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CCB raonablement gradual. 

Per això, aquesta assemblea 
que convoquem per al dia 
17 de juny és especialment 
important. El CCB ha cele-
brat cada any, des de 1976, 
la reunió anual de socis  que 
els estatuts preveuen, i en 
general sempre hem la-
mentat l’escassa assistència 
d’associats que no fossin de 
la junta. Ara, un cop més, us 
demanem ajuda: no pas tan 
sols en l’aportació de la quo-
ta anual amb què sempre ens 
heu permès de tirar endavant, 
sinó també en el compromís 
que suposa implicar-se en la 
gestió social de l’entitat i del 
seu butlletí. Per  a nosaltres 
és molt important aquesta 
implicació, si no volem que 
s’acabi apagant  una flama 
que hem anat aguantant en-
cesa durant tant de temps. 
Us demanem, doncs, que 
vingueu a l’assemblea i que 
vulgueu donar-nos un cop de 
mà proactiu per ajudar-nos 
en aquesta tasca que creiem 
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Acta del Concurs de 
Fotografia Festa dels
 Traginers de 2016
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Caminada pel terme

Opinió

Entrevista a Albert Otero, 
responsabilitat amb 
dedicació i amor a Balsareny

Cultura

Balsareny prepara la fira 
Ecosalut pel cap de setmana 
del 11 i 12 de juny 2016

Meteorologia

Balsareny Avui

Cercle literari

Fa poc, al CCB vam celebrar 
els 40 anys de l’entitat i del 
seu butlletí, el Sarment. Ho 
vam fer sense escarafalls, però 
amb la satisfacció de veure 
que havíem estat capaços 
de fer —com bonament hem 
sabut i pogut— una feina 
continuada al llarg del temps, 
d’un període considerable 
de temps. I dèiem que tenim 
la voluntat de perseverar, 
però que tenim clar que ens 
cal una renovació, que ens fa 
falta saba nova, gent que ens 
aporti iniciatives, punts de 
vista i ganes de participar-hi 
activament. És clar que al llarg 
d’aquestes quatre dècades 
la llista de col·laboradors ha 
variat, i que hem anat incor-
porant aportacions de perso-
nes i d’entitats diverses. Però 
també és cert que una part de 
la junta fa molts anys que hi 
és, i si volem aspirar a allargar 
aquesta continuïtat creiem 
que és necessari anar-hi in-
troduint canvis d’una manera 
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Lectura i aprovació, si es-
cau, de l’acta anterior.
Renovació de Junta, si 
escau.
Lectura i aprovació, si es-
cau, de l’estat de comp-
tes a 31 de desembre de 
2015. Quotes per al 2016.
Informe de la redacció 
del Sarment, dels Astroa-
mics i de La Garsa.
Precs i preguntes.
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Resposta al repte 13: 
El producte de les nou 
xifres serà 0.

ROC CARULLA

Repte núm. 14

    La regidoria de promoció econòmica de l’ajuntament de 
Palau de Plegamans ha decidit organitzar el gran torneig de 
les arts marcials per fer “ambientillu”. Ha rebut 2048 peticions 
de participació i s’ha decidit per la modalitat d’eliminatòria. 
Un sorteig determinarà els primers combats de manera que 
qui perd queda fora i qui guanya s’enfronta al guanyador del 
següent combat. Si han decidit que faran un combat diari, 
quants dies tindran el personal entretingut amb el torneig?

que val la pena. Us hi espe-
rem. Moltes gràcies.

Convocatòria 
d’assemblea general 
ordinària

Es convoca l’assemblea gene-
ral ordinària de socis del Cer-
cle Cultural de Balsareny, que 
tindrà lloc el divendres 17 de 
juny de 2015, a les 21:00 ho-
res, al Casal d’Entitats (plaça 
Ricard Viñas, 3) de Balsareny, 
amb el següents punts de 
l’ordre del dia:

Tots els socis hi sou convidats.



Els actes de la Festa Major van 
començar el 21 d’abril amb el 
lliurament a la Biblioteca dels 
premis literaris de Sant Marc, 
que es va cloure amb un petit 
concert a càrrec de les corals 
infantils de l’Escola Municipal 
de Música de Balsareny.*

El divendres dia 22, també a la 
Biblioteca, es va fer la presen-
tació del nou Club de Lectura 
per a Adults. Abans, al Casal 
de Gent Gran, l’Associació Els 
Ametllers havia organitzat un 
ball amenitzat per Pep i Maria 
Josep.

Al vespre, la companyia Tuta-
tis va presentar l’espectacle 
“Óssos del Pirineu” que va se-
guir els carrers del poble entre 
la gatzara de la quitxalla.

El pregó de Festa Major, 
aquest any, va oferir una nove-
tat destacable: va anar a càrrec 
de quatre dones del poble, de 
diferents generacions: Salut 
Obradors, Montserrat Soler, 
Marta López i Marina Serra, 
que van fer una breu pinze-

llada de com es veu la festa, i 
la participació ciutadana en 
general, des dels respectius 
punts de vista generacionals. 
Un majestuós repic dels Cam-
paners de Balsareny va acom-
panyar un bonic castell de 
focs, que va precedir una Boti-
farrada popular. La prudència 
davant la incertesa meteoro-
lògica va fer que el Concert i 
Ball de l’Orquestra Maravella, 
previst a l’aire lliure, es tras-
lladés al Pavelló poliesportiu, 
amb un gran èxit de públic. I a 
la nit, al Sindicat, la Banda del 
Panda i DJarzett van oferir un 
animat Concert Jove organit-
zat pel Consell de Joventut.

