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BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY

Gran Festa Major!
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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 incorporant aportacions de persones 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 introduint canvis d’una manera

raonablement gradual.
Per això, aquesta assemblea
que convoquem per al dia
17 de juny és especialment
important. El CCB ha celebrat cada any, des de 1976,
la reunió anual de socis que
els estatuts preveuen, i en
general sempre hem lamentat 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 quota 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 encesa 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

Es convoca l’assemblea general ordinària de socis del Cercle Cultural de Balsareny, que
tindrà lloc el divendres 17 de
juny de 2015, a les 21:00 hores, al Casal d’Entitats (plaça
Ricard Viñas, 3) de Balsareny,
amb el següents punts de
l’ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Renovació de Junta, si
escau.
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes a 31 de desembre de
2015. Quotes per al 2016.
4. Informe de la redacció
del Sarment, dels Astroamics i de La Garsa.
5. Precs i preguntes.
Tots els socis hi sou convidats.

ROC CARULLA

Resposta al repte 13:
El producte de les nou
xifres serà 0.

Cercle literari

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?
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Hi col·labora i dóna suport:
Parròquia de Santa Maria de Balsareny
Casal de la Gent Gran
Agrupament Escolta Guillem de Balsareny
Claustre Escola Guillem de Balsareny
AMPA Escola Guillem de Balsareny
Club d’Escacs Balsareny
Club d’Handbol Balsareny
Club Natació Balsareny
Penya Barcelonista de Balsareny
Centre Excursionista de Balsareny
Astroamics - La Garsa
ARFAC - Amics del Casal
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Gran Festa Major!

SARMENT

A. SELGAS

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 presentació 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 Tutatis va presentar l’espectacle
“Óssos del Pirineu” que va seguir els carrers del poble entre
la gatzara de la quitxalla.
El pregó de Festa Major,
aquest any, va oferir una novetat 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 Campaners de Balsareny va acompanyar un bonic castell de
focs, que va precedir una Botifarrada popular. La prudència
davant la incertesa meteorològica va fer que el Concert i
Ball de l’Orquestra Maravella,
previst a l’aire lliure, es traslladés 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 organitzat 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 Casaldàliga. Mentrestant, a la sala de la
plaça de la Mel, s’inaugurava
l’exposició del concurs de pintura a l’aire lliure* que havia
tingut lloc el passat 16 d’abril.
Primer premi, Enric Besora;

segon premi, Amadeu Satorra; tercer premi, Jordi Pons;
quart premi, Laureano Sáez.
Premi local: José Cabrera. Felicitem els artistes guanyadors
i tots els participants, que van
mostrar un nivell molt alt.
Al matí, el Club de Petanca va
organitzar el Torneig-Memorial Francisco Macías. Els Geganters i Grallers Els K+ Sonen
de Balsareny van fer una gran
cercavila fins a la plaça de
l’Ajuntament.
Allà, la companyia Forani teatre 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 vespre, 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.

Diumenge geganter,
automobilístic,
fotogràfic i de pubillatge
El diumenge 24 d’abril, els carrers es van omplir de colors i
de música amb la VX Trobada
de Gegants*: una llarga desfilada de gegants, gegantes
i gegantons vinguts de diferents poblacions, acompanyats dels respectius tambors i
grallers. Encapçalaven la desfilada 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 cotxes 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 Concurs 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
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a càrrec del campió social. A la
tarda, els geganters van acompanyar 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 representants per al 2016-17:
Blanca Soler Codina, pubilla;
Mercè Rovira Ribera, dama
d’honor, i Ferran Duocastella
Vall, hereu.

OLGA
estètica
home-dona

ELECTRICITAT
FONTANERIA

Esplèndid Sant Marc

culminar amb dues «figueretes» excepcionals.
C/ de la Creu, 22

Cal agrair que el bon temps
acompanyés tota la Festa Major. El matí de dilluns, assolellat, va veure els Bastoners donant 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.

La geganta BlancaBALSARENY
i els Gegantons Joan i Mariona, i el pirata
Malacara, del grup geganter
44
Els K+Sonen,Sant
vanDomènec,
actuar tot
Telèfon 93 839 65 08
seguit, ballant
la dansa dels
BALSARENY
Gegantons, musicada per
mossèn Joan Bajona, entre
altres balls.

