Així es cele-
brava, un diumenge al matí, la primera 
Cursa Popular.

El Bisbat es ven el Centre Parroquial, on 
anys enrere hi havia hagut activitats tea-
trals i també un cinema, i es diu que així 
es podrà arranjar el local on feia encara 5 
anys hi funcionava l’escola parroquial.

El butlletí també reflectia el canvi dels 
noms dels carrers, seguint les pautes que 
havia donat el  CCB a través de campanyes.

Altres notícies publicades varen ser: el 
Casino torna als seus propietaris (una 
vella reivindicació popular que el nou 
Ajuntament resolia); comencen al Sar-
ment les col·laboracions mensuals de 
Francesc Soler Castella, amb el nom 
de “Pàgines viscudes”; una entrevis-
ta a l’Associació de Veïns de Vilafruns; 
s’aprova fer un abocador d’escombraries 
a Sant Esteve; es fa una manifestació 
perquè volien treure quatre mestres de 
Balsareny i s’aconsegueix que finalment 
es quedin... Una de les notícies més im-
portants de l’any, plasmada al Sarment, 
va ser l’aprovació del nostre Estatut 
d’Autonomia, el 25 d’octubre. A Balsa-
reny es va aprovar per un 91,5% de Sí, 
amb un 67 % de participació.

el seu fill Jordi Soler.  El juliol lamentàvem 
la mort del senyor rector, mossèn Simeó 
Pujol, que havia finat el mes anterior. 

I acabem l’any dient que a Catalunya es 
determinava ja demanar a l’Estat que es 
fes un túnel foradant el Cadí i que es fes 
l’eix transversal.

1980
Sarment publicava el gener un número 
extraordinari dedicat a l’Escoltisme.

Ens fèiem ressò de la recuperació de dues 



festes més populars: el Carnestoltes, per 
part nostra, del CCB, i la Festa de l’Arbre, 
per part del Centre Instructiu i Recreatiu.
El nostre butlletí es modernitza i acaba 
sortint ja tot en òfset. La tirada ens arriba 
als 175 exemplars.

És l’any de les primeres eleccions al 
Parlament de Catalunya, a la primavera; 
mentre al país guanyava CiU, i s’escollia 
Jordi Pujol com a president, a Balsareny 
continuaven guanyant els socialistes en 
nombre de vots; segon, CiU; i tercer el 
PSUC.

Aquell any el Club d’Handbol puja a 
segona-A, es crea el Consell de Cultura 
Municipal i, dins dels festivals d’estiu, se 
celebra un Aplec de Sardanes al Castell, 
sense gaire èxit. S’inaugurava la font de 
la plaça de l’Ajuntament i també, oficial-
ment, el Centre Instructiu i Recreatiu.

A finals d’any, mentre els escoltes cele-
braven el seu 25è aniversari, la crisi es 
comença a notar fort al poble: la fàbrica 
de la Rabeia perilla, tot i que de moment 
se solucionarà amb un pla de reestruc-
turació.

PORTADA GENER 1980

1981
A primers d’any, Sarment feia un espe-
cial sobre el cinquè aniversari del Cer-
cle Cultural.

Durant l’any vàrem destacar notícies 
com aquestes: homenatge a Joan Sarri 
per la Festa dels Traginers; la Unió Es-
portiva Balsareny és campiona i puja a 
segona regional; segueixen els Festivals 
d’Estiu amb els Pescadors de l’Escala, la 
cursa, l’Esbart Manresà, etc; la fàbrica de 
la Colònia Soldevila també perilla per la 
crisi; recuperació del local d’actes del 
Casino; acord per a la instal·lació del re-
emissor de TV a Balsareny...

Per altra banda, la nostra redacció feia 
una enquesta als botiguers sobre el co-
merç i els seus problemes i una altra als 
consumidors, i un reportatge sobre les 
obres públiques que feia l’Ajuntament; 
alhora, encetava un apartat de divulga-
ció a Sarment amb temes científics.

1982
Passada la meitat de la legislatura, Sar-
ment feia una “entrevista popular” a 
l’alcalde Barranco, basada en preguntes 
anònimes fetes per la gent.

Seguint amb la crisi, parlàvem ara de la 
regulació de treball a la mina i que la 
Rabeia entrava en el pla de reconversió 
tèxtil.

Al nostre poble es reorganitzava el grup 

de Bastoners, en tant que l’Ajuntament 
projectava l’enquitranament dels carrers 
i començava a parlar de la possibilitat de 
fer un pavelló poliesportiu. 

Sarment promocionava la campanya “el 
català és cosa de tots” i oferia un servei 
de correcció del català.

La notícia de l’any al poble va ser la dimis-
sió, a la primavera, de l’alcalde Eugenio 
Barranco, que seria substituït pel segon 
de la seva llista, Joan Soler i Cirera, el qual 
governaria un any, fins acabar aquella le-
gislatura. Alhora començaven els rumors 
de l’organització de CiU a Balsareny.

A l’estat es van celebrar eleccions legisla-
tives, a l’octubre. Van guanyar els socialis-

tes, amb Felipe González, i la UCD va pa-
tir una gran davallada. Aquí a Balsareny 
també hi va haver un gran triomf dels so-
cialistes, seguits de CiU, Alianza Popular 
i el PSUC.

Altres notícies varen ser: l’Handbol Balsa-
reny puja a primera categoria; s’anuncia 
l’inici del nou enllumenat dels carrers; i 
comencen les obres de la Casa de la Vila.  
Sarment feia una entrevista al regidor de 
Cultura, Esteve Díaz.

1983
Començàvem l’any entrevistant l’alcalde 
Joan Soler i celebràvem el setè aniversari 
del butlletí amb una enquesta a la joven-
tut, alhora que iniciàvem la col·laboració 
“Educació i salut”.

La notícia més important de l’any al po-
ble van ser les eleccions municipals del 
maig; els dos candidats eren entrevistats. 
Surt guanyador Jaume Rabeya Casellas, 
que es presentava per la nova llista de 
CiU, i era proclamat nou alcalde de Bal-
sareny. Entrava CiU al consistori, amb 6 
regidors, i darrere hi havia els socialistes 
amb 5.

Aquell any també destacàvem: la pri-
mera fira “El pagès i el seu entorn”; Pere 
Casaldàliga és declarat fill predilecte de 
Balsareny; l’Handbol perd l’ascens a ca-
tegoria estatal; la vaga més llarga que 
mai s’havia donat a la mina de Vilafruns-
Sallent; i l’aprovació del nou escut muni-
cipal de Balsareny.

1984
En el primer número, de gener, dèiem 
que s’anunciava en un Ple que un tèc-
nic prestigiós faria una remodelació dels 
habitatges socials de Passatge Roqueta - 
Sant Marc; com també reflectíem que el 
passat desembre s’havia fet la inaugura-
ció del nou enllumenat públic.



Més endavant comunicàvem que 
l’Ajuntament feia una carta al conse-
ller d’Obres Públiques de la Generalitat, 
protestant pel mal estat del Balç (zona 
de l’antiga carretera, passat el Molí) i de-
manant una solució definitiva, després 
d’anys en pèssimes condicions, i coinci-
dint que darrerament hi havia hagut un 
despreniment de roques, amb el resultat 
d’un mort.

Per altra banda, el CCB, entitat editora del 
Sarment, presentava a l’Ajuntament un 
projecte de creació d’una emissora mu-
nicipal de ràdio, demanant-li que es fes 
càrrec de la part econòmica. El projecte 
no es va arribar a dur mai a terme.

El 25 d’abril, coincidint amb la Festa Ma-
jor, s’inaugurava i es podia visitar la re-
novada Casa de la Vila, després de més 
d’un any d’obres, fet que incloíem a les 
nostres pàgines. També publicàvem la 
primera entrevista a la regidora de Cul-
tura i Festes, Àngela Garcia. En aquella 
Festa Major vàrem gaudir d’un concert 
de la Marina Rossell i un recitat de ballet 
a càrrec de l’Esbart Sant Esteve; i, la set-
mana següent, per l’1 de maig, hi havia 
un partit de futbol entre els veterans de 
Balsareny i els del F.C.Barcelona.

També ens vàrem fer ressò que un equip 
jove de tennis taula, en categoria de ca-
dets, va quedar campió en un torneig es-
colar celebrat a Navarcles.

Al maig es publicava el primer extraordi-
nari de Sarment, amb motiu d’arribar al 
número 100.
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1986
Un dels esdeveniments més rellevants 
de 1986 a Balsareny va ser el referèndum 

sobre la permanència a l’OTAN. El resul-
tat a nivell estatal va ser el “sí”; en canvi, a 
Catalunya va guanyar el “no”. A Balsareny, 
al contrari de molts pobles propers, va 
guanyar el “sí”. 

El 8 de maig es va celebrar l’acte principal 
del II Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana al Bages, en el qual Kalman 
Faluba, catedràtic de la Universitat de 
Budapest, va fer una conferència al teatre 
Conservatori Manresa; i s’hi van homena-
tjar els balsarenyencs Llorenç Planes i 
Josep Calmet, així com Josep Fàbregas 
i Àngel Servet, per la seva tasca cultural. 
Dos mesos més tard, l’Ajuntament va 
atorgar una medalla a Llorenç Planes per 
la tasca cultural que exercia al poble des 
de feia tants anys. 

Durant aquest any els alumnes de 3r de 
l’escola Guillem de Balsareny van gua-
nyar un dels premis Baldiri Reixac per un 
treball titulat “El Poble”. Aquest treball re-
collia la història i els costums del poble 
en temps antics. Un any més tard, l’escola 
va guanyar el premi més important, con-
cedit a tot el centre per la tasca de la ca-
talanització. El 1988 va tornar a guanyar 
amb un estudi sobre el traçat del riu Llo-
bregat.

d’acompanyament per aquests Gegants.
 
També cal destacar l’aprovació de la 
construcció d’un Pavelló Poliesportiu a 
Balsareny a l’estiu de 1985. Al setembre 
Balsareny i el Bisbat de Solsona es van 
solidaritzar amb Nicaragua i amb Pere 
Casaldàliga. 

1987
El maig de 1987 es va celebrar la I Ca-
minada Popular de Balsareny, gràcies a 
un grup de gent engrescats per donar a 
conèixer l’entorn del nostre poble. Grà-
cies a la bona participació, des de llavors 
cada any s’ha ant celebrant la Caminada.

Al juny d’aquest mateix any van tenir lloc 
eleccions municipals i es va poder esco-
llir entre dos partits: CIU i PSC. La victòria, 
amb 9 regidors, se la va endur CIU, que ja 
governava el poble.

El juliol informàvem extensament d’una 
reunió que hi va haver al castell de Bal-
sareny on es va debatre la viabilitat de 
l’edifici com a incentiu turístic i equipa-
ment cultural. Hi van intervenir, a més 
de l’alcalde i el secretari municipal i re-
presentants de diverses entitats locals 
—entre les quals el CCB—, membres de 
la Generalitat, la Diputació, la Cambra de 
Comerç de Manresa i altres organismes. 
La conclusió fou que, tractant-se d’una 
propietat privada, fóra difícil obtenir 
subvencions de diner públic a fons per-
dut; i es va suggerir la creació d’un ens 
jurídic amb participació del municipi i 
del propietari, mitjançant alguna cessió 
d’usdefruit, i que aquest ens negociés 
amb les administracions per aconseguir 
la declaració de l’edifici com a monu-
ment històric i canalitzar ajuts institucio-
nals.

Al setembre, la Coral Sant Esteve cele-
brava el seu vint-i-cinquè aniversari i va 
preparar un programa ple d’actuacions 
iniciades el dia 11 d’aquell mes. 

El número d’octubre recollia l’expedició 
d’en Josep Cañellas i el seu company Qui-
co Zamora a la República Argentina. Van 

1985
A principis d’aquest any, el Sarment pu-
blicava la creació de BTV- Balsareny Te-
levisió, tot i que aquesta gran iniciativa 
no es va mantenir gaire temps. Va ser un 
hivern molt fred (les temperatures van 
arribar a 18-20º sota zero); fins i tot es va 
haver de suspendre la Cavalcada de Reis. 
Aquell maig es van batejar els Gegants 
de Balsareny, el Marc i la Maria, que des 
d’aquell moment van constituir un sím-
bol del poble. La construcció la va fer 
Manel Casserres, de Solsona, i un grup 
de joves del poble els va donar vida. Mn. 
Joan Bajona va compondre una música 



intentar assolir el cim de l’Aconcagua, 
amb una alçada de 6.959m, el cim més 
alt d’Amèrica. Va ser una llarga aventu-
ra plena de moments molt difícils; per 
exemple, les condicions atmosfèriques 
els van fer estar deu dies tancats en un 
petit refugi i amb poques provisions. 
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que van venir per aprendre català. Els 
joves van ser acollits per famílies del 
poble i van combinar classes de català 
amb xerrades sobre la realitat sociocul-
tural catalana i visites a diversos punts 
de Catalunya. L’estiu següent es van re-
petir aquestes jornades, amb la majoria 
d’alumnes de la República Democràtica 
Alemanya.

El Cercle es condolia pel traspàs del 
seu col·laborador Francesc Soler, “l’avi 
de cal Pastisseret”. En col·laboració amb 
l’Ajuntament, iniciàvem la publicació de 
la col·lecció “Pau Bròquil”, de llibres de te-
màtica local. Començàvem amb la reedi-
ció de la Crònica de Balsareny, de Valentí 
Masplà, i el primer volum de les Pàgines 
viscudes, de Francesc Soler Castella, recull 

dels seus articles al Sarment. 

A l’octubre es va presentar a l’Ajuntament 
el projecte d’un col·lector d’aigües resi-
duals i una estació depuradora. Balsareny 
es va convertir en el primer poble del 
Llobregat que depurava les seves aigües 
abans que arribessin al riu. El pressupost 
total de l’obra va ser de 248 milions de 
pessetes, que van anar a càrrec de la Jun-
ta de Sanejament. 

Al novembre es va difondre la notícia de 
les obres d’ampliació del Casal. 

L’últim número de l’any 1989 feia res-
sò de les vivències d’en Francesc Riera, 
de cal Puntes, a El Salvador, amb la seva 
expulsió després de l’assassinat de sis 
jesuïtes i dues dones. En Francesc va ex-
plicar la situació d’aquell país i el treball 
que hi havia dut a terme. Temps més tard, 
la seva germana Teresa, de la junta del 
CCB, va viatjar a El Salvador com a mem-
bre de l’associació “Brigades per la Pau” 
i va enviar una carta on afirmava que 
havia estat una de les experiències més 
boniques fins llavors. 
A finals d’any va néixer el Centre Excur-
sionista de Balsareny per tal de promou-
re activitats relacionades amb la natura: 
excursionisme, escalada, esquí alpí, cami-
nades... També es va crear la Comissió de 
Reis.

1990
El 9 de febrer, el conseller d’Obres Públi-
ques de la Generalitat, Joaquim Molins, 
acompanyat del director general de Car-
reteres, Jaume Amat; l’alcalde de Man-
resa, Juli Sanclimens, i l’alcalde de Bal-
sareny, Jaume Rabeya, van inaugurar la 
variant de la carretera (l’actual C-16, que 
voreja el poble, en comptes de l’antiga 
C-1411, que hi passava pel mig). 

A l’abril, la mina de Cardona va tancar 
les seves portes i això va afectar les Po-
tasses del Llobregat, ja que la major 
part del personal de Cardona s’havia de 
recol·locar a les nostres mines. Això va 
fer que no es renovessin molts dels con-
tractes temporals, ja que les necessitats 
estaven cobertes. A més, el fet d’haver-hi 
més treballadors augmentava la produc-
ció i, per tant, reduïa els anys previstos 

1988
Per la Festa Major d’aquest any, el 24 
d’abril, Ràdio Balsareny —una emisso-
ra de titularitat municipal, sense relació 
amb l’antic projecte del CCB— va co-
mençar les seves emissions al 105.7 i la 
inauguració va comptar amb la visita del 
president de la Diputació Provincial, Sr. 
Germà Pedra.

Aquell estiu, Pere Casaldàliga va viatjar 
a Roma per explicar al Papa i a diversos 
cardenals de la Cúria Romana la seva 
posició davant la problemàtica social i 
política de Brasil. El bisbe no estava ben 
considerat entre la Cúria Romana per les 
seves cartes pastorals a favors dels opri-
mits i de la Teologia de l’Alliberament, 
i també pel fet de donar suport a les 
persones i col·lectius més desafavorits 
d’Amèrica Central. 