Dissabte, dia de Sant Jordi, a 
més de la tradicional parada 
de roses d’Arans, va comptar 
també amb una exposició de 
la “Biblioteca al carrer” a càrrec 
de la Biblioteca Pere Casaldàli-
ga. Mentrestant, a la sala de la 
plaça de la Mel, s’inaugurava 
l’exposició del concurs de pin-
tura a l’aire lliure* que havia 
tingut lloc el passat 16 d’abril. 
Primer premi, Enric Besora; 

segon premi, Amadeu Sato-
rra; tercer premi, Jordi Pons; 
quart premi, Laureano Sáez. 
Premi local: José Cabrera. Fe-
licitem els artistes guanyadors 
i tots els participants, que van 
mostrar un nivell molt alt.

Al matí, el Club de Petanca va 
organitzar el Torneig-Memo-
rial Francisco Macías. Els Ge-
ganters i Grallers Els K+ Sonen 
de Balsareny van fer una gran 
cercavila fins a la plaça de 
l’Ajuntament. 

Allà, la companyia Forani tea-
tre van oferir l’espectacle de 
carrer “La Banda Forània”. A la 
Soca hi va haver un concurs 
de Pesca infantil a càrrec de la 
Societat de Pesca. La Comissió 
dels Traginers va organitzar 
la ja tradicional “Cagada de la 
Mula” al carrer del Trull. I al ves-
pre, el flamant “Cercatapes” va 
recórrer els bars i restaurants 
del poble, amb xarangues, 
música i animació; per acabar, 
a la nit, amb el gran concert de 
Bullitt, Autoput i DJ Puxi, que 
va entusiasmar els assistents.
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Gran Festa Major!

Diumenge geganter, 
automobilístic, 
fotogràfic i de pubillatge

El diumenge 24 d’abril, els car-
rers es van omplir de colors i 
de música amb la VX Trobada 
de Gegants*: una llarga des-
filada de gegants, gegantes 
i gegantons vinguts de dife-
rents poblacions, acompan-
yats dels respectius tambors i 
grallers. Encapçalaven la des-
filada els Geganters i Grallers 
de Balsareny amb el Marc i la 
Maria; en acabar, hi va haver 
balls de lluïment a la plaça de 
l’Ajuntament.

Alhora, una caravana de cot-
xes clàssics, organitzada pel 
Club Autocross de Balsareny, 
confluïa a la plaça de la Mel. 
Poc abans, al Sindicat, s’havien 
lliurat els premis del 46è Con-
curs de Fotografia Festa dels 
Traginers*. Al matí, la Societat 
de Pescadors havia organitzat 
el concurs de pesca sènior i el 
Club d’Escacs Balsareny oferia 
al casino unes simultànies

A. SELGAS
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a càrrec del campió social. A la 
tarda, els geganters van acom-
panyar les Pubilles i Hereus al 
Sindicat, on es van acomiadar 
els representants del bienni 
2014-15 (Anna Rovira Ribera 
i Gerard Capdevila Centellas) 
i es van proclamar els nous re-
presentants per al 2016-17: 
Blanca Soler Codina, pubilla; 
Mercè Rovira Ribera, dama 
d’honor, i Ferran Duocastella 
Vall, hereu.

Esplèndid Sant Marc

Cal agrair que el bon temps 
acompanyés tota la Festa Ma-
jor. El matí de dilluns,  assole-
llat, va veure els Bastoners do-
nant el bonjorn al veïnat del 
poble. A l’església, la Missa del 
Panellet va beneir els panets 
que després es van distribuir a 
tothom qui en volia. 

A la plaça de l’Ajuntament, 
les tradicionals ballades van 
resultar molt lluïdes. Van co-
mençar els Bastoners de 6è de 
l’Escola Guillem de Balsareny, 
amb dues colles de vuit, entre-
nades per Xavi Valls i Ferran 
Duocastella, que van inter-
pretar ‘La Marxa’, ‘la Picaceia’, ‘el 
Picotí’ i ‘el Rotllet’.

Seguidament, els Dansaires 
dels Pastorets de Balsareny, di-
rigits per Alba Fontanet, van 
presentar cinc balls: el Ball Pla 
d’Alinyà, el Peu Polidor, l’Indiot, 
el Ball Francès i el Ball de Pe-
dretes.

A continuació, dos grups 
del Ball de la Faixa, de 5è de 
l’Escola Guillem, entrenats 
per Meritxell Mas, van ballar 
aquesta dansa noble, que van 

culminar amb dues «figuere-
tes» excepcionals.

La geganta Blanca i els Gegan-
tons Joan i Mariona, i el pirata 
Malacara, del grup geganter 
Els K+Sonen, van actuar tot 
seguit, ballant la dansa dels 
Gegantons, musicada per 
mossèn Joan Bajona, entre 
altres balls.

Després, els Bastoners grans 
de Balsareny van oferir també 
quatre ballades amb les mú-
siques tradicionals, interpre-
tades per Oriol Puig i Albert 
Moreno.

Llavors, el grup de Geganters 
i Grallers de Balsareny han fet 
ballar el Marc i la Maria, que ja 
han fet 31 anys. El primer ball 
ha estat als acords de la me-
lodia majestuosa que va com-
pondre mossèn Joan Bajona 
l’any 1986.

Al final, les dues colles gegan-
teres de Balsareny van fer una 
ballada conjunta amb tots els 
seus gegants i gegantons i 
músics, que va posar un colofó 
molt bonic a les seves danses.

La Cobla Principal de Ber-
ga, que ja havia acompanyat 

els Dansaires dels Pastorets,  
el Ball de la Faixa i les dues 
danses pròpies dels Gegants 
i Gegantons, va cloure l’acte 
amb la sardana «Records 
balsarenyencs», de Josep M. 
Albertí, que una rotllana de 
gent va ballar, fent petita la 
plaça. Una manera excel·lent 
d’acomiadar l’acte central 
d’una Festa esplèndida.
 