A finals d’any va tenir lloc l’adquisició 
del terreny de les Malloles per part de 
l’empresa internacional Gates Rubber 
CO, a través d’Indústries Vulca SA.

També, abans d’acabar l’any, es fundava 
la Penya d’Esquí de Balsareny. 

1989
El número de febrer explica la nova aven-
tura d’en Josep Cañellas: durant l’estiu de 
1988 va iniciar una nova expedició amb 
l’objectiu d’assolir el Makalu. Dos movi-
ments sísmics van impedir l’arribada al 
cim. No obstant això, en Josep no va de-
fallir i l’estiu de 1990 va repetir l’intent, 
aquesta vegada amb èxit. 

També és important destacar el llibre “Y 
se ensuciaron las manos”, escrit per Judit 
Ribas, Jordi Coromines i Alberto Gonzá-
lez, en la qual es descriuen les condicions 
de vida dels habitants de Rio San Juan 
a Nicaragua i de les persones que amb 
molt esforç van ajudar a construir-hi 48 
escoles. 

A l’abril es va renovar la junta del CCB 
a l’assemblea extraordinària del Cercle 
Cultural. La tasca de direcció la va assu-
mir Jordi Orobitg, que la va deixar més 
endavant per un canvi de residència; en 
va agafar el relleu Glòria Casaldàliga. En 
aquest mateix mes, la Biblioteca Popular 
va celebrar el seu vint-i-cinquè aniversari. 

En el número de febrer, Sarment expli-
cava que al llarg de l’estiu el poble havia 
acollit un grup d’alemanys i austríacs 



d’existència d’aquestes mines. 

A principis de setembre de 1990 va 
tenir lloc la I Setmana de la Joventut. 
Es van dur a terme activitats com ara 
un correfoc, una “rua d’artilugis” (cur-
sa d’andròmines), tallers (de fotografia, 
danses, ceràmiques...), un festival de 
dansa popular i tradicional (organitzat 
per l’Esbart Dansaire Sant Esteve de Bal-
sareny), un concert de rock català i altres 
actes. 

Balsareny va commemorar al llarg 
d’aquest any els seus “més de mil anys”. 
L’acte central es va celebrar els dies 3 i 
4 de novembre amb l’escenificació del 
retaule “Balsareny, més de mil anys”. Va 
ser una feina compartida pels membres 
de la Coral Sant Esteve, dirigida per Mn. 
Joan Bajona, i el grup de Teatre Sant Es-
teve, ampliat amb un grup de joves del 
poble, tots a les ordres de Jordi Payarols. 
El text de l’obra era de Ramon Carreté, i la 
música era del mestre Francesc Vila, amb 
Ramon Estrada com a responsable dels 
arranjaments musicals. El text es va pu-
blicar a la col·lecció “Pau Bròquil”, junta-
ment amb el segon volum de les Pàgines 
viscudes de Francesc Soler Castella.
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El número d’octubre anunciava que 
començava de nou el curs escolta. 
L’Agrupament Escolta és una entitat que 
sempre ha col·laborat i facilitat informa-
ció per a les nostres publicacions. 

Al novembre, Sarment parlava de la sus-
pensió de pagaments presentada pel 
Grup Industrial Gossypium, propietari 
de les fàbriques de la Rabeia i la Colònia 
Soldevila. Temps més tard, es va tancar 
l’empresa de Sant Esteve i la fàbrica de 
la Rabeia.  

En l’últim número de l’any se celebrava el 
centenari de l’entitat associativa Centre 
Instructiu i Recreatiu. Entre tots els actes 
de celebració, cal destacar la publicació 
d’un llibre estructurat en dues parts: a la 

primera, Record del passat, per Laura Mas-
plà, es recull la història del Centre fins a 
la Guerra Civil; i la segona, La recuperació 
del Centre, pel nostre fidel col·laborador, 
Josep Gudayol Puig, tracta de la història 
més recent, amb entrevistes a antics 
membres de l’entitat.

món just i sense guerra. 

La Colla Peta Fluix de Balsareny, nascuda 
l’octubre de 1989, feia la seva presenta-
ció als lectors al número d’abril: explica-
ven el número de membres, les activitats 
organitzades... I en el següent número 
presentàvem el “Segus”, el drac de la colla. 

Es publicava el tercer volum de les Pàgi-
nes viscudes de Francesc Soler Castella, 
amb textos inèdits.

Al maig es van celebrar unes noves elec-
cions municipals. Els grups que es pre-
sentaven eren els mateixos que en les 
últimes, però amb noves incorporacions. 
Els resultats van ser 8 regidors per CIU i 
3 pel PSC, i l’alcalde va ser altra vegada 
Jaume Rabeya. 

1992
Sarment va començar l’any amb un canvi 
de format. El CCB va adquirir nou equip 
informàtic amb una impressora làser i 
des de llavors els mateixos membres de 
la redacció fan el picat del butlletí. 

A l’abril al poliesportiu de Balsareny va 
tenir lloc la IV Trobada Pro-Nobel de la 
Pau 92 pel Bisbe Casaldàliga. Va ser orga-
nitzada pel grup Amics del Bisbe Casal-
dàliga i va comptar amb la col·laboració 
de tot el poble. Aquesta trobada va ser 
per demanar el Premi Nobel de la Pau 
de 1992. La campanya ja havia començat 
quatre anys enrere amb l’objectiu de do-
nar a conèixer les causes del bisbe. Final-
ment, però, el premi es va atorgar a Ri-
goberta Menchú, també digna lluitadora 
per la causa indígena.

El 27 d’abril d’aquest any es va inaugu-
rar la nova Biblioteca Popular, gairebé 
davant de la que hi havia fins llavors. A 
l’acte hi van assistir autoritats i directors 
de biblioteques del Bages i el Berguedà. 
L’actual local té 290 m2 i hi ha capacitat 
per a moltes més persones.  

El CCB i l’Ajuntament publicaven Merlets, 
una antologia de textos de poetes locals.

Aquest mateix any un treballador de la 
gravera de l’Alou va trobar un ullal d’un 
mamut prehistòric. Les seves dimensions 
eren: tres metres de llargada i uns quinze 
centímetres de diàmetre. 

Al juny, tècnics especialitzats van venir 
a Balsareny per tal d’explicar els proble-
mes de l’aluminosi i oferir ajuda als veïns 
implicats, ja que aquest material es tro-
bava en les bigues d’alguns edificis del 
poble. 

També, durant aquest any al mes de ju-
liol es va dur a terme la I Escola Esportiva 
d’Estiu a Balsareny. Hi va haver una gran 

1991
Al gener de 1991 neix l’Escola de Músi-
ca Municipal, que posava a l’abast de 
tothom el solfeig, el piano, la flauta i la 
música activa. 

Al febrer, el Centre Excursionista de Bal-
sareny donava a conèixer la proposta 
de conèixer els Andes de Bolívia i as-
cendir l’Illampú. Sarment, en el número 
d’estiu, s’acomiadava dels membres de 
l’expedició en una entrevista i els desit-
java molta sort. Ells eren: Josep Cañellas, 
Josep Bonals, David Artigas, Toni Garcia i 
Manel Mingo. 

L’expedició va ser un èxit i van assolir el 
cim el 9 d’agost. Gràcies a ells vam poder 
conèixer aspectes de la vida de Bolívia i 
de l’expedició. 

Al març, arran de la Guerra del Golf, 
l’Escola de Balsareny i altres escoles de la 
comarca, van dur a terme un treball (mu-
rals, escrits, poemes...) per aconseguir un 



participació d’infants de Balsareny. 

Passat l’estiu, es van introduir canvis en 
la circulació dels nostres carrers. Sarment 
va publicar una enquesta per tal que els 
habitants poguessin donar la seva opinió 
sobre els canvis. 

Al novembre es va inaugurar de manera 
oficial la Penya Barcelonista de Balsareny, 
que ja feia anys que funcionava. 

El butlletí de desembre de 1992 coinci-
dia amb el número 200. Es va fer una edi-
ció especial que contava els 100 darrers 
mesos de la vida de Balsareny, és a dir, 
des de l’especial número 100 fins al 200. 
El número contenia una editorial exten-
sa firmada pel president del CCB, Ramon 
Carreté, i salutacions de Manuel Royes 
(President de la Diputació de Barcelo-
na), Francesc Iglesias i Sala (President del 
Consell Comarcal del Bages), Jordi Vall-
majó (President de l’ACPC) i Pere Junca-
della Morera, fundador del Cercle. 

Aquell Sarment extraordinari incloïa 
també una extensa informació sobre la 
mobilització popular que durant dies va 
protestar contra el projecte d’instal·lar 
una incineradora de residus en terme 
de Balsareny. A mitjan novembre, unes 
empreses presentaven a l’Ajuntament 
sol·licitud per implantar a Balsareny 
una “minicentral tèrmica de matèries 
sòlides no reciclables” que seria la més 
gran d’Europa, generaria electricitat 
per a FECSA i crearia 28 llocs de treball. 
L’Ajuntament la va admetre a tràmit 
“com qualsevol altra” i al poble va saltar 
l’alarma. El 30 de novembre es va ce-
lebrar al Casino una reunió d’entitats, 
oberta al públic i amb participació de 
membres del consistori, que va durar 
quatre hores i va ser un “diàleg de sords”. 
L’alcalde i l’equip de govern deien que 
no es pronunciaven fins a tenir més in-
formació, però d’entrada semblava que 
hi estaven d’acord, i hom sospitava que 
la Generalitat també. No se sabia exac-
tament quins productes s’hi incinera-
rien, ni quin impacte podria tenir sobre 
el medi ambient, però la magnitud de 
l’empresa era ja un fet preocupant. Es 
va constituir una plataforma, “coordina-
dora d’entitats”, presidida per l’exalcalde 
Eugenio Barranco, a la qual es van afegir 
després sindicats i partits polítics. Es de-
manava que l’Ajuntament fes costat a 
l’opinió pública oposant-se al projecte, i 
que en tot cas convoqués una consulta 
popular per comprovar què volia el po-
ble; però l’Ajuntament no es pronuncia-
va, emparant-se en la manca de dades. Es 
van recollir més de 3.400 signatures con-
tra el projecte. Entre les protestes que es 
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El número del mes de gener es feia enca-
ra ressò de la mobilització popular con-
tra la incineradora, i donava compte del 
comunicat de la Coordinadora d’entitats 
en què felicitava el poble de Balsareny 
per haver assolit el seu objectiu i agraïa a 
totes les entitats, grups polítics i sindicats 
el seu suport, així com als pobles veïns 
de Navàs i sallent que s’hi havia solida-
ritzat. La Coordinadora anunciava que es 
dissoldria quan el Ple municipal acordés 
desestimar el projecte. També demana-
va un compromís municipal en el sentit 
de no permetre en el futur la instal·lació 
d’indústries que cremin residus o causin 
perjudicis al medi ambient. El 28 de ge-
ner, un Ple extraordinari de l’Ajuntament 
aprovava oficialment desestimar la cons-
trucció de la incineradora al poble, fet 

que va suposar la dissolució de la Coor-
dinadora.

La situació laboral del tèxtil havia anat 
empitjorant a Balsareny. Ja havia tancat 
Sant Esteve. Ara es proposava tancar 
la Rabeia, mentre que l’alcalde Rabeya 
anunciava fer gestions per atreure noves 
empreses. Ben aviat es va saber que el 
tancament definitiu seria el 12 de març i 
que 77 treballadors anirien a l’atur.

També arribava la crisi al Molí, on pas-
sarien a fer 4 hores, i a Denim’s (l’antiga 
empresa dels tints de la Coromina), on 
es proposava la reducció de plantilla i la 
suspensió de feina per 6 mesos.

Al març saltava la notícia de la possible 
reducció de plantilla a les mines, en prop 
de 350 persones, a més que l’empresa 
pretenia congelar els salaris pel 93 i 94. 
Els miners es van mobilitzar amb vagues 
i manifestacions: una d’elles per la Festa 
dels Traginers; i una altra a Barcelona; 
també, una tancada a Montserrat; així 
com una vaga de comerços de Balsareny, 
Sallent i Cardona. Finalment, un preacord 
entre Comitè i Empresa obria un període 
de negociació per resoldre la viabilitat de 
l’empresa.

Més endavant s’arribava a un principi 
d’acord, pel qual només s’acomiadaven 
325 persones, la majoria jubilacions an-
ticipades i baixes voluntàries; i també hi 
hauria nous augments salarials.

Aquell any retornava el Ball de la Faixa 
després de força anys de no ballar-se, 
gràcies en bona part a l’esforç de l’Esbart 
Sant Esteve.

A finals de temporada, i amb Joan Lluís 
Chávez com a president i Francesc Boltor 
com a entrenador, el Club d’Handbol Bal-
sareny pujava a Segona Catalana. També 
el Futbol Sala Balsareny pujava a Segona 
B. En canvi, pel que fa al futbol, el primer 
equip baixava de nou a Tercera Regional, 
després de 4 anys a Segona.

I mentre a les eleccions generals anti-
cipades de l’estat tornava a guanyar, 
per darrera vegada, Felipe González, 
amb el PSOE, a casa nostra 178 miners 
ja s’havien apuntat com a baixes volun-
tàries, 62 d’ells per a ser recol·locats.

El Cercle, en col·laboració amb 
l’Ajuntament, publicava Del feu al pou, 
recull d’escrits històrics i literaris de Fran-
cesc Xavier Sabala.

Per altra banda, Mercè Terradellas, re-
gidora d’Ensenyament d’aleshores, era 

van organitzar hi va haver una concen-
tració vespertina davant l’Ajuntament i 
una manifestació per la carretera C-1411 
que va tallar el trànsit el dissabte 19 de 
desembre a la tarda. Finalment, pocs dies 
abans de Nadal, Medi Ambient comuni-
cava que el projecte “no s’ajustava a la 
política de gestió de residus” de la Gene-
ralitat i les empreses retiraven el projec-
te. La pressió popular havia guanyat.

1993



amenaçada per les flames. Balsareny es 
veia afectat per un gran incendi que arri-
bava també a molts municipis del Bages 
i el Berguedà. L’incendi va planar sobre 
una quarta part de la superfície del mu-
nicipi. Els efectes no van ser més greus 
gràcies al gran esforç dels voluntaris que 
es van abocar en les feines d’extinció i 
dels que van ajudar en les tasques huma-
nitàries durant aquells tràgics dies de foc.

La tardor del 94 va destacar a Balsareny 
per la celebració del “Dia del Casal”, amb 
un programa d’activitats entorn a la 
Diada de l’11 de setembre, per recaptar 
fons per al Casal Verge de Montserrat, 
sobretot per pagar les recents obres. 
Ho van muntar la Junta del Casal amb la 
col·laboració de diverses entitats i molts 
particulars.

nomenada delegada territorial del De-
partament d’Ensenyament de Barcelo-
na-Comarques. I, pel que fa a l’esport, 
s’inauguraven al poble les tan reclama-
des pistes de tennis.

Aquell estiu lamentàvem la mort de Mn. 
Josep Colell, col·laborador de Sarment 
des del principi.

Després de les darreres crisis, Sarment 
feia un estudi sobre l’atur al municipi i 
veia que aquest pujava de 216 a 286 per-
sones durant el 93 (de gener a setembre), 
el 13% de la població activa.

Aquella tardor arribava a Balsareny, com 
a nou rector, Mn. Antoni Guixé i Vila, a qui 
Sarment entrevistaria més endavant. Mn. 
Guixé substituïa Mn. Tomàs Calvo.

Aquell 1993, dos balsarenyencs aparei-
xien a les nostres pàgines per haver re-
but premis: el bisbe Pere Casaldàliga re-
bia el premi d’honor Jaume I al Saló de 
Cent de l’Ajuntament de Barcelona; i Llo-
renç Planes i Vilella rebia el premi Bages 
de Cultura per la seva trajectòria a favor 
de la cultura catalana.

PORTADA DESEMBRE 1988

1994
Aquell any per la Festa Major es van 
commemorar els 25 anys de Pubilles a 
Balsareny. Sarment se n’ocupava i desta-
cava la trobada de pubilles locals que es 
va fer alhora que en publicava una foto 
per a la història, amb 24 pubilles i dames 
d’honor.

També es va presentar el llibre Estudis 
d’història de Balsareny de Josep Maria Sa-
bala Sanfont, de la col·lecció Pau Bròquil, 
editat pel Cercle Cultural.

Aquella temporada era l’equip local de 
botxes qui aconseguia pujar a 1ª divi-
sió de la Catalunya Central. També hem 
de destacar dues inauguracions: les no-
ves dependències del Casal Verge de 
Montserrat i el polígon industrial de La 
Coromina. S’anunciava l’arribada immi-
nent del gas natural i la televisió per ca-
ble al poble. Però va ser al número d’estiu 
quan reflectiríem, per desgràcia, la notí-
cia tràgica de l’any: la del 4 de juliol, quan 
bona part de la Catalunya Central es veia 

També va ser important la gran jornada 
de celebracions que es va fer per com-
memorar els 25 anys del Club d’Handbol 
Balsareny, que es va reflectir a les nostres 
pàgines; l’ascens inesperat del Futbol 
Sala Balsareny a Segona A; i l’assoliment 
de dos cims en la iniciativa Equador 94 
per part de membres del C. Excursionista 
de Balsareny, que arribava al seu cinquè 
aniversari.

Ah! Sabeu quan va començar a fer-se la 
ja tradicional Fira d’Artesans balsaren-
yenca? Doncs el 4 de desembre d’aquell 
1994; per tant, ja se n’han celebrat 22 edi-
cions.

També cal destacar la vaga de fam que 
va fer el nostre conciutadà Lluís Bonet 

per adherir-se a la campanya del 0,7%, 
reclamant que les institucions comarcals 
destinessin aquest percentatge dels seus 
ingressos anuals a projectes solidaris 
amb el Tercer Món.

1995
A principis d’any vam destacar la inau-
guració recent de les pintures de Josep 
Obiols a la Capella del Casal, restaurades 
feia poc.

Com estava el poble aleshores? Què hi 
passava? Doncs ja havien començat les 
obres d’arranjament de la carretera per 
a convertir-la en un passeig; bona part 
del poble ja disposava de gas natural, 
però no tot ell (caldria esperar l’hivern 
següent); es feia una replantada de pins 
a la zona cremada de la Torre de Cas-
tellnou i Candàliga; desapareixia, amb 
una certa polèmica popular, l’històric 
banc de pedra del Trull, alhora que 
s’urbanitzava aquell sector i el banc es 
col·locava a l’entrada de l’escola, on en-
cara es troba; l’Agrupament Escolta ce-
lebrava el seu 40è aniversari; en canvi, 
la colla gegantera s’acomiadava de fer 
sortides a fora i feia l’última Trobada de 
Gegants per la Festa Major (ja sabem 
que més endavant hi ha tornat... i és que 
és normal que les entitats tinguin alts i 
baixos). Apareixia el novè volum de la 
col·leció “Pau Bròquil”, Balsareny a princi-
pis de segle, recull d’articles històrics de 
Ramon Carreté.

En l’àmbit polític, Jaume Rabeya renova-
va l’alcaldia i Mercè Terradellas era no-
menada Delegada Territorial del Govern 
de la Generalitat. Aquell mateix any, a la 
tardor, Jaume Rabeya era nomenat tam-
bé president del Consell Comarcal del 
Bages, càrrec que ocuparia quatre anys.
A l’estiu les obres del passeig i del Trull 
arribarien a la seva fi i Jordi Pujol, presi-
dent de la Generalitat, visitava el poble 
per inaugurar-les. Per altra banda, es 
va començar a fer la primera Caminada 
Nocturna de Lluna Plena, activitat que 
es faria fins al 1999.

A la tardor, Balsareny participava al pro-
grama de TV3 “Som i serem”. A finals 
d’any entrava en funcionament la nova 
Àrea Bàsica de Salut Balsareny-Navàs.
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1996
Aquell any va ser el primer en què va 
aparèixer, com a novetat, per la Festa dels 
Traginers, el Mercat del Traginer, al carrer 
del Trull; després passaria a la plaça de 
la Mel, on es fa encara, enguany en la 
seva 21a edició. També, durant la festa, 
s’inaugurava el nou arranjament de la 
carretera d’Avinyó, que es convertia en 
un carrer urbà; i s’enllestia la nova “plaça 
de la Torrada”.

I mentre a Espanya queia el règim socia-
lista, després de 14 anys, i entrava el PP a 
governar, amb José Maria Aznar, a Balsa-
reny celebràvem els 10 primers anys de 
la Caminada Popular amb l’edició d’un 
llibret recopilatori que es va lliurar als 
participants.

Per la Festa Major es presentava a 
l’Ajuntament el llibre La sal, suport 
d’uns pobles, pel seu autor, Enric Badia; 
i s’estrenava el canal municipal de tele-
visió per cable. També es podien visitar 
els nous pisos, ja acabats, de la plaça de 
la Mel; es començarien a acceptar les 
sol·licituds i més endavant hi hauria les 
adjudicacions. El Futbol Sala Balsareny 
pujava a Primera Catalana i, a l’estiu, co-
mençava el nou servei de Bibliopiscina, 
que ha continuat fins ara.

En l’àmbit laboral, l’empresa de tints BM 
Blau SL iniciava la seva activitat a l’antiga 
fàbrica d’Asbosa, mentre que la Gates co-
mençava les obres d’ampliació.

El setembre, per primer cop, els nois i 
noies de 12 anys marxaven del poble per 
cursar primer d’ESO, la majoria a Sallent 
o a Navàs, seguint la nova reforma edu-
cativa. Aquella tardor acomiadàvem Mn. 
Guixé, que marxava a Cardona, en tant 
que aquí tornava, Mn. Jordi Orobitg, ara 
com a rector.

A finals d’any, les corals Sant Esteve i Ro-
maní presentaven el CD “Música de Mn. 
Lluís Riu” gravat aquell estiu.

1997
Aquell principi d’any mostràvem un in-
forme detallat sobre el projecte del futur 
Museu del Traginer, que semblava que 
aviat es faria. Ho recordeu? La realitat és 
que han passat molts anys i el projecte 
continua encallat.

La Festa Major tindria 4 puntals forts: 
s’inaugurava la font de pedra del costat 
de la capella de Sant Roc, construïda per 
Mn. Joan, per commemorar els 200 anys 

de la construcció del Pont del Riu; es pre-
sentava el desè volum de la col·lecció 
“Pau Bròquil”, amb el títol Història de La 
Rabeia i de Sant Esteve, de Josep Forasté 
Roca; al Centre Instructiu i Recreatiu, es 
projectava l’audiovisual “Everest 96”, amb 
la presència d’Araceli Segarra, que va as-
solir el cim; i s’ordenava sacerdot el nos-
tre conciutadà Gaspar Comellas i Lladó.

De cara a l’estiu, amb motiu d’acabar-
se el darrer any en què es cursava l’EGB 
a l’escola Guillem, ja que entrava la re-
forma educativa, es va fer una trobada 
d’alumnes i mestres que havien passat 
per l’escola durant els seus 23 anys de 
vida. Va ser un acte molt emotiu que 
vàrem plasmar en una foto, a la nostra 
portada, per a la història.

Aquell estiu apareixia un nou grup de 
jovent que es feia dir “Centre Cínic”, que 
va començar organitzant la Baixada 
d’Andròmines i alguna activitat més, 
però que després no tindria continuïtat; 
per altra banda, s’inauguraven els recen-
tment urbanitzats carrers de l’Om, pro-
longació del Carrilet i la placeta de l’Era 
del Mas Martí; i, al teatre de Sant Esteve, 
encara en funcionament, s’estrenava, 
a càrrec de la Coral Sant Esteve i antics 
membres de La Lluerna, l’obra El retaule 
del flautista, de Jordi Teixidor, amb molt 
èxit de públic, en 3 sessions; va estar diri-
gida pel Jordi Payarols i Mn. Joan Bajona.

Al setembre, per primer cop, amb motiu 
de la Diada, el grup municipal d’ERC con-
vocava un acte per hissar una gran sen-
yera al fortí del Serrat del Maurici. 

L’escola Guillem, després d’unes obres 
de reforma i millora, i de la inauguració 
d’un nou parc infantil per a la quitxalla 
més menuda, entre el Trull i el recinte 
escolar, concentrava, per primer cop, tots 
els cursos al mateix edifici del carrer Ca-
rrilet i desapareixien les aules del carrer 
Sant Marc. Extingida l’EGB, el centre que-
dava classificat en el nou mapa escolar 
com un CEIP (Centre d’Educació Infantil 
i Primària). Actualment aquest tipus de 
centres tornen a anomenar-se “escola”.

1998
Ens fèiem ressò que, per les festes de 
Nadal, la Coral Sant Esteve, amb acom-
panyament d’altres músics, rapsodes i 
aficionats al teatre del poble (La Lluerna, 
etc.), escenificava una lectura del Poema 
de Nadal; i que, per primer cop, es donava 
un premi a la millor ornamentació nada-
lenca, que va ser per als veïns del carrer 
del Castell; això es continuaria fent fins 
fa poc.

Per la Festa dels Traginers s’inaugurava la 
plaça de la Mel, que ja donaria cabuda a 
la celebració del Mercat del Traginer. Per 
la Festa Major, es feia un homenatge a les 
campanes i campaners, amb motiu de 
complir-se els 350 anys de la “campana 
grossa”.

Després de més de 20 anys de la creació 
del Cercle Cultural, el nostre col·laborador 
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Pere Juncadella presentava el seu llibre 
El Cercle Cultural de Balsareny, història i 
anàlisi de les primeres dues dècades de 
l’entitat. Per altra banda, el juliol, els Pas-
torets celebraven l’acte central del seu 
50è aniversari a la colònia Soldevila.

Aquell estiu s’havia format un nou grup, 
l’Ateneu Jove, de nois i noies amb ganes 
de fer coses, que després es dirien “Ate-
neu La Turka”. Van organitzar actes com 
un taller de danses d’arreu del món i un 
concert de rock.

Al poble es feien força obres als carrers, 
entre elles, els enllaços carretera-Costeta, 
Castell-carretera de Berga i cobriment de 
la riera de la Roqueta; i ja es parlava fer-
mament de la prolongació de l’autovia 
de Sallent a Pui-reig. Al marge d’això, 
s’estava enllestint un projecte per fer un 
“camí verd” al llarg de la síquia.

A finals d’any fèiem constar la celebració 
del 50è aniversari de l’Esbart Dansaire 
Sant Esteve, amb un gran festival de tar-
dor al pavelló.

A la primavera, el periodista Francesc 
Escribano presentava al nostre poble el 
seu llibre Descalç sobre la terra vermella. 
Vida del bisbe Pere Casaldàliga, guardo-
nat amb el III Premi Gaziel, de biografies 
i memòries. I, pel que fa als afers laborals, 
l’empresa Texpack s’instal·lava a Balsa-
reny, a l’antiga fàbrica de Soldevila, de-
dicada al cartró; en tant que finalment 
les mines del Bages passaven a mans 
privades, al consorci Iberpotash, d’on té 
la majoria d’accions una empresa israe-
liana. Per altra banda, l’Ateneu La Turka 
muntava una festa major alternativa.

En afers polítics aquell any juny hi va ha-
ver eleccions municipals que, a Balsareny, 
van suposar la reelecció de Jaume Rabe-
ya, tot i que CiU va perdre un regidor i en 
va obtenir 7, mentre que ERC en va obte-
nir 2; els altres 2 van ser per al PSC. Però 

el que va destacar més, en afers socials, 
va ser la inauguració, el 19 de juny, de la 
nova sala polivalent, que de seguida es va 
anomenar “El Sindicat”, per part de Jordi 
Pujol. Per tant, la sala que es faria popular, 
no només al poble sinó a la comarca, ha 
sobrepassat ja els 16 anys d’activitat.

En un altre ordre de coses, el nostre but-
lletí deixava constància de la mort d’Isidre 
Vilella Buixader, col·laborador habitual de 
Sarment.

A la tardor, mentre a Catalunya es celebra-
ven les eleccions al Parlament, guanyades 
per CiU (a Balsareny també), a Balsareny 
acomiadàvem com a rector Mn. Jordi Oro-
bitg i donàvem la benvinguda a Mn. Joan 
Casals.

En el número de gener anunciàvem 
que la balsarenyenca Mercè Terrade-
llas passava a ser directora general de 
Recursos Humans del Departament 
d’Ensenyament.

Es creava un club de tennis taula per un 
grup d’aficionats, que portaria a terme 
les seves activitats al local del Centre Ins-
tructiu i Recreatiu.

Al març, mentre que a tot Espanya tenien 
lloc les eleccions generals, que guanyaria 
el PP per majoria absoluta (a Balsareny 
guanyava CiU), Sarment es feia ressò de 
les activitats que es portaven a terme 
al Sindicat d’ençà que es va inaugurar: 
l’Ajuntament va programar moltes acti-
vitats cada mes, algunes d’elles amb molt 
poca afluència de gent; d’altres amb més 
èxit, entre elles l’actuació de Jaume Ar-
nella, que va estrenar el romanço original 
sobre la Festa dels Traginers. Per cert, que 
en aquella edició de la festa es van cele-
brar els 10 anys de Correfoc i de la Colla 
Peta Fluix.

Acabada la temporada, el Club d’Handbol 
perdia la categoria i tornava a Tercera Ca-
talana. Per la Festa Major es proclamava, 
per primera vegada, a més de les pubi-
lles, l’hereu i el fadrí de Balsareny, que 
van ser respectivament el Jordi Gami-
sans i el Jordi Selgas.

L’oficina de correus es traslladava al ca-
rrer Cadí núm. 1, en un local amb millors 
condicions que l’anterior, però força petit.

Aquell estiu, a l’agost, es feia un petit ho-
menatge a l’Església a Josep Bonals i Ar-
naus, pels seus 50 anys com a campaner 
del poble.

Per altra banda, la companyia Alsina 
Graells es feia càrrec del transport públic 
de línia, tot i que el servei no semblava 
millorar gaire i a Sarment reflectíem les 
queixes dels usuaris. S’inaugurava el nou 
pont de la via i s’obria al trànsit, després 
d’haver-se eixamplat i urbanitzat com a 
prolongació del carrer del Carrilet.

Una forta moguda vindria al poble a finals 
d’any, quan s’anunciava que els Pastorets 
no es podrien representar a la colònia 

1999
A principis d’any la Comissió de la Fes-
ta dels Traginers homenatjava Llorenç 
Planes i Vilella per la seva dedicació a la 
festa. A partir d’aquell any començava a 
editar-se el programa de la festa en for-
ma de revista.

Els Pastorets feien la cloenda del seu 50è 
aniversari amb una sessió extraordinària 
a la colònia, amb participació de molts 
antics actors. Un nou grup espontani, ha-
bitual de les comparses, es feia càrrec de 
muntar el Carnestoltes, i deixava de fer-
ho la Penya Barcelonista. Mentrestant, 
a l’Ajuntament s’aprovava l’alternativa 
de fer un nou tram entre Sallent i Bal-
sareny, i partir d’aquí un desdoblament, 
quan es portés a terme la prolongació de 
l’autovia.

Per altre costat, la parròquia i moltes enti-
tats feien un homenatge, al mes de març, 
a Mn. Joan Bajona i Pintó, pel vintè ani-
versari de la seva arribada a la parròquia 
de Balsareny; hi va haver molts actes, com 
una vetllada músico-teatral a l’Església, 
una missa i un dinar de germanor.

2000
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Soldevila després de 52 anys ininterrom-
puts. L’empresa Texpack, propietària del 
teatre, comunicava que clausurava el lo-
cal perquè no complia les condicions de 
seguretat i no volia aquesta responsabi-
litat; l’Ajuntament tampoc no la va assu-
mir. De moment, aquell Nadal només es 
va fer una única representació simbòlica 
i abreujada el dia de Nadal a la Colònia, a 
l’aire lliure.

Al setembre es feia un petit homenatge a 
la Montserrat Solà, per ser la primera pu-
billa local que havia estat nomenada pu-
billa del Bages. Alhora ens acomiadàvem 
de Mn. Joan Casals perquè, de nou, hi ha-
via canvi de rector, que va ser Mn. Ramon 
M. Serchs. També vàrem destacar el bon 
paper dels veterans del Futbol Balsareny, 
que van acabar primers en el Campionat 
Intercomarcal.

Aquella tardor, mentre a nivell inter-
nacional ens esgarrifàvem tots per 
l’atemptat a les torres bessones de Nova 
York de l’11 de setembre, a les mines del 
Bages s’arribava a un acord per regular 
l’activitat de l’empresa fins a 2005, que 
contemplava reducció de plantilla, amb 
jubilacions i prejubilacions, però força in-
versió i mantenir el poder adquisitiu dels 
sous.