Havent dinat, al Casino del 
Centre Instructiu i Recreatiu, la 
Principal de Berga va oferir el 
tradicional Cafè-Concert inter-
pretant una bona selecció de 
sardanes, i també alguns pas-
dobles, valsos i jotes, així com 
un pupurri de músiques de 
La Trinca. Un concert de gran 
qualitat, que a la gent que ata-
peïa la sala del Casino se li va 
fer curt.

Després es van lliurar els pre-
mis del Concurs de Pintura 
a l’Aire Lliure*. Per tancar la 
Festa, a la sala Sindicat es va 
presentar l’espectacle “Tri-
but a Pepe Rubianes”, que va 
divertir el públic alhora que 
homenatjava el desaparegut 
humorista. 

En resum, va ser una Festa Ma-
jor lluïda, variada i participati-
va. Felicitem totes les persones 
i entitats que hi van aportar el 
seu esforç per fer-la possible, i 
la Regidoria de Cultura i Festes, 
omnipresent arreu i amatent a 
tots els detalls. Enhorabona, 
i com deia La Trinca, «moltes 
gràcies: passi-ho bé i fins l’any 
que ve!».

Vegeu més fotografies al blog: 
sarment.blogspot.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

A. SELGAS

A. SELGAS
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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

ACTUALITAT

Es reuniexen a la Sala el Sindi-
cat els Srs:

ANDREU SOLER I MONELLS del 
Càmera Club de Sabadell
DANIEL GRAELL GIL del Càme-
ra Club de Sabadell
MARC GONZALEZ GRAUPERA 
del Càmera Club de Sabadell

Els quals es constitueixen en el 
Jurat del 46è Concurs Nacional 
de Fotografia Festa dels Tragi-
ners. S’han presentat un total 
de 349 fotografies, entre tots 
els apartats. Per unanimitat 
han emès el següent veredicte:

PREMI NACIONAL DE 
CREACIÓ DIGITAL:

1r. Premi: BARTOLOMÉ GONZA-
LEZ PEREZ de Balsareny
2n. Premi: LUIS CALLE GARCIA 
de Vilanova del Camí 
3r. Premi: MIGUEL RODRIGUEZ 
MARTINEZ de Barberà del Va-
llès

PREMI NACIONAL DE COLOR:

1r. Premi: MONTSERRAT DOLZ 
LAZARO de Premià de Mar
2n. Premi: FRANCISCO ESPEJO 
SANCHEZ de Terrassa
3r. Premi: TXEMA LACUNZA 
NASTERRA de Sabadell 

PREMI LOCAL DE COLOR:

1r. Premi: JUAN CABALLERO 
JUNCAL
2n. Premi: ANTONIO RUIZ FOR-
TES
3r. Premi: BARTOLOME GONZA-
LEZ PEREZ

ANDREU SOLER, DANIEL GRAELL I MARC GONZÁLEZ

Acta del Concurs de Fotografia Festa dels Traginers de 2016

2n. Premi: MIGUEL RODRIGUEZ 
MARTINEZ de Barberà del Vallès
3r. Premi: MIQUEL ESTRADA 
FERRER de Capellades

I perquè en quedi constància 
signen l’acta a Balsareny, el 10 
d’abril de 2016.

PREMI NACIONAL DE BLANC 
I NEGRE:

Col·lecció d’honor: JORGE PA-
LLARES BARAS de Badia del 
Vallès
1r. Premi: FRANCESC COME-
LLAS CORRAL de Manresa
2n. Premi: JORDI MARIN PERE-
VICO de St. Feliu Llobregat
3r. Premi: TXEMA LACUNZA 
NASTERRA de Sabadell
4t. Premi: JOSEP Mª FONTANET 
VALLS de Sabadell
5è. Premi: DANIEL FONT VILA 
de Ripoll

PREMI LOCAL DE BLANC 
I NEGRE:

1r. Premi: ELOISA CABALLERO 
ROMERO
2n. Premi: ALFRED SELGAS 
SANTAMARIA
3r. Premi: JUAN CABALLERO 
JUNCAL

PREMI NACIONAL RETRAT DE 
TRAGINER:

1r. Premi: JOSEP Mª FONTANET 
VALLS de Sabadell

SARMENT

ELOISA CABALLERO
Primer premi Local Blanc i Negre

JUAN CABALLERO
Primer premi Local Color
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Balsareny va tancar el mes 
d’abril passat celebrant amb 
èxit la seva Festa Major. Aques-
ta ha estat la primera del nos-
tre mandat, pensada amb la 
idea bàsica d’oferir actes i acti-
vitats més dinàmics i renovats 
per a totes les edats i donar 
més vida i moviment als carrers 
de Balsareny; això sí, respectant 
majoritàriament la seva estruc-
tura tradicional i sent capaços 
d’harmonitzar elements i actes 
de la tradició local amb noves 
propostes. Concretament, en 
aquesta festa major hi va haver 
un increment de les cercaviles 
i els espectacles de carrer, una 
major implicació de les entitats 
i associacions i van crear-se 
noves activitats, com la boti-
farrada popular o el concert i 
ball de l’Orquestra Maravella, 
amb entrada revertida soli-
dària, ambdues de divendres, 
o la sortida de la Biblioteca al 
carrer, la primera edició del 
Cercatapes i la gran nit de Rock 
& Roll que va oferir el concert 
de dissabte de Sant Jordi. Des 
del consistori hem valorat el 
seu desenvolupament i consi-
derem que aquesta festa major 
ha tingut un èxit satisfactori, en 
tant que els actes s’han desen-
volupat correctament i la vam 

L’Ajuntament Informa – maig de 2016 
ALBERT OTERO BONET

Centre instructiu i recreatiu
Tapes i entrepans

veure molt participada, vistosa 
i renovada en bastants aspec-
tes, per la qual cosa ens agra-
daria seguir millorant la seva 
organització i fer-la més gran i 
participada any rere any.  Ara, 
però, ja ens endinsem al mes 
de maig i, posteriorment, ho 
farem al mes de juny, i Balsa-
reny ja prepara noves activitats 
per l’estiu, obrint també nous 
períodes d’ajuda a les entitats 
i associacions locals, la base de 
l’activitat local. A continuació, 
us farem cinc cèntims del que 
està per venir a Balsareny du-
rant els propers mes d’inici de 
l’estiu.