I, acabant l’any, tornava l’afer dels Pas-
torets. De moment, semblava que hi po-
dia haver algun acord entre l’empresa i 
l’Ajuntament per adequar el teatre de la 
colònia, i es va decidir elaborar un pro-
jecte amb pressupost inclòs.

La temporada 2001-02 tornava la Unió 
Esportiva Balsareny de la mà de José Luís 
Fernández i de Ramon Selgas i comença-
va força bé la competició a Tercera Re-
gional. Per la seva part, el Club d’Handbol 
havia quedat campió a Tercera Catalana i 
començava de nou a Segona.

Altres notícies que vàrem destacar els 
darrers mesos de l’any van ser: la pri-
mera edició de la Festa de la Gent Gran 
a l’octubre; la presentació del llibre Del 

Bages a l’Amèrica del Nord, del Dr. Jaume 
Torner, on reflecteix les seves vivències 
com a metge i cirurgià a Balsareny i als 
Estats Units; i la forta nevada del dia 14 
de desembre, la més important dels da-
rrers 15 anys, que feia baixar les tempe-
ratures per sota dels 14 graus negatius.

2001
Va ser l’any en què per la Festa dels Tra-
giners ens visitava un grup de gent de 
Saint Girons, de la regió occitana de 
l’Arièja, on també es fa una festa popular 
de caire semblant.

A la primavera, l’Escola Municipal del 
Música del poble celebrava els 10 anys 
d’activitat; i, mentre ens fèiem ressò del 
llibre Ética primera, del balsarenyenc 
Jordi Corominas, la Generalitat dona-
va el vist-i-plau al traçat de l’autovia al 
pas per Balsareny que ja havia aprovat 
l’Ajuntament, el qual incloïa un nou tram 
entre Sallent i Balsareny al marge esque-
rre del riu.

Nova moguda a la mina: tot i que 
l’empresa deia que mantindria els llocs 
de treball, ara manifestava que el tracte 
era només per a 3 anys, que s’acabava 
doncs el compromís i elaborava un pla 
que preveia tancar un pou de Súria i re-
duir la plantilla en 178 persones, al·legant 
que l’empresa tenia pèrdues. Davant de 
moltes manifestacions, vagues, talls de 
trànsit, etc., finalment, a l’estiu, Iberpo-
tash va acceptar parar l’expedient de re-
gulació i s’apuntava una esperança per 
trobar una solució.

Aquell estiu eren els balsarenyencs 
els que viatjaven a Saint Girons, el 4 i 5 
d’agost, per participar en la festa anual 
anomenada Autrefois le Couserans, com-
pletant l’intercanvi entre les dues po-
blacions. Hi va anar molta gent, tant els 
col·laboradors de la nostra festa com 
ciutadans en general que es van organit-
zar, en autocars i cotxes particulars, per 
assistir-hi, aprofitant també el temps de 
vacances. Sarment hi va dedicar un am-
pli reportatge.

2002
Mentre que en la política municipal des-
tacava la renúncia d’un regidor de CiU, en 
Joan Manuel Marquès, per motius perso-
nals, a Girona atorgaven un segon premi 
de la Copa Catalana de Gimnàstica Rít-
mica a la balsarenyenca Júlia Bernadich 
i Peralta; i, per la Festa dels Traginers es 
retia homenatge a l’Antoni de ca l’Arnau.

Per altra banda, deixàvem constància de 
la mort de Gabriel Lozano Medina, que 
va ser regidor socialista del nostre Ajun-
tament durant molts anys.

Per la Festa Major es presentava un nou 
llibre sobre el poble: Balsareny, història 
en imatges (1897-1975), editat per Angle 
Editorial, del qual és autor Vicenç Benéi-
tez Rial, amb textos de Ramon Carreté.

A final de temporada, l’Handbol Balsa-
reny, davant dels mals resultats, tornava 
a baixar a Tercera Catalana. En canvi, tam-
bé en esports, la jove balsarenyenca Es-
tefania Lorente guanyava a Manresa un 
prestigiós torneig de tennis.

Al mes de juny s’emetia des de Balsa-
reny el programa d’humor “A pèl”, que en 
la gira d’estiu s’anomenava “A pèl tour”, 
dels actors Santi Millan i José Corbacho. 
Aquest programa es traslladava a Balsa-
reny en la seva segona sortida dels estu-
dis de TV3, la primera en estricte directe, 
i va tenir un èxit rotund, amb la sala del 
Sindicat plena de gom a gom. La nostra 
gent hi va tenir un paper molt digne i, 
a més, van participar al programa per-
sonatges coneguts com els actors Toni 
Albà, Joan Pera i Roger Pera.

En un editorial, Sarment reflectia que ha-
via aparegut, després d’una llarga tasca 
d’investigació, l’Atlas Lingüístic del Domi-
ni Català, obra dels doctors Joan Veny i 
Lídia Pons, que recull el fruit de nombro-
ses enquestes fetes a persones grans de 
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moltes poblacions de parla catalana, per 
recollir variants dialectals de la llengua; 
una de les poblacions que apareixen a 
l’Atlas (només 4 en tot el Bages) és Bal-
sareny; aquí, les enquestes les va fer en 
Ramon Carreté, que va entrevistar una 
vintena de persones.

A Balsareny, el dia de Sant Pere, es cele-
brava els 50 anys de l’ordenació sacerdo-
tal del nostre bisbe Pere Casaldàliga.

Aquell estiu també publicàvem una en-
trevista feta a Rubén Navarro i Méndez, 
nascut a Vilafruns, per la seva trajectòria 
com a futbolista de clubs com el Sa-
llent, després el València, el Numància i 
l’Alabès; va debutar a primera divisió el 
1997. L’article el signava, com a entrevis-
tador, l’actual alcalde de Balsareny, Al-
bert Neiro.

Al mes de setembre ens sorprenia, a tot 
el poble, la sobtada mort del rector Ra-
mon Maria Serchs, encara molt jove, que 
només portava un any a Balsareny, quan 
feia menys d’una setmana encara havia 
recitat al Sindicat uns emotius poemes 
de Pere Casaldàliga. Era un gran dinamit-
zador, col·laborador d’entitats allà on es-
tava; i combinava les tasques parroquials 
amb labors periodístiques.

En un ple de l’Ajuntament l’alcalde Ra-
beya anunciava que ja es podia veure el 
projecte definitiu dels habitatges de la 
plaça de la Mel. En el mateix ple, es no-
menaven els regidors substituts de les 
dues baixes dels darrers mesos: Isidora 
Hernández, pel PSC, cobria la baixa de 
Gabriel Lozano, i Rosario Mateo, de CiU, 
la de Josep M. Marquès.

L’editorial del mes de novembre el des-
tinàvem a reflectir el nou rumb que pre-
nien Els Pastorets. La junta dels Pastorets 
de la Colònia Soldevila havia estat inten-
tant durant dos anys un diàleg, que amb 
l’Ajuntament va reeixir, però no pas amb 
l’empresa, la qual no va donar mai una 
solució que li suposés una mínima des-
pesa. Mentrestant, el local i, en general, 
els pisos s’havien continuat degradant i, 
per tant, començava a ser francament di-
fícil, econòmicament parlant, de trobar-
hi un desllorigador eficaç. Finalment, per 
una decisió de la majoria dels seus mem-
bres, la junta va acordar de fer les repre-
sentacions a la sala Sindicat de Balsareny. 

Així es va començar una nova etapa, 
amb molta gent que havia fet durant 
molt anys Pastorets a Sant Esteve i tam-
bé incorporant-hi nous col·laboradors. 
L’Ajuntament es va comprometre a do-
tar l’escenari dels elements necessaris 

per a fer una representació d’aquest ti-
pus. També es va decidir que es farien, de 
moment, dues representacions durant 
les festes de Nadal, els dies 25 i 29, però 
davant l’èxit que van tenir, es va haver de 
fer una tercera representació, el 6 de ge-
ner, que també va exhaurir les entrades i, 
per tant, força gent va haver d’esperar a 
l’any vinent.

En un altre ordre de coses el Ple de 
l’Ajuntament aprovava que el nombre 
de nous habitatges de la plaça de la Mel 
fos de 32. També ens fèiem ressò que el 
nostre metge Josep Cañellas conqueria, 
juntament amb 7 membres d’una expe-
dició berguedana, el cim del Cho-Oyu, de 
8201 metres, a l’Himàlaia. I mentre co-
mençava a prendre fesomia el projecte 
de la “Via Verda” , amb l’arranjament del 
camí al costat del recorregut de la sèquia 

de Manresa, amb la plantació d’espècies 
vegetals, i fent-hi ja algunes actuacions 
com és la construcció del mirador de la 
sèquia sobre la Resclosa dels Manresans, 
l’Ajuntament balsarenyenc continuava 
urbanitzant carrers, com era el sector 
nord de la Costeta i prolongació del car-
rer Barcelona.

Al darrer número de l’any avançàvem 
que l’Ajuntament tenia entre mans un 
projecte per reubicar el camp de futbol 
a Puigdorca i alhora fer una nova piscina 
al lloc on hi havia el camp de futbol, en 
tant que l’espai de la piscina vella que-
daria per a equipaments esportius, apar-
cament i zona verda; a part que es faria 
primer un camp de futbol provisional en 
uns terrenys de darrere el Casal, sota el 

Castell; tot això estaria lligat amb la gran 
modificació que estava vivint aleshores 
la zona de l’Alou pel desdoblament de la 
carretera. Més endavant les coses no van 
anar per aquí.

2003
A principis d’any, mentre que al món es 
parlava ja de la guerra de l’Iraq, a Balsa-
reny naixia una nova força política local. 
De cara a les eleccions municipals que es 
preparaven per a la primavera, apareixia 
el VAI, Via Alternativa Independent, for-
mada per gent jove amb ganes de treba-
llar pel poble. 

Enfront del discurs del govern espan-
yol, clarament favorable a una guerra 
preventiva contra l’Iraq, una guerra 
d’agressió, Sarment es posicionava clara-
ment al costat dels que estaven a favor 
de la pau.

Recordem que la tardor anterior hi ha-
via hagut la marea negra en costes ga-
llegues provocada per l’abocament de 
petroli del vaixell Prestige. Un cop es va 
poder retirar l’embarcació, nombrosos 
voluntaris es van oferir en les tasques de 
neteja per evitar un desastre ecològic 
més gran encara del que va ser. Entre ells, 
hi va haver un balsarenyenc, el Rubèn Riu 
i Gras, que hi va ser present durant uns 
dies. Sarment va recollir les seves impres-
sions en una entrevista.

Mentrestant es continuava arranjant el 
Camí Verd de la Sèquia, amb la col·locació 
de baranes de fusta, per donar seguretat, 
i plafons indicatius del recorregut, el qui-
lometratge i les diverses fites del camí.

La guerra de l’Iraq era imminent i, al nos-
tre butlletí, anàvem publicant textos de 
diverses personalitats a favor de la pau, 
com un del Papa Joan Pau II, del bisbe 
Casaldàliga, del jutge Baltasar Garzón i 
de l’editor d’“El País” Juan Luís Cebrián.  
Finalment, ja al mes d’abril, en l’editorial 
ens havíem de lamentar que la guerra 
havia començat, amb entrar Estats Units, 
el Regne Unit i Espanya al capdavant. 
En l’editorial, en aquesta ocasió, repro-
duíem fragments a favor de la pau del 
parlament que va fer l’alcalde, Jaume Ra-
beya, des del balcó de l’Ajuntament, en 
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nom de tot el consistori.

A Balsareny hi va haver una “moguda” 
provocada per l’Ajuntament de Navàs 
quan va saltar la notícia que Navàs volia 
agregar-se els barris balsarenyencs de 
Cal Nosa, Cal Rata i un bon tros més de 
terreny rural. L’Ajuntament navassenc 
semblava que treia en aquells moments 
la notícia aprofitant que Navàs havia per-
dut habitants perquè l’antiga colònia de 
Valls de Torroella, que era seva, s’havia 
annexionat feia poc al terme de Sant Ma-
teu de Bages, però eren dues situacions 
diferents. Al cap de poc, l’afer va quedar 
en un no-res i, avui per avui, aquests ba-
rris continuen essent de Balsareny.

El 14 de març es va posar la primera 
pedra de les obres de construcció de la 
segona fase d’habitatges de la plaça de 
la Mel, per part de Felip Puig, aleshores 
conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques.

Sarment, en un altre ordre de coses, pu-
blicava unes entrevistes ben completes 
a les candidatures de les esperades elec-
cions municipals, que en aquella ocasió 
eren 4, després de la incorporació del 
nou VAI. Aquest fet va tornar l’emoció al 
poble per uns comicis d’aquest tipus. Els 
resultats van donar de nou guanyador a 
CiU,  però amb només 5 escons; per 2 es-
cons del VAI, 2 més del PSC i 2 més d’ERC. 
Després d’unes setmanes d’incertesa i 
expectació, en el Ple de constitució del 
nou consistori Jaume Rabeya, de CiU, va 
perdre l’alcaldia, després de 20 anys, a fa-
vor del tripartit format per tots els partits 
de l’oposició (que sumaven 6 escons), els 
quals van votar com a nou alcalde Fran-
cesc Soldevila, d’ERC, per als propers 4 
anys.

Sarment reflectia a les seves pàgines el 
canvi d’alcalde i li dedicava una entrevis-
ta inicial. Aquell estiu, amb alguns canvis 
introduïts pel nou consistori, hi hauria les 
tradicionals festes, com la de Sant Joan i 
els sopars i balls als carrers.

Quant a l’esport, el Club d’Handbol tor-
nava a pujar a Segona Catalana.

En el Ple de finals de juliol el nou govern 
tripartit aprovava modificar el projecte 
inicial, de l’anterior govern, sobre les no-
ves piscines i camp de futbol, de manera 
que tots dos equipaments es farien total-
ment nous, però al mateix indret on eren; 
el recinte de la piscina tindria una zona 
verda molt extensa i es deixaria espai en-
cara per a molts aparcaments, a part que 
no caldria fer un camp de futbol provi-
sional. En aquest Ple s’aprovava també el 

servei públic municipal de la Deixalleria i 
el seu reglament. 

Al setembre, en un altre Ple, s’aprovaria 
el projecte d’obra de remodelació i ade-
quació de serveis i pavimentació del 
nucli antic de Balsareny; aquest projec-
te ja havia estat iniciat i contractat per 
l’anterior equip de govern. També es va 
aprovar la construcció d’un camp de fut-
bol-7, darrere les pistes de tennis, de for-
ma provisional mentre duressin les obres 
del camp de futbol. 

A l’octubre, Sarment publicava un re-
portatge sobre l’obertura del nou tram 
d’autovia entre Sallent i Balsareny, des-
prés de dos anys d’obres, mentre encara 
estava pendent l’acabament del tram de 
Balsareny a la Granota. Al novembre des-
tacàvem la celebració a Balsareny dels 75 

anys del nostre bisbe Pere Casaldàliga, 
en tant que, a nivell de tot Catalunya, hi 
havia eleccions al Parlament, en què CiU 
no obtindria la majoria absoluta; a Balsa-
reny sí que aquesta coalició guanyava a 
nivell local.

Sarment acabava aquell any, recordat per 
la forta calor que va durar tot el final de 
primavera i quasi tot l’estiu, repassant les 
obres al poble: s’havia acabat el darrer 
tram del carrer Costeta i també les refor-
mes de l’Escola Guillem, així com la nova 
deixalleria, que ja estava en funciona-
ment des de la primavera; s’havia apro-
vat el projecte de rehabilitació del nucli 
antic (que més endavant seria modificat); 
i estaven ja en marxa la construcció dels 
dos blocs laterals de la Mel i també, per fi, 

la construcció de la nova zona esportiva, 
amb la piscina i el camp de futbol nous; 
aquell hivern s’estaven enderrocant to-
tes les instal·lacions velles, aplanant els 
terrenys i rebaixar-los fins al nivell de la 
carretera.

2004
Mentre que a Catalunya, després de les 
passades eleccions, es formava un tripar-
tit per a governar, entre ERC, PSC i  IC, que 
posava fi als 23 anys de pujolisme, a Bal-
sareny ja feia mig any que manava tam-
bé el nostre tripartit, cosa que es notava 
en alguns canvis, un nou estil de gover-
nar, una altra manera de fer, com també 
un nou aire en l’oposició. A més, el nou 
equip de govern va començar a editar el 
butlletí informatiu “Àgora” per fer arribar 
la seva veu a totes les cases del poble. 

Sarment, per la seva banda, estrenava 
l’any amb un nou disseny del butlletí, 
més modern, obra del Jordi Selgas i la 
Laia Prat.

El Centre Excursionista de Balsareny re-
naixia, amb una nova junta, i amb ganes 
de fer activitats. La primera fou una sorti-
da d’esports blancs a l’estació d’esquí de 
Font Romeu; i la segona a Porté-Puymo-
rens. Mentrestant una notícia apuntava 
al fet de construir una presó al Bages i, 
per això, a Balsareny la plataforma “El 
Bages diu No a la Presó” feia una xerrada 
per informar de com estava la situació de 
cara a la presó que es volia fer en terme 
de Sant Joan de Vilatorrada; els pobles 
més propers a l’indret eren els que lògi-
cament més s’havien mobilitzat. Més en-
davant es canviaria la ubicació concreta 
del centre penitenciari, que no es va fer a 
les Torres de Bages, però sí a la finca Lle-
doners, també en terme de Sant Joan, on 
és actualment.

La portada del mes de març expressava 
la indignació per l’atemptat islamista a 
Madrid del dia 11, on van morir prop de 
200 persones i la nostra solidaritat amb 
les famílies.  Balsareny també va sortir al 
carrer com a protesta, amb una concen-
tració silenciosa, el mateix dia 11 al ves-
pre, a la plaça de l’Ajuntament, on es va 
llegir un manifest de condemna. El mes 
següent, en l’editorial, ens referíem al fet 
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que l’escandalosa gestió partidista del 
govern del PP, tergiversant o amagant la 
informació sobre l’atemptat de Madrid, 
davant la incertesa inicial sobre quin 
grup terrorista s’atribuïa els fets, tot això 
a solament 3 dies abans d’unes eleccions 
generals, va propiciar un rebuig general 
contra el partit al poder tan gran que li va 
costar, gairebé amb tota seguretat, per-
dre les eleccions, a favor dels socialistes, 
amb José L. Rodríguez Zapatero al cap-
davant. A Balsareny també va guanyar el 
PSC, com acostumava a passar en unes 
generals (882 vots, per 555 de CiU).

Després d’un temps d’ençà del tanca-
ment de l’escorxador municipal, Sarment 
publicava una entrevista als seus usuaris 
habituals, els carnissers del poble, perju-
dicats per aquest tancament; les raons 
adduïdes, les quals es varen debatre en 
diferents plens municipals, van ser la ne-
cessitat d’adequar aquest equipament 
(construït els anys 60) a la normativa le-
gal i el cost econòmic de la seva gestió.

Sarment es feia ressò de l’obertura al 
trànsit del tram nou d’autovia entre Bal-
sareny i el sud de Puig-reig, que va ser el 
dia 5 de març. Com també del fet que, 
per la Festa Major d’aquell any, tornava, 
després d’uns anys d’absència, la Cursa 
Popular, organitzada pel CEB, amb 160 
participants.

Al mes de juny s’acabaven les obres de la 
nova piscina municipal, la qual obria les 
portes el dissabte dia 19 de juny. Aquell 
estiu el Club d’Escacs Balsareny va obte-
nir el títol de campions de Catalunya per 
equips del grup de 3ª categoria, a Sant 
Llorenç Savall, en tant que el CEB va pujar 
el Puigmal, de 2.913 metres d’altitud.

A finals de setembre començaven per fi 
les obres de remodelació del nucli an-
tic. Concretament, després d’haver-se 
canviat l’ordre, la primera fase estava 
destinada a la rehabilitació de les places 
de l’Ajuntament i de l’Església. Això va 
comportar el canvi d’ubicació del mer-
cat setmanal dels dijous que, a partir 
d’aleshores, va passar a fer-se a la plaça 
de la Mel, amb els nous pisos a punt de 
mostrar-se al públic. Actualment, ja fa 
onze anys que el mercat es fa allà.

Per altra banda, després de la compra per 
part de l’Ajuntament d’unes parcel·les 
del Trull, propietat del Centre Instructiu 
i Recreatiu, el consistori començava ja a 
netejar-les i explanar-les per a fer-hi un 
espai d’aparcaments.

A la tardor felicitàvem l’Agrupament 
Escolta Guillem de Balsareny pel seu 

cinquantè aniversari i, en portada, mos-
tràvem una foto dels fundadors de 
l’escoltisme al poble amb Mn. Felip Pu-
jols, l’estiu anterior; així com una altra 
foto amb els continuadors de l’escoltisme, 
amb Mn. Alfons Busto al capdavant, en 
l’acte commemoratiu. Llàstima que 
l’entitat ha desaparegut aquests darrers 
anys.

2005

A principis d’any destacàvem que la Ge-
neralitat rebutjava de forma definitiva la 
proposta de Navàs d’agregar-se els ba-
rris de Cal Nosa i Cal Rata; i que es prepa-
rava la substitució del bisbe Casaldàliga, 
per la jubilació, per un nou prelat, que es 
mantenia en secret de moment; però la 
cosa preocupant era que s’havia orde-
nat al pare Pere que abans abandonés la 
població, per tal que no continués vivint 
entre els seus estimats fidels i amics. Per 
sort, ben aviat vàrem poder rectificar les 
previsions, donat que el nunci finalment 
va dir que en Pere es podria quedar i, a 
més, el seu successor es mostrava dispo-
sat a comptar amb el seu ajut.

Al febrer tenia lloc el referèndum per una 
constitució europea. A Balsareny, com a 

tot Catalunya, i com a tot Espanya, guan-
yaria el Sí, per bé que no s’arribaria a fer 
la constitució perquè d’altres estats van 
donar el seu vot majoritari negatiu.

Sarment publicava un reportatge sobre 
el reconeixement que es va fer aquell any 
per la Festa dels Traginers a Joan Santa-
susana i Canal per la seva participació a 
la festa durant tants anys com a part de 
la història del poble.

Per la Festa dels Traginers estaven 
pràcticament enllestides les noves pla-
ces remodelades de l’Ajuntament i de 
l’Església. Per altra banda, l’equip de 
govern tripartit va configurar un nou 
model de Festa Major, sense envelats ni 
despeses gaire elevades en orquestres 
ni en actors de teatre gaire mediàtics; i 
amb la iniciativa del Consell de Joventut 
de fer dos concerts alternatius per a gent 
jove al pavelló. En aquesta Festa Major es 
presentava el llibre Balsareny, ahir i avui, 
de Joan M. Serra, mestre que havia estat 
a Balsareny, i de Ramon Carreté. Aquells 
dies, també, la Penya Barcelonista era re-
buda per la directiva del Barça en un acte 
social i institucional d’inauguració de la 
placa amb l’escut de la nostra penya, dis-
senyat feia temps per Mn. Joan Bajona.

Altres notícies publicades eren: el nome-
nament d’Andreu Verbon com a jutge de 
pau titular; l’aprovació del nou Consell 
Municipal de Joventut i el seu reglament, 
de forma semblant a la del Consell de 
Cultura; també aprovació del Pla de Jo-
ventut, per poder demanar subvencions 
a favor del jovent; la plaça d’Espanya 
passava a anomenar-se oficialment plaça 
Onze de Setembre; la biblioteca es po-
sava cada cop més al dia, amb les noves 
tecnologies, ara convertida ja en un tele-
centre de la Diputació; el CEB feia un crit 
d’alerta sobre la tala d’arbres que s’havia 
fet al Pla de Calaf; s’eliminava la font del 
triangle de la plaça 11 de setembre, da-
vant del perill que suposava i l’elevat cost 
del seu manteniment; i el CEB es decidia 
per fer una sortida a La Mola.

A l’estiu, de nou el drama del foc afectava 
Balsareny, el 18 de juliol. Un incendi que 
començava a la zona de Castellnou arri-
bava en poca estona a Balsareny pel Pla 
de Calaf: es cremarien 852 hectàrees del 
nostre terme, a més de 39 de Sallent i 27 
de Castellnou de Bages. Per tal que els hi-
droavions poguessin agafar aigua, aque-
lla tarda es va evacuar la piscina; també 
es va tallar el trànsit de l’autovia. Per sort, 
gràcies als professionals i a l’ajut de molts 
voluntaris, el foc es va poder controlar el 
mateix dia al vespre. Han passat ja 10 anys 
i almenys la zona es torna a veure verda.
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Tot just el dia abans, diumenge, Balsa-
reny celebrava amb una emotiva festa 
els 50 anys de l’ordenació sacerdotal de 
Mn. Joan Bajona i Pintó. Va destacar la re-
presentació de l’obra de teatre i música 
Ai, Mossèn!, de Santi Fornell, amb la par-
ticipació d’actors dels Pastorets i de les 
corals Sant Esteve i Romaní. Aquell ma-
teix cap de setmana el CEB pujava el Tuc 
de Mulleres, de 3.010 metres d’altitud, 
per celebrar, junt amb molts centres, el 
centenari del Centre Excursionista de la 
Comarca del Bages.

Al setembre destacàvem que el bisbe 
Leonardo Ulrich, successor del Pere Ca-
saldàliga,  complint una promesa feta 
al bisbe Pere, ens visitava a Balsareny el 
dia 5; i també que l’amo de Dheblan, em-
presa d’encofrats i estructures per a la 
construcció de La Coromina, havia desa-
paregut i devia alguns mesos de salari als 
treballadors. Mentrestant, el Cercle Cul-
tural s’adheria al clam de la societat civil 
en favor d’un nou text de l’Estatut de 
Catalunya i per un finançament equitatiu 
i solidari alhora. Poc després s’aprovaria 
el redactat del mateix al Parlament per 
una majoria aclaparadora i començaria 
la seva discussió a les Corts espanyoles.

A la tardor, Balsareny, després de molts 
anys de no ser-hi, tornava a ser convidat 
a participar a la Fira de Calella i l’Alt Ma-
resme, en la seva XXV edició, per mostrar 
la nostra cultura i la Festa dels Traginers. 
El Centre Excursionista continuava mun-
tant sortides com una pedalada a la via 
verda Girona - Sant Feliu de Guíxols,  una 
caminada per les Gorges de Carançà i 
una altra al Montseny.

A finals d’any els germans Orriols ens 
obrien les portes per concedir-nos una 
entrevista com a propietaris d’una em-
presa molt arrelada al poble, la Impremta 
Orriols, que acabava de fer una impor-
tant inversió econòmica. Per últim vam 
destacar la trajectòria del balsarenyenc 
Guillem Fernández, del Club Atlètic Man-
resa, com a promesa de l’atletisme català, 
que va rebre el premi a la millor marca 
registrada en 1.500 metres llisos, bronze 
en el campionat de Catalunya Promesa 
indoor amb un temps de 4’ 08’’08.

A Balsareny els Traginers d’aquell any 
recuperaven la Ruta del Traginer del dis-
sabte, després que l’any abans no es ce-
lebrés per manca d’acord. Això tornava 
més animació als carrers. El mateix dis-
sabte de Traginers hi havia a Barcelona 
una gran manifestació “pel dret a decidir”, 
com a resposta als continus atacs contra 
Catalunya, amb insults, calúmnies i men-
tides, i per protestar contra tot el mal que 
estaven fent —ja fa 10 anys—a la nostra 
cultura, economia, llengua i convivència, 
fins a límits increïbles.

El 12 de març es celebrava al poble la 20a 
edició de la Caminada Popular, amb un 
rècord absolut de participació, 569 cami-
nants. A la tarda, al Sindicat es passava 
un audiovisual sobre els vint anys i es 

celebrava l’efemèride amb un concert de 
Lazy Juo &The Cosmic Percusión, format 
pel balsarenyenc Xavier Calvet i el sallen-
tí Kevin Urbaneja. Enguany arribem ja a 
la 30a caminada popular. 

Aquells dies, l’alcalde Soldevila mani-
festava que properament començarien 
les obres del nou camp de futbol, que 
s’havien endarrerit, i que la superfície de 
terreny de joc seria de sauló, donat que 
fer-la de gespa encaria molt el projecte i 
no permetria usar la instal·lació per altres 
varietats esportives.

Per altra banda, el president de la Gene-
ralitat, Pasqual Maragall, que es va tras-
lladar a São Félix do Araguaia, el dia 9 
de març feia lliurament del Premi Inter-
nacional Catalunya 2006 al bisbe emèrit 
Pere Casaldàliga.

Per la primavera una bona colla de socis 
de la Penya Barcelonista va anar un cap 
de setmana a Sant Sebastià a veure el 
partit de futbol entre la Reial Societat i el 
Barça. A final de temporada el Barça, que 
va guanyar la Lliga, es proclamava també 
campió de la Champions League a París, 
i publicàvem en portada una foto amb 
cinc balsarenyencs que hi van anar. A Bal-
sareny apuntàvem el mèrit del Club de 
Veterans de Futbol, que es va proclamar 
campió del Campionat Intercomarcal de 
Veterans 2005-06 per segona vegada. 

En afers polítics, s’anunciava ja el referèn-
dum sobre el nou Estatut de Catalunya 
per al 18 de juny, que ja, de fet, havia es-
tat retallat a Madrid, amb esmenes que 
afectaven el finançament i la definició de 
Catalunya com a nació sobretot. Els re-
sultats a Balsareny van ser favorables al 
Sí a l’Estatut.

Aquella primavera, es celebrava una festa 
amb el nom “Andalunya” amb l’objectiu 
d’agermanar les dues cultures, l’andalusa 
i la catalana, que conviuen a casa nostra, 
amb actes típics de totes dues; la festa es 
tornaria a fer l’any vinent. També el Ca-
sal de la Gent Gran celebrava, amb una 
colla d’actes ben animats, el seu 25è ani-
versari; i ho tornarien a commemorar al 
novembre, el mes en què es va inaugurar 
(novembre 1981).

Per altra banda, l’Ajuntament anunciava 
el seu projecte de construcció de la nova 
Llar d’Infants, que el tripartit preveia fer 
als terrenys de sota el Trull. Més endavant 
canviarien els plans.

Al juny emetíem un reportatge sobre el 
primer Cros del Traginer, de 10 km. de 
recorregut, amb la participació de 62 co-

2006

Començàvem l’any celebrant els 30 anys 
de Sarment. Encetàvem així una nova 
etapa amb una edició digital (www.sar-
ment.cat o www.ccbalsareny.cat) que 
contindria les mateixes informacions que 
el butlletí en paper, però facilitaria la par-
ticipació popular i sovint serviria per am-
pliar informacions, textos o fotografies 
que no tinguessin cabuda en el butlletí 
imprès; i també, si calia, per modificar-les 
o avançar-les durant el mes, segons les 
circumstàncies. Avui, al web es publica el 
PDF del Sarment imprès, i des del 2011 
un blog (http://sarment.blogspot.com) 
fa les funcions d’anticipació i ampliació 
esmentades.

Fèiem constar la mort de Josep Casal-
dàliga Pla, de cal Lleter, que fou alcalde 
del poble des de 1960 fins al 1979. L’òbit 
s’esdevingué els darrers dies del 2005.
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rredors. Aquest acte, organitzat pel CEB, 
ha tingut continuïtat i forma part ja del 
nostre calendari; s’ha arribat ja a la dese-
na edició. El mateix mes la Penya Barcelo-
nista feia una festa a la plaça de l’Església 
per celebrar els títols del Barça, activitat 
que es va fer diverses vegades en dife-
rents temporades.

A Balsareny, al mes de juliol, es posava la 
primera pedra de la nova ampliació del 
Casal Verge de Montserrat. I, mentre que 
el CEB feia un altre tres mil, al pic Besiber-
ri Sud (3.017m), al mes d’agost 4 mem-
bres del Centre Excursionista de Balsa-
reny, col·laboradors de Sarment, Dèlia 
Ortega, Joan Prat, Josep Emili Puig i Trini 
Riu, van assolir el cim del Kilimanjaro, el 
pic més alt de l’Àfrica.

També a l’agost s’inaugurava, al carrer 
Carrilet,  el tanatoride l’empresa Fon-
tal, amb seu a Manresa. Al setembre, 
s’inaugurava el nou camp de futbol 
municipal situat al mateix indret que 
l’anterior. Alhora es presentava el nou 
equip de la Unió Esportiva Balsareny. 
Durant la setmana de la joventut va 
destacar una botifarrada popular i un 
concert al Castell, així com la baixada 
d’andròmines.