A finals de maig (cap de set-
mana del 21 al 22 de maig) 
es celebren, per primer cop 
a Balsareny, les “Jornades in-
terculturals i solidàries”, una 
iniciativa impulsada des de 
l’Ajuntament que pretén, com 
a eix central, fer un acostament 
entre cultures des de l’àmbit 
gastronòmic, al mateix temps 
que busca conscienciar a la 
població local sobre la crisi hu-
manitària i el drama de les per-
sones refugiades a través d’un 
seguit de xerrades, tallers i pro-
jeccions de documentals rela-
cionats amb aquesta temàtica. 
El dia 5 de juny tindrem les 
“Jornades de l’associacionisme 

cultural”, amb la col·laboració 
i participació d’un gran gruix 
de les entitats i associacions 
locals, al mateix temps que 
s’obre els període perquè les 
entitats culturals i esportives 
del municipi sol·licitin subven-
cions per tal de dur a terme les 
activitats que tenen progra-
mades durant l’any. El termini 
per fer la sol·licitud i entrega 
de documentació necessària 
per aquestes subvencions serà 
de l’1 de juny a l’1 de juliol. 
Les entitats i associacions que 
desitgin sol·licitar aquestes 
ajudes poden informar-se de-
gudament de com fer-ho con-
sultant la seva tramitació amb 
el personal administratiu de 
l’Ajuntament.

Al juny, durant el cap de setma-
na de l’11 i 12, Balsareny acollirà 
una nova fira, que en aquest cas 
es tracta de l’Ecosalut, una fira 
de salut, consciència i ecologia 
que, enguany, es celebrarà al 
nostre municipi, organitzada 
per l’Associació Ecosalut amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Balsareny i Santiveri. Els actes 
principals de la fira, que els for-
maran tot un seguit de tallers i 
conferències que duraran dos 
dies, s’emplaçaran a la Sala Sin-
dicat i als locals de la plaça de 
la Mel, però també la plaça serà 

Caminada pel terme

El diumenge 17 d’abril va tenir 
lloc una caminada pel terme 
de Balsareny, organitzada pel 
Centre Excursionista Balsareny 
i l’Associació de Diabètics de 
Catalunya – Delegació del Ba-
ges. L’objectiu era sensibilitzar 
la societat en la lluita contra la 
diabetis infantil. Es va fer un 
itinerari de salut d’uns 5 km, 
passant pel camí de la via del 
Carrilet, la Rabeia, la Resclosa 
dels Manresans i la Síquia, per 

SARMENT

l’escenari de les paradetes i ex-
positors. En aquesta edició del 
Sarment, podeu llegir la nota 
de premsa que l’Associació 
Ecosalut ha preparat per ex-
plicar aquesta fira d’una forma 
més detallada.

Paral·lelament a tot això, com 
ja sabeu amb l’estiu arriba 
l’obertura de la nostra piscina 
municipal, i des del consistori 
ja estem ultimant els tràmits de 
contractació dels socorristes, 
personal de recepció  i cessió 
de la gestió del bar de la pisci-
na, tot per oferir el millor servei 
possible als usuaris de la ma-
teixa. Tanmateix, volem recu-
perar una tradició local d’estiu, 
perduda durant els últims anys 
i, per aquest motiu, des de la 
Regidoria d’Esports i Benestar 
Social, aquest any reprendrem 
la organització i celebració del 
Torneig Solidari de Futbol Sala 
d’Estiu 2016. Properament, ofe-
rirem més informació sobre 
aquest torneig. A finals de juny 
tindrem el primer Sant Joan 
organitzat pel nostre equip de 
govern, que també presentarà 
algunes novetats, i al mes que 
ve les celebracions de Sant 
Cristòfol i les festes dels carrers.

Res més, a gaudir de l’inici de 
l’estiu i fins al mes vinent!

acabar davant del pavelló po-
liesportiu.

A. SELGAS



Darrerament els nostres avis 
residents del Casal Verge de 
Montserrat han hagut de viu-
re un seguit de coses que els 
afecten plenament en la seva 
vida diària: canvis de personal, 
malestar de cuidadors, etc. Els 
familiars hem hagut de la-
mentar com era suspesa de 
les seves funcions l’assistent 
social, la persona que era la 
interlocució més valida i més 
propera per resoldre els temes 
que ens preocupen. Hem ha-
gut de patir en alguns casos 
greus errors administratius, el 
canvi i mobilitat continua del 
personal, manca de recursos, 
etc. Tot això va fer que es cons-
tituís l’ARFAC, en defensa dels 
drets dels usuaris i familiars. 

Una associació on puguem 
entre tots veure quines son 
les mancances i necessitats 
i treballar per pal·liar-les. Els 
últims mesos, amb el canvi 
de directora, hem notat una 
millora en les formes, la trans-
parència i els mètodes, que 
voldríem que continués. I reu-
nits amb el Patronat, així els ho 
hem fet saber. Però aquest ens 
ha comunicat que a partir del 
dia 1 de juny de 2016 tindrem 
el retorn de l’anterior direc-
tora. Que, tot i que ella els va 
comentar en mesos anteriors 
la intenció de rescindir volun-
tàriament el seu contracte, el 
Patronat no ho va acceptar i 
va oferir-li una excedència que 
finalitza al juny. No li demanen 
responsabilitats pel que havia 
succeït fins ara i respecten els 
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LA JUNTA ARFAC

Carta oberta de l’ARFAC

El passat 1 de maig es van pror-
rogar per un any més els dos 
contractes de neteja viària i 
de recollida de deixalles que 
l’Ajuntament de Balsareny va 
adjudicar l’any 2002. Aquesta 
pròrroga va ser possible gràcies 
als vots favorables de GdB i CiU, 
mentre que ERC hi va votar en 
contra.