Al setembre, i coincidint amb la presen-
tació del llibre de Joan Guerrero i Pere 
Casaldàliga Els ulls dels pobres, la Biblio-
teca va fer l’acte d’inauguració del rètol 
amb el nom del bisbe Pere Casaldàliga, 
que li dóna nom oficialment des del 
març de 2004.

Al novembre  tenien lloc les eleccions al 
parlament català. A Balsareny tornava a 
guanyar CiU, però el nou govern estaria 
format altre cop pel tripartit d’esquerres 
que votaria com a president de la Gene-
ralitat José Montilla.

A les nostres pàgines reflectíem al set-
embre el fet de la mort, l’estiu del 2007, 
de Lluís Maria Xirinacs, lluitador per la 
plena sobirania nacional catalana, que 
havia estat a la presó per les seves idees, i 
conegut especialment a Balsareny, on va 
deixar un bon record, perquè hi va viure 
tres anys com a vicari de la parròquia.

Per altra banda, a Balsareny, la tempora-
da 2007-08, arrencava de nou el Futbol 
Sala després d’una dècada d’inactivitat; i 
el Club d’Handbol iniciava el seu any de 
celebracions per commemorar, el 2008, el 
seu 40è aniversari.

Políticament parlant, el nou govern de 
CiU comença a fer diverses modifica-
cions sobre les decisions preses abans 

2007

nova disposada a tirar endavant un nou 
projecte, que avui funciona molt bé.

Per altra banda, l’alcalde Soldevila re-
collia a Manresa el premi atorgat pel 
Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Pla de Bages per la Festa dels 
Traginers.

A la primavera arribaven de nou les elec-
cions municipals i es tornava a girar el 
color polític del nostre consistori. De nou 
guanyava CiU per majoria absoluta i tor-
nava com a alcalde el seu cap de llista, 
Jaume Rabeya, mentre que el tripartit 
saltava (CiU: 7 regidors; ERC, 2; PSC, 1; VAI, 
1; i PP, 0 (el  PP va presentar-se a Balsareny 
amb una llista els membres de la qual, 
que sapiguem, no tenien cap vinculació 
amb el poble i ni tan sols els coneixíem).

En aquell començament d’any des-
tacàvem a Sarment la inauguració de 
Ràdio Balsareny, que tornava a eme-
tre després d’uns 10 anys d’inactivitat 
(abans s’havia dit Ràdio No-Sé), a través 
de la freqüència 107.1 de la FM, on enca-
ra continua emetent. S’havien fet obres 
de millora a l’emissora, havia calgut una 
nova legalització i, sobretot, hi havia gent 

per l’anterior govern tripartit, entre elles, 
la nova llar d’infants, que finalment no es 
faria al Trull.

2008
Al mes de març tenien lloc les eleccions 
generals a les Corts espanyoles, en què 
van tornar a guanyar els socialistes i Ro-
dríguez Zapatero va renovar com a presi-
dent del govern. Aquí a Balsareny també 
guanyaven els socialistes, per quasi el 
doble de vots que CiU.

Al mes d’abril, amb motiu de l’audiovisual 
que es va projectar al Sindicat, vam des-
tacar que un balsarenyenc, Salva Garcia 
Villagrasa, havia arribat aquell passat 
gener al cim de l’Aconcagua, de 6.962 
m. Per altra banda, el grup de teatre 
dels Pastorets estrenava per Sant Joan i 
per Sant Pere, en dues representacions, 
l’obra Tartuf, de Molière, al Sindicat.

En l’apartat literari, fèiem la crítica co-
rresponent a quatre llibres: un sobre Pere 
Casaldàliga titulat: Pedro Casaldáliga. Las 
causas que dan sentido a su vida. Retrato 
de una personalidad, escrit per un grup 
de personalitats  properes a ell;  un altre, 
escrit pels nostres conciutadans Jordi 
Corominas i Joan Albert Vicens: Conver-
saciones sobre Xavier Zubiri (PPC, Madrid, 
2008); un altre encara, titulat Vida, poesia 
quotidiana, el primer llibre de poemes 
de Santi Fornell; i, per últim, el llibre que 
el balsarenyenc Jordi Lladó va publicar 
sobre el poeta i dramaturg berguedà Ra-
mon Vinyes: Ramon Vinyes: un home de 
lletres entre Catalunya i el Carib; l’obra de 
Vinyes va ser objecte de la seva tesi doc-
toral en Filologia Catalana.

L’ascensió d’un tres mil comença a ser 
una tradició del CCB que porta a terme al 
juliol; però aquell 2008 uns quants mem-
bres del centre van assolir-ne dos, de tres 
mils, el Vallhivierna (3.067 m) i la Tuca de 
Culebres (3.062 m), dos pics separats pel 
famós Pas de Cavall.

Arribant l’Onze de Setembre, hem de 
dir que Sarment reflectia, a part d’altres 
actes populars de la Diada, un recital de 
poesia a càrrec de rapsodes dels Pasto-
rets, acte que es celebrava per quart any 
consecutiu i que enguany oferia poemes 
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de Salvador Espriu; els anys anteriors 
havien recitat una antologia de poesia 
patriòtica catalana; una selecció de Joan-
Salvat Papasseit i un recull de Joan Ma-
ragall.

Altres notícies de l’any, destacades a Sar-
ment foren: a partir de l’1 de juliol la para-
da de l’autobús es traslladava de lloc per 
situar-se al davant de la piscina munici-
pal, a la carretera de Moià, a banda i ban-
da, tant per al servei en sentit Manresa 
com en sentit Berga, just al lloc on es van 
instal·lar les respectives marquesines no-
ves; Conxita Planes es jubila com a biblio-
tecària de Balsareny, després de 44 anys 
de servei, i se li fa un acte d’homenatge 
a la mateixa biblioteca; es celebra la pri-
mera Fira d’Entitats, a la plaça de la Mel, 
carrer Ponent i sala del Sindicat, amb 
un gran èxit de participació i de públic; 
s’engega el cicle TEMPO, a la sala Sindi-
cat, temporada d’espectacles familiars 
(teatre, circ, màgia, pallassos, cançons, 
etc.), que tindrà lloc un diumenge al mes 
i que es continua fent actualment, ja en 
la seva vuitena temporada ja; la renún-
cia de Susana Morón, regidora per CiU, 
i la presa de possessió del seu substitut, 
Josep Miquel Soler; la nova direcció dels 
Pastorets, a càrrec de Josep Fornell, Isidre 
Viu i Josep Estruch, que substituïen Ra-
mon Carreté, qui els havia dirigit des del 
2002.

Però els dos aspectes més rellevants de 
la vida al poble, els darrers mesos de 
l’any, van ser: per un costat, que la crisi 
econòmica havia començat a tot arreu i a 
Balsareny s’hi notaria de seguida, perquè 
molts edificis de pisos que estaven a mig 
fer o a punt de començar, amb el forat ja 
fet, quedarien paralitzats fins a nou avís. 
Ara, després de 7 anys, molts blocs o so-
lars estan igual i no se sap si mai s’hi farà 
res. Durant el boom immobiliari el nos-
tre poble havia fet un canvi radical, amb 
nombroses obres de construcció de pi-
sos, que només alguns s’havien ja acabat 
i començat a ocupar quan va iniciar-se la 
crisi, a partir de l’estiu 2008. L’aturada im-
mobiliària i la crisi financera estaven fent 
caure, a tot arreu, el consum, el sector de 
l’automòbil, el turisme, etc. 

Per una altra banda, feia mesos ja que el 
carrer del Castell i després el de la Creu 
estaven potes enlaire, amb greus proble-
mes per poder-hi passar. S’estaven fent les 
obres de remodelació urbanística, però 
també de renovació del clavegueram i les 
xarxes d’aigua i electricitat, que no eren 
fàcils de fer en uns carrers força estrets. La 
seva finalització s’havia endarrerit i era ob-
jecte de molts comentaris per part de la 
gent; finalment s’acabarien per Nadal.

visites guiades al nostre Castell, bàsi-
cament en horari de cap de setmana i 
visites concertades durant la setmana. 
Des d’aleshores l’empresa ha canviat, i 
els horaris concrets també, però segueix 
havent-hi aquest servei. 

Sarment destacava en un editorial 
que l’essència de la Festa Major és la 
col·laboració de les entitats i la partici-
pació de la gent. L’Ajuntament hi ha de 
destinar un pressupost raonable, sense 
disbauxes, amb una oferta d’activitats 
variada per a totes les edats.

En un altre ordre de coses, Mercè Farràs 
era elegida presidenta dels Pastorets de 
Balsareny, mentre que mossèn Joan Ba-
jona, president de l’associació fins al mo-

Al març d’aquell any s’inaugurava 
l’ampliació del Casal Verge de Montse-
rrat, amb molta afluència de gent i la 
presència de les autoritats locals i de la 
Generalitat.

A l’abril de 2009 el Castell tornava a obrir 
les portes. Després d’un temps sense po-
der-lo visitar, la propietat del Castell, per 
mitjà d’una empresa d’esdeveniments, 
començava a oferir de nou un servei de 

ment, quedava com a president honorífic 
d’una junta rejovenida.

La darrera etapa d’obres públiques que 
faria l’Ajuntament abans d’entrar ja 
en uns anys de plena crisi seria la fase 
d’urbanització de la plaça de Ricard Vi-
ñas i la Baixada del Torrent, que es van 
començar primer, i també el primer tram 
del carrer Sant Domènec, que es faria 
després. Aquestes obres es van poder fer 
aprofitant un pla per fomentar l’ocupació 
del govern Zapatero, quan la crisi encara 
no havia tocat fons. Aquella primavera ja 
es va començar a aixecar el terreny de la 
plaça de les Monges (Ricard Viñas) i tam-
bé les moreres que hi havia.

Vàrem realçar que al mes de juny els Ve-
terans de Futbol de Balsareny van anar a 
Alemanya a jugar un partit, al poble de 
Giengien Brenz, entre Stuttgart i Munic, 
on havia viscut en Lluís López. Aquell 
juny també s’inaugurava l’itinerari de 
l’espai natural del riu Llobregat al seu 
pas per Balsareny, fet del qual donàvem 
un ampli reportatge.

El grup escènic PastBal (Pastorets de 
Balsareny) va presentar, el mes de juliol, 
en dues representacions, l’obra La cara i 
la creu, original de Santi Fornell, que va 
gaudir d’una bona afluència de públic. El 
mateix cap de setmana, el CEB feia un al-
tre tres mil, que va ser el Comaloforno, de 
3.033 metres d’altitud.

També van aparèixer a les nostres pàgi-
nes les notícies sobre Jordi Cervantes, 
que va obtenir el títol de campió de 
Catalunya en la categoria “Elit” en els 
campionats de Catalunya de ciclisme de 
carretera celebrats a Falset; el rebuig per 
part del consistori d’una moció presenta-
da per ERC pel dret a l’autodeterminació; 
la filmació de la pel·lícula Caracremada, 
sobre el darrer maqui català, amb dos 
escenaris balsarenyencs: a Cal Castellà 
i El Vilar; i altres indrets, com la Creu del 
Perelló, on va morir (vàrem entrevistar 
el seu director, el figuerenc Lluís Galter); 
la presentació del llibre Coral Infantil Ro-
maní: 25 anys de cançons, de Mn. Joan 
Bajona, editat desinteressadament per la 
Impremta Orriols; i el recital de poemes 
de Jacint Verdaguer a càrrec de rapsodes 
dels Pastorets.

A finals d’any lamentàvem la mort de 
Llorenç Planes Vilella, als 97 anys, un re-
ferent de la cultura i la catalanitat a Bal-
sareny, fidel col·laborador de Sarment 
des dels seus inicis. El nostre butlletí hi va 
dedicar una àmplia crònica.

En el darrer número de l’any publicàvem 

2009
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un editorial conjunt de la premsa cata-
lana posant de manifest el malestar pel 
que sembla que serà una imminent sen-
tència del Tribunal Constitucional molt 
desfavorable contra l’Estatut català. Els 
diaris del país no s’hi van adherir, només 
els comarcals i locals.

Per últim, fèiem constar un nova mala 
notícia per a les mines, ja que Iberpotash 
anunciava un expedient de regulació 
d’ocupació (ERO) temporal que afecta-
ria gairebé tota la plantilla i suposaria la 
paralització de tota l’activitat productiva 
durant mig any. Sembla que la causa era 
la forta caiguda de la demanda. Con-
fiàvem que sindicats, empresa i organis-
mes públics, si calia, fessin les gestions 
oportunes per poder continuar garantint 
aquesta font de treball.

Balsareny va ser a Barcelona el 10 de ju-
liol a la gran manifestació per expressar 
el rebuig a l’esperada sentència del Tri-
bunal Constitucional retallant significa-
tivament l’Estatut que havia aprovat el 
Parlament, el Congrés, el Senat i ratificat 
amb referèndum. Tot per culpa d’un re-
curs interposat pel PP, però també del 
Defensor del Poble nomenat pel PSOE. 

Per altra banda, a Balsareny, un èxit tea-
tral de la Coral Sant Esteve, amb l’obra 
musical “Residència Sant Esteve”, amb tex-
tos de Ramon Carreté i altres, presenta-
da al Sindicat el 18 de juliol. Continuant 
amb el teatre, era notícia que el nostre 
conciutadà Climent Ribera, que ja havia 
participat en els Pastorets i altres obres 
de teatre al poble, formava part d’un 

nell presentava un llibre seu, en aquest 
cas Bufi aquí! Aventures i desventures  d’un 
Mosso d’Esquadra de Trànsit. I, per Sant 
Marc, es celebrava la consulta sobre la 
independència, com a molts més mu-
nicipis catalans, amb un resultat favora-
ble a la independència de 590 persones 
(95,2%), per 15 de vots en contra i 15 en 
blanc. La participació va superar de poc 
el 20% sobre el cens estimat.

La gran notícia esportiva de la tempo-
rada va ser l’ascens de la U.E. Balsareny 
a Segona Regional, després de 20 anys, 
en quedar campió de Tercera. Per altra 
banda, els prebenjamins de Futbol-7, del 
futbol base que s’estava ja promocio-
nant molt al poble, guanyaven la lliga del 
Consell Comarcal del Bages.

A l’estiu reflectíem que molta gent de 

grup teatral amb tres persones més ano-
menat “Qüestió de 4”.

S’informava també de la mort de Joan 
Santasusana, un balsarenyenc de soca-
rel, treballador incansable i conegut so-
bretot per la seva implicació de sempre 
en la Festa dels Traginers, en la Torrada i 
la Cavalcada, i en  general amb tota mena 
d’activitats populars.

Per altra banda, al costat del poliesportiu 
es construïen un camp de vòlei platja i 
una pista per a patins i skates.

En un ple de l’Ajuntament s’adjudicaven 
les obres de rehabilitació de la Casa To-
rrents a la plaça de l’Església, on hi ha el 
CAP, i de les obres de construcció de la 
nova llar d’infants, no al carrer del Trull, 
com volia l’anterior govern, sinó a lloc de 
les antigues escoles de Sant Marc.

A l’estiu apareixia una nova activitat pro-
moguda per l’Ajuntament, en aquest cas 
unes jornades de divulgació científica, 
durant els 4 caps de setmana de juliol, 
sobre temes diversos dirigits per gent 
de Balsareny o de fora, relacionats amb 
la ciència (astronomia, botànica, tecno-
logia...), per tal de donar a aquesta un 
caire més popular. L’activitat tindria con-
tinuïtat als anys següents.

Passat l’estiu, el nou grup de teatre ano-
menat “Els Marus” es donava a conèixer 
amb l’estrena de l’obra Una assegurança 
de mala mort, de Santi Fornell, amb molt 
èxit de públic en les dues representa-
cions fetes. Per l’Onze de setembre es 
feia, com de costum, el recital de poesia a 
la biblioteca, amb poemes de Josep Ma-
ria de Sagarra; per altra banda, el Castell 
estrenava les visites teatralitzades, amb 
un Pau Bròquil viu que es converteix en 
el narrador de la visita guiada per les de-
pendències del Castell, on tenen lloc di-
verses escenificacions.

Aquella tardor hi havia eleccions al Parla-
ment català, en què guanyava CiU i com 
a resultat Artur Mas es proclamava nou 
president de la Generalitat. A Balsareny 
també quedava primera CiU.

2010
A Balsareny es constituïa la platafor-
ma Balsareny decideix per fer una con-
sulta popular el dia 25 d’abril sobre 
l’autodeterminació de Catalunya, igual 
que molts altres municipis l’estaven pre-
parant, després que comencés Arenys de 
Munt feia uns mesos. El 5 de març es pre-
sentava la campanya. El Cercle Cultural, 
editor de Sarment, s’hi va adherir,  com 
moltes altres entitats, fins a 14 en total, 
i 88 socis a títol individual. El butlletí va 
fer-se ressò de diversos actes de cam-
panya i de les conferències que es van 
celebrar.

Mentrestant el Departament de Tre-
ball havia autoritzat l’ERO presentat per 
Iberpotash, tot i que el va reduir en dies; 
l’empresa complementaria la prestació 
d’atur dels treballadors fins al 75% del 
sou.

El 8 de març ens sorprenia una gran ne-
vada a Balsareny i bona part del país, que 
va trasbalsar la nostra vida quotidiana un 
parell de dies, dilluns i dimarts, després 
es va anar arribant a la normalitat. Tot i 
així, el diumenge a sobre celebràvem la 
Caminada Popular trepitjant neu, però 
amb èxit de públic.

Per Sant Jordi, nou llibre d’un balsaren-
yenc (no ens podem queixar de no tenir 
prou escriptors locals): de nou Santi For-

2011
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Mentre que el Parlament de Catalunya 
prenia la decisió d’admetre a tràmit un 
debat sobre la possible independència 
de Catalunya, a Sarment entrevistàvem 
Mn. Lluís Tollar i Puig, que feia poc havia 
vingut de rector a Balsareny en substitu-
ció de Mn. Alfons Busto.

Per altre costat, es publicaven dos llibres 
més: El desgavell, de Ferran Planes en edi-
ció completa (ja havia estat publicat, cen-
surat, el 1969), i que narra fets històrics 
de la República i la guerra civil al nostre 
poble; i Els noms de lloc, de casa i de perso-
na de Balsareny, de Ramon Carreté.

Per la Festa dels Traginers, els balsaren-
yencs vam poder veure acabades les 
obres de remodelació de la Casa Torrents, 
és a dir, l’antic Mas Martí de Balsareny, a 
la plaça de l’Església i Trull. 

Cal dir també que, a la temporada de tea-
tre familiar Tempo, s’hi afegia mensual-
ment, a partir del febrer el cicle Sona B 
de música selecta, variada i de qualitat. Ja 
fa doncs 5 anys que es fa.

El 19 de març es plantaven 10.000 arbres 
entre Fucimanya i el Serrat del Maurici, 
zona devastada per l’incendi de l’any 
2005.

Pel que fa a la literatura, es presenta-
va a la Biblioteca el llibre Un fil de veu, 
del poeta navassenc Rossend Sellarés. 
La presentació anava acompanyada 
del recital del grup Joc i Foc format per 
rapsodes de Navàs i Balsareny. Per altra 
banda, el nostre col·laborador i fundador 
del CCB Pere Juncadella publicava un lli-
bre col·lectiu de narrativa, junt amb un 
grup d’alumnes de l’Escola d’Escriptura 
de l’Ateneu Barcelonès, amb el nom de 
L’artefacte.

I, amb l’arribada de la Festa Major, Balsa-
reny estrenava dos gegantons: un repre-
senta la figura de Mn. Joan Bajona; i l’altre 
és la Mariona, una filadora anònima. 

A l’abril tres nenes de Balsareny, Cla-
ra Rivero, Ainoa García i Noa Sabio, de 
l’equip del gimnàs de l’Eix de Navàs, es 
van proclamar, a Badalona, campiones 
d’Espanya de gimnàstica rítmica de la 
categoria Duo Fantasia Baby, i també van 
ser primeres en Duo Fit Kid Baby. Des-
prés, a finals de maig, a Itàlia, la Clara i 
l’Ainoa van aconseguir un molt bon lloc 
en el campionat del món de Fit Kid.

En afers polítics, per una banda, el 29 
d’abril, a Sant Benet de Bages, la plata-
forma Bages Decideix llegia la Declara-
ció del Bages per la Independència. Per 

de Manresa; la parròquia engegava un 
seguit d’activitats i iniciatives per re-
captar diners per reparar la teulada de 
l’Església; es va publicar el llibre Las tie-
rras de Jan, de Manel E. Montoya, natural 
de Balsareny, poble on transcorre bona 
part de l’acció de la novel·la; 5 socis de 
la Penya Barcelonista van viatjar a Wem-
bley per veure com el Barça conqueria 
la seva quarta Champions; per l’Onze de 
Setembre es feia un recital de poesies de 
Pere Quart; s’obria el nou accés des de la 
carretera de Manresa al carrer Sant Marc; 
i, per altra banda, s’acomiadava de Bal-
sareny Mn. Lluís Tollar i Puig, que havia 
estat de rector al poble els darrers anys. 
En el seu lloc arribava Mn. Xavier Caste-
lló, rector actual.

una altra banda, tenien lloc les eleccions 
municipals a tot l’estat. A Balsareny, en 
aquesta ocasió, es presentaven només 3 
llistes: la de CiU, la del PSC i la l’ERC; des-
apareixia el VAI. Tornaria a guanyar CiU, 
amb 7 regidors i Jaume Rabeya renova-
ria com a alcalde; ERC tindria 3 escons i el  
PSC tan sols un.

Aquell 15 de maig va quedar per a la 
història com la “revolta dels indignats”: 
el 15-M. Va començar amb acampades 
a Barcelona, Madrid i altres llocs i es va 
perllongar durant dies per manifestar el 
rebuig popular d’una bona part de la so-
cietat al món polític i el sistema econò-
mic i financer.

Altres notícies eren: el balsarenyenc Dí-
dac Galera era coautor d’un llibre imprès 
per Ampans titulat Un conte de la ciutat 

Mentrestant, aquella tardor arribaven 
des del govern de la Generalitat, fortes 
retallades en ensenyament i en sanitat, 
que afectarien per exemple el CAP de 
Balsareny. Iberpotash garantia el futur de 
la plantilla. I el grup de teatre “Els Marus” 
assolia un nou èxit amb la representació 
de l’obra “Rigueu Mortis”, de Santi Fornell.

Tornava a haver-hi eleccions generals a 
les Corts de Madrid, el 20 de novembre; 
les va guanyar el Partit Popular, amb 
Mariano Rajoy com a nou president del 
Govern espanyol; a Catalunya, i també a 
Balsareny, guanyava CiU.

A partir del mes de novembre Sarment 
oferia, a més de les edicions en paper i 
digital, un blog on es poden publicar 
informacions d’interès abans de l’edició 
impresa, articles la llargada dels quals no 
permeti publicar-los en paper, i ampliar 
l’espai per a fotografies.

El 15 de desembre l’Ajuntament no-
menava mossèn Joan Bajona i Pintó Fill 
Adoptiu de Balsareny.  

2012
A nivell de país es constituïa l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) , una organitza-
ció unitària i transversal que treballa per 
aconseguir la independència de Cata-
lunya, com a única manera de sobreviure 
com a poble. A Sarment reflectíem que 
a Balsareny es començava a parlar de 
fer un grup local d’aquesta ANC, ja que 
l’associació Balsareny Decideix s’havia 
dissolt després de la consulta popular 
del 25 d’abril.

A Sarment ens fèiem ressò del futur 
d’Iberpotash, amb el projecte Phoenix, 
que garantia la continuïtat de l’explotació 
minera de Súria i que, semblava ser, que 
en un futur preveia la utilització del pou 
de Sallent com a espai logístic i indus-
trial. Tot i l’ambició del projecte per al Ba-
ges, podria dur a un possible impacte en 
el desenvolupament comercial de Balsa-
reny i Sallent, ja que es contemplava la 
possibilitat del tancament de la mina de 
Sallent-Balsareny; també creava dubtes 
sobre el futur dels runams salins del Co-
gulló i de la Botjosa i hi podria haver una 
reducció de la plantilla dels prop de mil 
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treballadors a necessitar-ne només 714.

A l’Ajuntament s’aprovava crear un cen-
tre cívic a l’antiga escola de la plaça de 
les Monges; poc després es va inaugurar. 
Es va distribuir l’edifici, que fins feia poc 
era la llar d’infants, en locals per a les en-
titats del poble, entre elles, la redacció de 
Sarment (CCB); a més es deixava una sala 
col·lectiva per a reunions de qualsevol 
entitat.

A Sarment parlàvem també de la refo-
restació de les zones cremades de Bal-
sareny, a la zona del Serrat del Maurici; i 
de la nova presidenta de la secció local 
d’ERC, Neus Orriols. Aquell any el Cross 
del Traginer incorporava la categoria in-
fantil.

A final de temporada el Balsareny de Fut-
bol Sala aconseguia un altre any l’ascens 
i ja era nou equip de Territorial Catalana.

Mentrestant sortia a la llum la notícia 
de la intenció de Gas Natural de crear 
un magatzem soterrat a Balsareny, con-
cretament de 8 cavitats subterrànies a 
900 metres de fondària, que servirien 
de magatzem de reserva de gas natural, 
aprofitant les cavitats salines del terreny. 
L’alcalde expressava que calia analitzar 
bé el projecte. Hi hauria un acte informa-
tiu a Balsareny. El tema, després de crear 
unes setmanes de rebombori, de mo-
ment quedaria encallat. 

Al mes de maig, per fi, es constituïa al 
nostre poble la secció local de l’ANC, i es 
presentava la seva junta. L’entitat partici-
pava ja en la Caravana del Bages per la In-
dependència. Per Sant Joan s’inaugurava 
una placa de carrer amb el nom de “El 
racó de Mossèn Joan” per designar la 
baixada entre el local parroquial i la casa 
rectoral (rampa i escales), baixant cap al 
Repeu, un espai decorat fa anys per Mn. 
Joan.

A Sarment publicàvem, per altra banda, 
un balanç esportiu i econòmic de la pri-
mera temporada del nou projecte per al 
futbol base de la Unió Esportiva Balsa-
reny. Els seus responsables expressaven 
la seva satisfacció en el vessant esportiu, 
mentre que econòmicament agraïen la 
col·laboració de l’Ajuntament i de molts 
comerços i empreses.

Per la Diada de l’Onze de setembre, Bal-
sareny, amb un autocar i molts cotxes 
particulars, era present a la gran mani-
festació pel centre de Barcelona, amb el 
lema “Catalunya, un nou Estat d’Europa”. 
A la Biblioteca, els rapsodes dels Pasto-
rets recitaven poemes de J.V. Foix.

que continuarien durant tot l’any 2013; 
i reflectíem els resultats de les eleccions 
anticipades al Parlament, que s’havien 
convocat a ran de la negativa al diàleg 
del govern espanyol amb la Generalitat 
després de la gran manifestació del set-
embre. Els resultats a tot Catalunya —a 
Balsareny en particular també— van do-
nar CiU com a guanyadora; i Artur Mas 
renovava com a president. 

A finals d’any els balsarenyencs es con-
centraven davant de cal Lleter i es ma-
nifestaven pels carrers a favor del bis-
be Pere Casaldàliga, davant del fet que 
s’havia vist obligat a marxar de São Félix 
do Araguaia, i anar-se’n a més de mil qui-
lòmetres, per les amenaces de mort que 
havia rebut darrerament. Afortunada-

A l’octubre se celebrava al nostre poble el 
primer Fòrum sobre “Les causes del bisbe 
Pere Casaldàliga”; i tenia lloc a Balsareny 
una nova edició de la Fira d’Entitats. Per 
altra banda, aquella tardor es creava el 
grup GADA, Grup d’autoajuda per deixar 
l’alcohol; en canvi, desapareixia el Servei 
de Psicologia Municipal de què dispo-
sava l’escola Guillem. 

El nostre butlletí publicava un reportatge 
sobre la conferència muntada per Balsa-
reny per la Independència i la Fundació 
Catalunya Estat, a la sala Sindicat, on es 
va explicar extensament què suposaria 
la independència de Catalunya des del 
punt de vista econòmic, polític i social.

En el darrer número de l’any fèiem cons-
tar que començaven els actes de celebra-
ció dels 50 anys de la Coral Sant Esteve, 

ment més endavant podria tornar a casa.

2013
La Coral Sant Esteve encetava l’any, el dia 
1, recitant el Poema de Nadal, i els Reis de 
l’Orient, a més de carbó, portaven vestits 
nous. 

L’Ajuntament treballava per reduir el 
temps d’espera per a beneficiar-se del 
servei de teleassistència.

Els espectaculars Traginers de 2013 van 
començar a principis de setmana pel fet 
que Balsareny va participar al programa 
de TV3 “Divendres”. Un dels actes tele-
visats en directe va ser una mostra del 
que és la Cavalcada i desfilada dels Tra-
giners a la plaça de l’Església, davant els 
comentaris i entrevistes del presentador 
Espartac Peran. També, durant aquella 
setmana, la de TV3 a Balsareny, es van 
tractar altres aspectes del poble com el 
llenguatge, amb l’escriptor Màrius Serra; 
els invents d’en Ramon Magem; la gas-
tronomia, amb la balsarenyenca Mª Àn-
gels Serra, del restaurant Rosamar, etc.

L’ANC de Balsareny penjava una gran 
estelada al Balç de Roqueta, molt visible 
des de l’eix del Llobregat. A Sarment par-
làvem també de la feina que fa l’entitat 
Astroamics, que va creixent en nombre 
de simpatitzants, dedicada a l’observació 
astronòmica i coneixement de l’Univers; 
com també de l’aparició, durant els dies 
de la Festa Major, de la “Cagada de la mula”, 
que ha continuat de moment cada any.

Destacàvem igualment la gran actuació 
de la Polifònica de Puig-reig, en un Sin-
dicat ple a vessar, dins dels actes del cin-
quantè aniversari de la Coral Sant Esteve. 
Dintre d’aquest programa també vam 
informar d’importants activitats que van 
tenir lloc durant l’any amb molt d’èxit, 
com la nova representació de “Balsareny, 
més de mil anys”, a càrrec de la mateixa 
Coral, amb els Pastorets de Balsareny i la 
Cobla Ciutat de Manresa, per la Festa Ma-
jor; concert de la Vella Dixieland al Cas-
tell; “La llegenda del Comte Arnau”, per 
Manel Camp i Joan Crosas; i el concert de 
Sant Esteve.

A l’estiu, al Parlament de Catalunya es 
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creava el Pacte Nacional pel Dret a De-
cidir; el CCB, com altres entitats, s’hi va 
adherir des del primer moment. A Balsa-
reny l’ANC fomentava diversos actes per 
la independència de Catalunya i convi-
dava molts balsarenyencs a participar en 
la Via Catalana, de l’Onze de Setembre, 
una nova manifestació independentista 
que va consistir en una cadena humana 
d’un extrem a l’altre del Principat; acte 
que va tenir una participació massiva des 
de qualsevol racó de la nostra geografia. 
Els rapsodes dels Pastorets, com cada 
any, celebraven el vessant més literari de 
la Diada, a la Biblioteca, amb un recital de 
poemes de Climent Forner. Aquell estiu 
havíem de lamentar la defunció del nos-
tre col·laborador Joan Josep Peralta.

En un editorial ens preocupàvem pel 
futur de la mina, després que el TSJC 
considerés que l’activitat de l’empresa 
al runam salí del Cogulló no s’ajustava 
al planejament urbanístic vigent i argu-
mentés que no es va fer una declaració 
d’impacte ambiental, imprescindible si 
es porta a terme l’activitat. Des del CCB 
sempre hem cregut que cal respectar el 
medi ambient, però també el medi social; 
defensem la conservació de llocs de tre-
ball sostenibles i estem a favor de poten-
ciar l’activitat minera. Per això desitjàvem 
una solució a través de les gestions de la 
Generalitat, el posicionament del comitè 
d’empres i dels sindicats i el suport de la 
societat civil.

El nostre butlletí feia constar també 
l’exposició que va fer Ramon Magem per 
la Setmana de la Ciència, al novembre, al 
local de la plaça de la Mel. Una exposi-
ció que ha itinerat per escoles, instituts 
i centres universitaris del país, amb una 
gran quantitat d’invents representats en 
maquetes, relacionats amb la ciència i 
la tecnologia. Va ser molt concorreguda 
i visitada per escoles i instituts de la co-
marca.