ERC-Balsareny va manifestar al 
Ple la seva oposició argumen-
tant que ambdós contractes 
fa temps que no s’adeqüen a 
la normativa de contractació 

pública. Aquest fet suposa, per 
exemple, que actualment la 
durada d’aquests dos contrac-
tes pugui allargar-se fins als 25 
anys i, per contra, si estiguessin 
ben qualificats tindria una dura-
da màxima de 6 anys.

Per altra banda, també es van 
posar de manifest els conti-
nus incompliments del con-
tracte per part de l’empresa i 
la falta de control per part de 
l’Ajuntament. Per últim, ERC-
Balsareny va argumentar que 
dubtava sobre la possibilitat 
de la pròrroga, en tant que a 
partir de la Llei 53/1999 el plec 

ERC-BALSARENY

Balsareny seguirà, un any més, amb els contractes de neteja viària 
i de recollida de deixalles tot i les presumptes irregularitats

acords que han mantingut.
Aquesta decisió obliga l’actual 
directora a marxar. Tot i  haver 
sabut crear un bon clima la-
boral intern, haver retornat a 
les seves funcions l’assistenta 
social, rebre subvencions 
per als nostres residents, 
crear la pàgina web del casal 
www.casalvergedemontserrat.org, 
haver transmès apropament i 
modernització a les persones 
que l’envolten i haver obse-
quiat alhora somriures i ama-
bilitat.

Des de l’ARFAC volem mani-
festar la nostra disconformitat 
sobre com s’està gestionant 
el Casal, amb greus carències 
de democràcia interna en 
l’elecció dels membres de la 
Junta del Patronat, en la nul·la 

vinculació d’aquests membres 
amb els usuaris i en la poca 
transparència que es manté 
sobre el seu funcionament.
 
Així mateix, volem destacar 
que el Casal, malgrat ser una 
entitat privada sense ànim 
de lucre, és una entitat con-
certada amb la Generalitat de 
Catalunya, de la qual rep unes 
subvencions econòmiques; 
per tant, té unes connotacions 
públiques evidents. I així ho 
hem fet saber també al Patro-
nat. Tot i això, pensen que no 
s’ha de modificar res. És per 
això que demanem una rees-
tructuració del Patronat i una 
modificació dels seus Estatuts, 
que segueixen les mateixes di-
rectrius de quan es van crear 
als anys quaranta.

de clàusules que regeixen els 
contractes han de determinar la 
possible pròrroga i el seu abast, 
entenent-se per “abast” el ter-
mini; cosa que no consta en cap 
dels dos contractes.

ERC-Balsareny, amb posterio-
ritat al Ple, ha consultat amb 
tècnics de contractació i advo-
cats (als quals agraeix la seva 
col·laboració desinteressada) si 
la seva posició era la correcta 
i, tot i matisar algun punt, con-
sideren més que correcta la 
posició d’ERC-Balsareny. Con-
sideren que hi ha un abús en 
l’ús d’aquestes pròrrogues i una 

desnaturalització d’aquest ins-
trument. Així doncs, en recoma-
nen l’extinció.

Finalment, ERC-Balsareny en 
la mateixa sessió plenària va 
demanar la reconsideració del 
vot, tant de GdB com CiU, tot 
exposant que independen-
tment de l’extinció d’aquests 
dos contractes i l’obertura d’un 
nou procés de contractació, no 
hi havia cap tipus de risc en 
la continuïtat de la prestació 
d’ambdós serveis, ja que legal-
ment l’empresa quedaria obli-
gada a prestar-los fins que no 
s’adjudiqui el nou contracte.
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Albert Otero és el regidor de 
Cultura i Festes de l’Ajuntament 
de Balsareny, membre del grup 
municipal Gent de Balsareny. 

Otero va néixer el 30 d’abril 
de 1988 i té els estudis de grau 
en Art i Disseny i en Filosofia, 
els quals va cursar a l’Escola 
Massana i a la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, respec-
tivament. Ell es defineix com 
a «autodidacta per vocació, 
sempre intentant aprendre 
alguna cosa a la universitat 
de la vida». L’Albert sempre ha 
estat un apassionat per la lec-
tura i actualment està llegint 
“El procés”, de Kafka. També 
és un gran viatger i sempre 
li ha agradat conèixer noves 
cultures. Pel que fa als esports 
li agraden el futbol i el futbol 
sala, així com el tennis taula. 
En el seu temps lliure li agrada 
molt el dibuix, anar al cinema, 
anar amb el seu pare a collir 
espàrrecs o buscar bolets, el 
col·leccionisme, el muntatge de 
«Lego’s»... També, tal com ens 
diu ell: «sóc assidu a la vida so-
cial, als bars tot prenent un ca-
fetó o una cerveseta, segons 
es presenti, i als videojocs, de 
tota la vida».

—Com vas accedir a la cartera 
municipal de Cultura i Festes?

—Bé, jo tenia clar que per les 
meves aptituds i caracterís-
tiques personals, i en el cas 
d’entrar a governar el muni-
cipi, era en aquests àmbits 
on podia oferir el millor de 
mi mateix. En el nostre cas va 
funcionar tenint en compte la 
potència, formació i inquie-
tuds personals de cadascú, i 
tenint en compte també com 
quedaria el puzle totalment 
vist en conjunt, ja que per ne-
cessitat cada un de nosaltres 
hauria de fer-se càrrec d’una 
quantitat considerable de re-
gidories.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Albert Otero, responsabilitat amb dedicació i amor a Balsareny

—Anant enrere, com va co-
mençar el projecte polític de 
Gent de Balsareny?

—«Gent de Balsareny» va néi-
xer en primera instància de 
l’amor i la conseqüent dedi-
cació per treballar i millorar 
el nostre poble, que compar-
tíem tots els membres inte-
grants de la nostra candidatu-
ra. La resta són passos que l’un 
darrere l’altre ens han portat 
a ser el que avui dia som. El 
projecte té el seu origen en 
aquesta estimació i ganes de 
treballar compartides.

—A quins temps passats ens 
hauríem de remetre?

—No és cap secret que “Gent 
de Balsareny” va néixer al ca-
rrer, concretament a les pla-
ces. Ens remetem a l’estiu i 
tardor del 2014 quan un grup 
de joves, bojos per a alguns i 
somniadors per a uns altres, 
van començar en comú les 
seves voluntats i inquietuds 
per un Balsareny futur que 
imaginaven. Poc a poc, més 
gent de tot tipus i ideologies 
i tarannàs van anar afegint-se 
al col·lectiu, formant aquest 
grup heterogeni de força em-
penta i identitat, que vol ser 
un motor de canvi. Per aquest 
motiu ens trobem ara mateix 
treballant al consistori.

—Quin ha estat el motiu que us 
va fer arribar a voler ser una al-
ternativa política a Balsareny?

—Ho va ser una necessitat 
natural i pròpia de la demo-
cràcia. Des de la instauració 
d’aquesta, a Balsareny ha-
víem tingut una continuïtat 
amb Convergència i Unió, 
excepte el mandat del tripar-
tit format per ERC-PSC-VAI i 
aquells primers anys amb els 
independents de Balsareny. 
Vam entendre que potser 
havia arribat el moment de 
formar alternativa una nova 
i fresca que apostés per la 
joventut, formant així nous 
aires polítics. Enteníem que, 
segurament, havia arribat el 
moment d’intentar-ho.

—Actualment, dins les teves 
competències com a regidor 
de Festes i considerant el que 
s’ha vingut fent en passades 
legislatures, què es podria fer 
més?

—Les festes són un aspec-
te identitari i tradicional de 
cada municipi. Nosaltres, a 
més a més, creiem també que 
han de ser el màxim possible 
de populars i participatives. 
L’objectiu d’aquesta legisla-
tura és la de poc a poc fer-ne 
partícip la gent de a peu i els 
col·lectius locals (entitats i as-

sociacions) perquè se les sen-
tin seves i vulguin col·laborar 
activament  i obertament 
en la seva organització. Les 
festes són del poble i com a 
tal, malgrat poder comptar 
amb la magnífica sala del 
Sindicat, ens agradaria que 
se celebressin a les places i 
als carrers, tal com hem mirat 
de fer cada cop que se’ns ha 
presentat l’ocasió, de forma 
oberta, gratuïta i inclusiva. 
Són sens dubte espais de 
socialització, de compartir vi-
vències i experiències i, no cal 
dir-ho, de gaudir entre amics.

—Quan en un grup polític 
l’edat dels components és més 
o menys igualada, quin és el 
procediment que se segueix a 
l’hora de designar-ne el cap de 
llista?

—Bé, crec que tots ens po-
dem imaginar que el ser no-
menat alcalde no és gens 
fàcil, ja que és un càrrec que 
comporta molta responsabi-
litat, lideratge i estómac. En el 
nostre cas vam celebrar una 
votació per tal de trobar el 
company que reunís aques-
tes condicions, i els vots foren 
unànimes per l’Albert Neiro. 
Però aquesta designació in-
tegra tot un equip en què 
cadascú de nosaltres som un. 
Aquesta és la nostra filosofia 
que seguim posant en pràc-
tica.

—I per què el nom de «Gent de 
Balsareny»?

—El que volíem, per sobre 
de tot, era aplicar unes polí-
tiques al màxim de participa-
tives per tal que els vilatans 
i vilatanes poguessin sentir-
se al màxim de representats. 
Cal recordar que per la Fira 
d’Entitats del 2014 vam sor-
tir a la plaça de la Mel amb 
una urna: la votació popular 
va decidir el nom del nostre 
grup, «Gent de Balsareny».

GENT DE BALSARENY



El divendres 15 d’abril, a la 
Biblioteca Pere Casaldàliga 
de Balsareny, es va inaugurar 
l’exposició col·lectiva de pin-
tors locals, que ja estava ope-
rativa des del dia 8 i que va 
restar oberta fins al 30 d’abril, 
en els horaris d’obertura de la 
Biblioteca.

Hi havia una nombrosa i molt 
interessant col·lecció de pintu-
res dels artistes següents: José 
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SARMENT

Gran exposició d’artistes de Balsareny
Antonio Cabrera, Jaume Cat-
llà, Francisco Egea, Mercè 
Fernández, Carmen Gonzá-
lez, Paco Haro, José Manuel 
Oliva i Laia Rodríguez.

És remarcable la quantitat i 
qualitat de les obres que s’hi 
van aplegar. Felicitem els nos-
tres pintors, i la Biblioteca per 
aquesta iniciativa, que espe-
rem que tingui continuïtat

Vegeu més fotografies al blog: 
sarment.blogspot.com

BIBLIOTECA PERE CASALDÀLIGA

L’Escola de Música de Balsa-
reny ens va oferir participar en 
un taller de percussió a càrrec 
de Dan Arisa. Nosaltres, emo-
cionats, ho vam acceptar. Van 
ser quatre dies ben divertits.
Els primers dies vam apren-
dre a col·locar-nos els tambors 
amb un arnés a la cintura. Tam-
bé ens va ensenyar uns signes 
amb les mans per entendre’ns 
sense parlar. Seguidament vam 
conèixer les peces rítmiques 

IDAIRA ARINCÓN, NOA GUTIÉRREZ, PAULA HERNÁNDEZ, ELÍAS MANZANO I ÈRIC MEDIN

Taller de percussió
que tocaríem el dia del con-
cert. Els últims dies vam estar 
practicant tot el repertori i les 
entrades i sortides per al dia de 
l’espectacle.