Mentrestant, aquell final d’any tenia lloc 
a Balsareny el segon Fòrum sobre les 
causes de Pere Casaldàliga, que ens va 
aportar la preestrena de la minisèrie de 
TV3 Descalç sobre la terra vermella, pro-
duïda per Francesc Escribano, al Sindicat 
balsarenyenc. En la política, l’ANC reco-
llia signatures per demanar al Parlament 
que convoqués una consulta per la inde-
pendència; hi participava el grup local 
de l’ANC, captant firmes durant diverses 
jornades; i, el 12 de desembre, el conjunt 
de forces polítiques favorables a la con-
sulta  presentava l’acord sobre la doble 
pregunta que es faria i la data que es ce-
lebraria, el 9 de novembre de 2014.

2014
tudi sísmic.

Al març informàvem que l’ANC, amb els 
rapsodes dels Pastorets i la Coral Sant Es-
teve, presentava un acte amb la cantant 
Núria Feliu, al Sindicat, com a colofó de la 
campanya “Signa un vot per la indepen-
dència” que s’havia fet els darrers mesos. 
I, per altra banda, el programa de Jordi 
Basté “El món a RAC1” venia a Balsareny: 
al Sindicat es va poder veure com el feien 
en directe.

A l’estiu lamentàvem la mort de qui fou 
el primer alcalde de la democràcia, Euge-
nio Barranco. Per altra banda, a més dels 
Geganters i Grallers de Balsareny, recen-
tment havia aparegut un segon grup de 
geganters i grallers, amb el nom de “Els K 
+ Sonen”, el qual va començar a organit-
zar una nova trobada de gegants, cada 
any al mes de juny. Es va començar el 
2012 i, en aquell 2013, durant la segona 
trobada, van presentar la nova geganta 
de la colla, de nom Blanca, una dama me-
dieval. Alhora, aquell juny apareixia una 
nova activitat muntada per l’Associació 
de Botiguers i Comerciants de Balsareny: 
un Shopping night molt concorregut, que 
va tenir continuïtat el 2015.

Pel que fa a l’aspecte literari, aquell 2014, 
vàrem destacar dos llibres: Quaranta 
cursos, quaranta classes, de Mn. Ramon 
Cabana, que va ser vicari a Balsareny uns 
anys (els primers des de la seva ordena-
ció, també al nostre poble); i Retalls d’una 
vida: records d’una besàvia amb bona me-
mòria, escrit per Marc Comabella i que té 
com a protagonista la seva besàvia, Rosa 
Fígols.

A finals d’estiu havíem de fer constar 
malauradament a les nostres pàgines la 
mort de Josep Torras i Grané, company 
i amic, que va ser un col·laborador de 
Sarment des dels primers anys, sobre-
tot amb articles científics, com de tantes 
entitats del poble al llarg de la seva vida 
(escoltisme, La Lluerna, Pastorets, la Ca-
minada Popular...).

Per l’Onze de Setembre, el grup local 
d’ANC organitzava autocars per assistir a 
Barcelona a la gran concentració de gent 
per la independència, per tercer any con-
secutiu; aquesta vegada a la Diagonal i 
la Gran Via, formant una gran “V” huma-
na. Els rapsodes dels Pastorets recitaven 
poemes patriòtics en ocasió de comme-
morar el Tricentenari de la pèrdua de les 
llibertats de Catalunya el 1714.

Per altra banda, feia uns mesos que una 
plataforma anomenada “Gent de Balsa-
reny” convocava els balsarenyencs a reu-

En un editorial, al gener, manifestàvem 
a Sarment que començàvem l’any en 
stand-by en els dos temes que darrera-
ment havien preocupat la gent: els dipò-
sits subterranis de gas i la situació de la 
mineria. No se’n sabia res més.

Els Traginers d’aquell any tenien una no-
vetat: les curses canviaven de lloc des-
prés de 50 anys, i així s’han mantingut 
fins ara. Tant la comissió de la Festa com 

els propietaris del Castell exposaven lliu-
rement els seus punts de vista al nostre 
butlletí. No hi va haver acord econòmic 
i, en conseqüència, es va canviar a partir 
d’aleshores la ubicació de les tradicio-
nals curses, que han passat a celebrar-se 
al circuit del Serrat del Maurici.

Per altra banda, anunciàvem que, a la pri-
mavera, Balsareny seria una de les 3 lo-
calitats on es desenvoluparia el rodatge 
de la sèrie Altafulla: tot és possible, amb 
balsarenyencs implicats en el guió i en 
l’equip directiu. Darrerament s’hi està 
treballant encara, sota el lideratge de 
Marc Comabella.

Quant als dipòsits de gas, es revelava que 
el govern de la Generalitat en faria un es-
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nions públiques periòdiques per debatre 
i millorar aspectes de la vida local; Sar-
ment va contactar amb alguns portaveus 
d’aquest col·lectiu per explicar als lectors 
la seva visió dels problemes locals i sobre 
la forma de resoldre’ls.

I arribàvem al novembre, i concreta-
ment al 9-N. A Balsareny s’instal·laven, 
com arreu de Catalunya, les urnes per 
anar a votar simbòlicament per deci-
dir la independència de Catalunya, atès 
que se’ns va vetar la possibilitat de fer 
un referèndum acordat amb l’Estat es-
panyol. Les votacions es van fer al Casal 
de la Gent Gran, en 4 meses. A Balsareny 
van votar 1.402 persones (51% del cens 
estimat), dels quals 1.202 van opinar “Sí, 
Sí” (afirmatiu a les 2 preguntes: “Vol que 
Catalunya esdevingui un estat?”; i “En 
cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui 
independent”); 78 persones van votar “Sí, 
No”; 17 van dir “Sí, en blanc”; 67 van vo-
tar No; 19 van ser vots en blanc i 19 més 
“altres”. El CCB ens alegràvem de l’èxit de 
participació en la consulta per part dels 
balsarenyencs i per l’ambient festiu que 
es va crear, malgrat tantes traves que hi 
va haver. En tot Catalunya hi participaven 
2,3 milions de persones, amb un 81 % fa-
vorable al Sí-Sí.

A Balsareny acabàvem l’any del Tricen-
tenari amb un canvi de trànsit al carrer 
Guimerà, al nucli vell. Els veïns, reclamats 
per l’Ajuntament, havien decidit accep-
tar de moment un arranjament mínim 
del paviment del carrer, molt fet malbé, i 
eliminar els aparcaments, no la circulació 
de vehicles, que continuaria en el mateix 
sentit en què es feia.

gegants, el Marc i la Maria, organitzada 
pels Geganters i Grallers de Balsareny.
Arribaven les eleccions municipals del 
maig i, a Balsareny, es presentaven 3 
candidatures. Per primer cop no es pre-
sentava el PSC, però, en canvi, hi havia la 
nova llista de Gent de Balsareny, adscrita 
a Iniciativa per Catalunya; a més, les llis-
tes de CiU i d’ERC. Per només dos vots de 
diferència, guanyava Gent de Balsareny, 
amb 4 regidors; per sobre d’ERC, que 
també se’n duia 4; finalment CiU  baixava 
molt de vots respecte a anteriors comi-
cis i es quedava amb només 3 regidors. 
Les negociacions per fer algun pacte de 
govern que gaudís d’una majoria abso-
luta no van prosperar i finalment, en el 
Ple de constitució del nou consistori, va 
sortir elegit alcalde el candidat de la llista 
més votada, Albert Neiro Roman, jove de 
25 anys, amb 4 vots; davant d’Isidre Viu, 
d’ERC, que va tenir els mateixos; mentre 
que els 3 regidors de CiU s’abstenien. Al 
mes de juliol Sarment publicava el nou 
cartipàs municipal i, alhora, feia una en-
trevista al nou alcalde.

La colla gegantera els K + Sonen celebra-
va a primers de juny la seva tercera tro-
bada gegantera.

Per altra banda, el 15 de maig tenia lloc 
la tercera concentració, a la plaça de 
l’Església, en suport dels metges expe-
dientats, ja que, a més d’en Pep Cañellas, 
els havia passat el mateix als metges 
Emili Viudes, de Castellbell, i Jesús Cas-
tillo, de Monistrol. Allà es posava de ma-
nifest que no s’havia rebut cap resposta 
del conseller de Salut sobre les queixes 
que hi havia; el nombre de signatures ha-
via arribat a prop de 5.000 entre els tres 
pobles. Finalment a mitjan juliol ens arri-
bava la notícia que la resolució sobre el 
Dr. Cañellas era favorable: la Conselleria 
de Salut havia emès un dictamen, signat 
pel conseller Boi Ruiz, ordenant el tanca-
ment i arxiu definitiu, i sense cap sanció, 
de l’expedient disciplinari que l’ICS havia 
obert al nostre metge. Des d’aquestes 
pàgines li fèiem arribar la nostra felicita-
ció. Més endavant, el 2 de setembre, en 
Cañellas convidava tothom a un acte fes-
tiu, al Sindicat, per agrair el gran suport 
rebut de la gent. 

Aquell setembre havíem de lamentar 
la mort de Mn. Ramon Cabana, que ha-
via estat ordenat capellà a Balsareny, on 
va exercir força anys, cofundador de la 
nostra associació i col·laborador de Sar-
ment aquells primers anys històrics amb 
què hem començat la crònica que ara ja 
anem acabant.

Per la Diada, com cada any, tres autocars 

pedient al doctor Cañellas que li podria 
suposar una sanció d’inhabilitació. La 
gent es mobilitzava i sortia a la plaça a 
protestar i donar suport al metge la tar-
da en què personal de l’ICS venia al CAP 
a prendre declaracions testimonials a 
funcionaris del poble que haurien estat 
atesos incorrectament a les instal·lacions 
del CAP; l’endemà tornava a sortir la gent 
al carrer amb motiu d’una entrevista al 
metge feta per 8TV. Després es va orga-
nitzar una recollida de signatures per 
demanar al Departament de Salut la reti-
rada de l’expedient; se’n van recollir prop 
de 3.000. Els balsarenyencs manifestaven 
no voler perdre la qualitat del serveis 
sanitaris i fer costat al seu metge, per la 
seva professionalitat i per la seva impli-
cació durant 33 anys en moltes activitats 
del poble. En la caminada d’aquest any, 
celebrada durant aquells dies inicials de 

la moguda, es posava de manifest la cris-
pació que vivia la gent per aquest afer, 
amb pancartes i rètols de suport al Dr. 
Cañellas.

En l’apartat literari, presentàvem el nou 
llibre del nostre col·laborador Pere Jun-
cadella La vida continua, recull de dife-
rents relats sobre unes vides humanes 
en general poc felices.

Sarment es feia ressò del recital, a l’abril, 
de Carles Casas amb l’Orquestra de 
Cambra Terrassa 48, que van presentar 
la seva suite Araguaia. Diàlegs amb Pere 
Casaldàliga, amb un Sindicat ple de gom 
a gom. Per la Festa Major es va celebrar 
una gran trobada de gegants per a com-
memorar els 30 anys dels nostres primers 

2015
I arribem al 2015, un any electoral intens. 
L’assemblea local d’ERC va escollir de for-
ma unànime Isidre Viu com a cap de llis-
ta, per tant alcaldable, per a les properes 
eleccions municipals del mes de maig. Al 
cap de poc, al Sindicat, es presentava la 
candidatura nova i innovadora de Gent 
de Balsareny, el grup que feia temps con-
vocava reunions públiques al carrer, i que 
decidia presentar-se a l’Ajuntament.

Al mes de març el poble es veia sobtat 
per la notícia que s’havia obert un ex-
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i altres cotxes particulars asseguraven 
la presència dels balsarenyencs a la Via 
Lliure de la Meridiana per reclamar, un 
cop més, la independència. Els rapsodes 
dels Pastorets feien un recital de poemes 
de Pere Casaldàliga a la Biblioteca que 
porta el seu nom i a la casa Amèrica de 
Barcelona.

L’Albert Otero, nou regidor de cultura, in-
formava a través de Sarment que es reno-
vava un antic pacte de col·laboració de 
l’Ajuntament amb el Cercle Cultural de 
Balsareny, que es visualitzaria en un espai 
informatiu mensual dedicat a l’activitat 
municipal. Ens n’alegrem i esperem que 
aquesta col·laboració tingui continuïtat.

En l’editorial d’octubre, el CCB s’adheria al 
manifest “contra la imputació de les auto-
ritats catalanes que van fer possible la vo-
tació del 9N”. També publicàvem els resul-
tats de les noves eleccions autonòmiques 
del 27-S, que donaven com a guanyadora 
la candidatura de “Junts pel Sí”, amb 62 
escons; si es sumaven aquests amb els 10 
de la CUP, donaven un total de 72 escons 
favorables a la independència. La lectura 
va ser diferent per part dels partits anti-
independentistes, que es va fixar més en 
el fet que, si eren unes eleccions plebisci-
tàries, no s’arribava a la majoria absoluta 
del “Sí”, ja que ens quedàvem en un 48%. 
A Balsareny s’enregistrava una participa-
ció altíssima, de prop del 79%, i hi vencia, 
com a tots els municipis del Bages, Ber-
guedà i Moianès, “Junts pel Sí”; seguit, per 
molta diferència, de Ciutadans;  el PSC; la 
CUP i “Catalunya Sí que es pot”. 

A l’octubre constatàvem que el Cross del 
Traginer arribava a la seva desena edició 
i que l’empresa Gates complia 25 anys a 
Balsareny; per aquest motiu fèiem una 
entrevista al gerent de l’empresa.

I acabàvem l’any dedicant les nostres pà-
gines a les noves eleccions, en aquest cas 
generals a les Corts, que tenien lloc el 20 
de desembre, les quals van donar guan-
yador al PP, però no per majoria absoluta. 
A partir d’aquí es buscarien pactes per 
poder governar. A Balsareny guanyava 
“Podem”, seguit força de prop per ERC i 
Democràcia i Llibertat (que representava 
Convergència). 

També ens referíem a l’estat de les nego-
ciacions entre “Junts pel Sí” i la CUP, donat 
que acabava l’any sense haver-se investit 
el nou president de la Generalitat, davant 
la negativa irrevocable de la CUP a inves-
tir Artur Mas, com era la voluntat de la 
coalició “Junts pel Sí”.

En un altre ordre de coses, anunciàvem 

que durant les passades festes de Nadal 
hi hauria, al local parroquial, una magní-
fica exposició de pessebres d’arreu del 
món, organitzada per la Regidoria de 
Cultura amb algunes col·laboracions. La 
veritat és que eren molt originals i que la 
mostra va ser força concorreguda. També 
informàvem que l’1 de desembre l’Àrea 
Bàsica de Salut Balsareny-Navàs cele-
brava el seu vintè aniversari amb unes 
activitats: caminada al Castell des dels 
dos pobles per part de metges, inferme-
res, usuaris...; esmorzar al mateix Castell; 
exposició de dibuixos infantils sobre hà-
bits saludables per escolars dels dos po-
bles...durant aquests dies també es van 
fer xerrades sobre salut i es va aprofitar 
el tema de la Marató de TV3, la diabetis i 
l’obesitat.

Per últim, l’Ajuntament ens informava 

que, per tal d’elaborar els pressupostos 
del 2016 d’una forma ben participativa, 
s’havien repartit unes enquestes per to-
tes les cases per sondejar quines haurien 
de ser, per als balsarenyencs, les prioritats 
de cada regidoria i, concretament, en què 
s’haurien de gastar més diners. En el se-
güent butlletí es van publicar rels resul-
tats de l’enquesta.

2016

Comentem aquí només el passat mes de 
gener.

L’any va començar encara sense acord 
en les negociacions de la política catala-
na. Tanmateix, quan s’acabava el termini 
i tothom comptava ja amb unes noves 
eleccions al març, el dissabte 9 de gener 
saltava, a la tarda, la notícia d’un acord 
entre les dues parts, segons el qual Artur 
Mas es retirava com a president i el can-
didat passava a ser Carles Puigdemont, el 
qual seria investit President de la Gene-
ralitat el diumenge dia 10 a la tarda. Poc 
després faria públics els noms dels nous 
consellers del seu equip de govern.

Sarment es feia ressò del programa de 
la Festa dels Traginers, que enguany s’ha 
avançat molt en el calendari, ja que ha 
tingut lloc el darrer cap de setmana de 
gener.

Amb aquesta edició de febrer, arribem 
als 40 anys justos del butlletí i 454 núme-
ros publicats. Havíem començat aquesta 
antologia el febrer de 1976. Gràcies a tots 
els que heu fet possible arribar tan enllà 
i esperem que Sarment perduri molt més 
temps.
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