El diumenge dia 10 d’abril a les 
19:00 vam debutar. Estàvem 
molt emocionats i el públic 
va quedar bocabadat, i potser 
algú amb mal de cap...! En aca-
bar va tocar la Bom Bang Per-
cussion. Estem molt contents 
d’aquella experiència! I donem 
les gràcies a en Dan Arisa.

Tenim aquestes darreres 
setmanes del curs plenes 
d’activitats. El 24, 25 i 26 de 
maig, de dimarts a dijous, 
tothom que vulgui tindrà 
l’oportunitat de visitar l’Escola 
i assistir a les classes que s’hi 
fan gràcies al programa de 
portes obertes Convida un 
amic. El diumenge següent, 
el dia 29 a les 11:30 del matí,  
esteu tots convidats a la Ma-
tinal en família. Partint de la 
pregunta ¿vols ser músic una 
estona? podreu provar, amb 
les indicacions dels professors, 
alguns dels instruments que 
ensenyem a l’escola. Hi haurà 
tres tallers  de 30 minuts en 
tres ubicacions diferents (Sin-
dicat, local plaça de la Mel i 
Escola de Música) que funcio-
naran en sistema rotatori per 
tal de facilitar l’assistència de 

Escola Municipal de Música 
de Balsareny - Maig 2016

EMMB tothom a tots ells.

L’endemà, dilluns 30 de maig, 
s’obre el període de matri-
culació. Altres ocasions per 
sentir els instruments i con-
junts que treballem a l’Escola 
són les audicions que oferim 
cada trimestre. Veniu al Sindi-
cat els dies 16 i 21 de juny a les 
19 hores.

I finalment, l’acte més impor-
tant: el Musical de Fi de Curs. 
Reserveu-vos la data. Diu-
menge 19 de juny a les 5 de la 
tarda al Sindicat. Per primera 
vegada presentem un espec-
tacle produït i interpretat con-
juntament per les escoles mu-
nicipals de Teatre i de Música. 
Una munió d’intèrprets, dues 
obres completes i la feina i la 
il·lusió de moltes jornades de 
treball us esperen a l’escenari 
del Sindicat. Fins aleshores!

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
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SOCIETAT

La fira sobre salut, consciència 
i ecologia tindrà lloc els dies 11 
i 12 de juny a Balsareny amb 
més de 50 conferències, tallers i 
activitats a la Sala Sindicat i als 
locals de la plaça, i també amb 
expositors al tram central de la 
plaça de la Mel.

L‘esdeveniment «Ecosalut Bal-
sareny» vol reunir persones 
d‘àmbits diversos relacionats 
amb la salut, l‘alimentació, 
les diferents eines de me-
ditació o curació del cos i la 
ment o el consum ecològic 
i responsable, elements que 
ens influeixen personalment i 
col·lectivament.

Enguany serà la primera edi-
ció al municipi de Balsareny 
però la fira ja té implantació a 
altres municipis de Catalunya 
com Tarragona, Terrassa, Na-
vàs. Seran 2 dies per iniciar-se 
o aprofundir en àmbits com el 
ioga o el Nidra-ioga, les emo-
cions, el desenvolupament 
espiritual, la teràpia neural, el 
tai-txi, la economia, las ener-
gies, el fengshui, etc.
Entre les diferents activitats 
en podem destacar la partici-

Balsareny prepara la fira Ecosalut 
pel cap de setmana del 11 i 12 de juny 2016

SARMENT pació d’Arcadi Oliveres, que 
ens parlarà de «L’economia al 
servei de les persones», Da-
vid Topi «Bioritmes i teràpies 
energètiques», Núria López 
i Pere Pascuet  «Com els àn-
gels poden canviar la nostra 
vida», les activitats de medi-
tació amb Miquel Vallés, i la 
presència de Jordi Planes Ro-
vira, Dra. Maribel Calpe «Les 
vacunes a judici». 

A més de la presència de per-
sones provinents d‘arreu de 
Catalunya, Navarra, països 
europeus i l’Argentina, també 
hi ha la participació de dife-
rents persones de la comarca 
i del municipi. La terapeuta 
nutricional Mercè Parcerisa, 
la professora de ioga Mercè 
Sensada, el professor de Tai-
xi David Garrucho, terapeuta 
de medicina xinesa Toni Que-
sada, els experts en geome-
tria sagrada Rosa González, 
i l‘experta en musicoteràpia 
Elisenda Roca, la professora 
de bio-dansa Gemma Serra 
també en són alguns exem-
ples.

La fira sobre salut, conscièn-
cia i ecologia s’inaugurarà el 
dissabte 11 a les 9:30h, amb 
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VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
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Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
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LA PAROCKIA
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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

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)    12,9
Mitjana (min.+màx.)           13,3
Mitjana de mínimes      5,5
Mitjana de 
màximes    21,0
Mínima        1,3; dia 9
Màxima      26,0; dia 19
Mín. més alta   10,2; dia 21
Màx. més baixa   12,6; dia 5

Vent (km/h) 
Ventada més alta    45,4; dia 13
Velocitat mitjana   8,7
Recorregut del vent    3.641,5 km

Pressió (hPa) 
Màxima 1.017,4; dia 19
Mínima    997,3; dia 5

La pluja (litres) 
Dia 1   10,9
Dia 4     7,1
Dia 5   35,1
Dia 8     1,2
Dia 11     1,4
Dia 21   32,0
Dia 28     9,8
Dia 30     1,1
Total                              98,6 litres

FRANCESC CAMPRUBÍ

Abril tronat, bon 
any assegurat

la presència del Sr. Alcalde Al-
bert Neiro, i la cloenda serà el 
diumenge 12 a les 8 de la tar-
da amb el concert.

Durant els 2 dies, professio-
nals, distribuïdors i artesans 
de productes sobre la salut i/o 
ecològics posaran les seves 
carpes a la plaça de la Mel. 

La Fira Ecosalut té caràcter 
gratuït, només es demana al 
públic assistent que porti al-
gun aliment per tal de poder-
lo dipositar al banc d’aliments 
destinat a la gent més neces-
sitada. L’esdeveniment està 
organitzat per l’entitat Ecosa-
lut i té la plena col·laboració 
de l’Ajuntament de Balsareny, 
l’Empresa Santiveri i de dife-
rents professionals i entitats 
del municipi i comarca.

Per a més informació: 
ecosalut.tgn@gmail.com
ecosalut.blogspot.com
facebook.com/ecosalut

METEOROLOGIA

Travessera, 77 - Tel. 93 820 03 55 - 605 79 78 32 - BALSARENY
instalnou@gmail.com
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CERCLE LITERARI

«Tu et defineixes com a poe-
ta místic a semblança de San 
Juan de la Cruz; si no ho ets del 
tot, sí que ets un poeta plena-
ment religiós. No arribes a ser 
sublim com ell, però intentes 
acostar-t’hi «en una noche os-
cura a mayor gloria». I talment 
com si fossis a la muntanya 
del Carmel, desitges en virtut 
de la fe cristiana «subir contigo 
a la más alta cima».  

Tot un ideal de vida i poesia a 
aconseguir ara que et trobes, 
segons confesses, en una se-
gona joventut. Seria emocio-
nant conèixer l’experiència es-
piritual que has viscut d’ençà 
que als teus disset anys, po-
dria dir, et convertiries a la fe 
gràcies a aquella estampa de 
la Verge Dolorosa de Triana 
que tant t’impressiona.» — 
Pròleg de Climent Forner, a Vi-
ver i Serrateix, 13 de setembre 
de 2015.

DIEGO GALERA MORALES

Transparència de tardor

BALSARENY AVUI

Del Llobregat del tèxtil en 
queden diferents punts on 
encara avui els més grans de 
la setantena podem donar raó 
i explicar als nostres néts què 
va ser aquest gran moviment 
industrial que va ser motor 
econòmic de moltes de les 
nostres famílies. 

Avui un d’aquests puntals 
de sosteniment veïnal és la 
mineria de potassa de ICL de 
Balsareny i Sallent, a la vall del 
Llobregat. Aquesta, però, es 
veurà afectada per un trasllat 
cap a la mina de Súria, a la vall 
del Cardener; ara bé, per sort 
sembla que no hi haurà pèr-
dua de llocs de treball. 

El Pla Phoenix incorpora una 
nova distribució de sal Va-
cuum, de gran puresa. Aques-
ta nova planta minera pro-
duirà aquest producte des de 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Iberpotash: del Llobregat al Cardener
Súria. Aquest primer trimestre 
de 2016 ICL ja ha fitxat 25 tre-
balladors per a la nova planta 
de sal Vacuum i preveu man-
tenir el ritme d’incorporacions 
per a l’any 2016.

Actualment ICL dóna treball a 
unes 4.000 persones, entre di-
rectes i indirectes. La compan-
yia segueix un pla imminent 
(2016-2019) pel tancament de 
la mina de Sallent i Balsareny. 
En aquests tres anys la factoria 
haurà d’incorporar el trasllat 
cap a la mina de Súria de tots 
aquests treballadors. Segons 
fonts oficials el trasllat es farà 
de manera gradual i anirà en 
paral·lel a l’increment de pro-
ducció a Súria. Per poder asso-
lir aquest repte caldrà finalitzar 
la rampa de grans dimensions, 
actualment en construcció i 
que es preveu que s’obri a mi-
tjans de 2017, que connectarà 
l’exterior amb l’interior de la 
mina de Cabanasses de Súria.

El passat diumenge 1 de maig 
de 2016 a Navarcles, els repre-
sentants de l’ONG Proactiva 
Open Arms van rebre el Pre-
mi Casaldàliga a la solidaritat 
2016. El premi va ser lliurat al 
Festival de Cinema solidari 
Clam, com a reconeixement 
a l’acció que duen a terme al 
mar Egeu per salvar les vides 
dels que precisament fugen 
de la mort i la destrucció que 
provoca la guerra. El premi el 
va recollir el director de l’ONG 
Òscar Camps. A l’acte van re-
cordar aquells moments en 
què ell i els seus companys 
van dir prou i van decidir em-
barcar-se al mar Egeu. 

Més de cent persones van ser 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

L’ONG Proactiva Open Arms, 
premi Casaldàliga a la solidaritat

Soneto

¿Qué ingredientes hay? ¿Qué buscar?
Entre sacar de la tierra y cielo.
De lo que crece en el suelo.
De lo que se eleva, irreal o real.

¿Con qué hago mi soneto ideal?
Para que quede bien aderezado, helo
hecho de quietud en un vuelo
a través de lo que abarcan al mirar

mis ojos, al cielo, el suelo; entre los colores
bien definidos: verde y azul.
El suave murmullo de bosque

y la claridad celeste, delatores
de este laberinto que confunden norte y sur
en mi mente difusa en lúgubre bosque.

Diego Galera Morales
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OPINIÓ

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-
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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.

ARXIU
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Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY
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Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
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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
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Cal Barrau
ROSTISSERIA

POLLASTRES A L’AST I MENJARS PREPARATS
presents a l’auditori Agustí 
Soler i Mas per presenciar el 
lliurament del guardó, entre 
ells l’alcalde de Balsareny 
Albert Neiro; Llorenç Ferrer, 
alcalde de Navarcles; Agustí 
Comas, president del Consell 
Comarcal del Bages; i Glòria 
Casaldàliga; neboda de Pere 
Casaldàliga i representant de 
l’Associació Araguaia, entre 
altres autoritats i represen-
tants de cooperacions i acti-
vismes solidaris.


