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

Tel. 93 820 08 68

Antiga Casa Rosendo

Després,
Bastoners grans
des els
de 1926
de Balsareny van oferir també
quatre ballades amb les músiques tradicionals, interpretades 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 meBaixada del
6 - Tel. 93 lodia
839 63majestuosa
58 - BALSARENY
Seguidament,
elsTorrent,
Dansaires
que va comdels Pastorets de Balsareny, di- pondre mossèn Joan Bajona
rigits per Alba Fontanet, van l’any 1986.
presentar cinc balls: el Ball Pla
Plaça R. Viñes, 11
d’Alinyà, el Peu Polidor, l’Indiot, Al final, les dues
colles
geganTel. 93
839 60
38
el Ball Francès i el Ball de Pe- teres de Balsareny
BALSARENY
van fer una
dretes.
ballada conjunta amb tots els
Soler i
seus gegants i Josep
gegantons
A continuació, dos grups músics, que va posar un colofó
del Ball de la Faixa, de 5è de molt bonic a les seves danses.
l’Escola Guillem, entrenats
GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ
per Meritxell Mas, van ballar La Cobla Principal de Beraquesta dansa noble, que van ga, que ja havia acompanyat

A. SELGAS

els Dansaires dels Pastorets, Després es van lliurar els preel Ball de la Faixa i les dues mis del Concurs de Pintura
danses pròpies dels Gegants a l’Aire Lliure*. Per tancar la
Sindicat es va
i Gegantons,
va cloure
Àngel Guimerà,
21 - l’acte
Telèfon 93Festa,
839 61a61la- sala
BALSARENY
amb la sardana «Records presentar l’espectacle “Tribalsarenyencs», de Josep M. but a Pepe Rubianes”, que va
transportistes
el públic
alhora que
Albertí, que una rotllana de divertirCapacitació
Matèries perilloses
gent va ballar, fent petita la homenatjava el desaparegut
plaça. Una manera excel·lent humorista.
d’acomiadar
l’acte DE
central
CENTRE
FORMACIÓ
En resum, va ser una Festa Mad’una Festa esplèndida.
FEM TOTS ELS
CARNETS
jor lluïda,
variada i participativa.
Felicitem
totes
persones
Havent
dinat,
al
Casino
del
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga,
41 - les
BALSARENY
van
el
Centre
i Recreatiu, la i entitats que hiTel.
Tel. Instructiu
93 874 38 57
93aportar
839 60 88
Principal de Berga va oferir el seu esforç per fer-la possible, i
tradicional Cafè-Concert inter- la Regidoria de Cultura i Festes,
pretant una bona selecció de omnipresent arreu i amatent a
sardanes, i també alguns pas- tots els detalls. Enhorabona,
dobles, valsos i jotes, així com i com deia La Trinca, «moltes
un pupurri JOIERIA
de músiques de gràcies: passi-ho bé i fins l’any
La Trinca. Un concert de gran que ve!».
qualitat, queRELLOTGERIA
a la gent que atapeïa la sala del Casino se li va Vegeu més fotografies al blog:
fer curt.
Creu, 20 - Telèfon 93 839 sarment.blogspot.com
60 76 -. BALSARENY

FONT

Riu

Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
PRODUCTES ARTESANALS
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY
A. SELGAS

Bar - Restaurant

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

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY
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Acta del Concurs de Fotografia Festa dels Traginers de 2016
ANDREU SOLER, DANIEL GRAELL I MARC GONZÁLEZ

Es reuniexen a la Sala el Sindicat els Srs:
ANDREU SOLER I MONELLS del
Càmera Club de Sabadell
DANIEL GRAELL GIL del Càmera 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 Traginers. 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 GONZALEZ PEREZ de Balsareny
2n. Premi: LUIS CALLE GARCIA
de Vilanova del Camí
3r. Premi: MIGUEL RODRIGUEZ
MARTINEZ de Barberà del Vallès
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 FORTES
3r. Premi: BARTOLOME GONZALEZ PEREZ

SARMENT

PREMI NACIONAL DE BLANC
I NEGRE:
Col·lecció d’honor: JORGE PALLARES BARAS de Badia del
Vallès
1r. Premi: FRANCESC COMELLAS CORRAL de Manresa
2n. Premi: JORDI MARIN PEREVICO 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

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.

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

Primer premi Local Blanc i Negre
Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
BALSARENY - infordos2@gmail.com

PEIXATERIA

MARIA

JUAN CABALLERO

Primer
premi
Localde
Color
Plaça
Onze
Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY

LA PAROCKIA
cafeteria musical
Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32
laparockia@gmail.com
Facebook: parockia
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L’Ajuntament Informa – maig de 2016
ALBERT OTERO BONET

Balsareny va tancar el mes
d’abril passat celebrant amb
èxit la seva Festa Major. Aquesta ha estat la primera del nostre mandat, pensada amb la
idea bàsica d’oferir actes i activitats 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 estructura 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 botifarrada popular o el concert i
ball de l’Orquestra Maravella,
amb entrada revertida solidària, 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 considerem que aquesta festa major
ha tingut un èxit satisfactori, en
tant que els actes s’han desenvolupat correctament i la vam

veure molt participada, vistosa
i renovada en bastants aspectes, per la qual cosa ens agradaria 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 Balsareny 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 durant els propers mes d’inici de
l’estiu.
A finals de maig (cap de setmana del 21 al 22 de maig)
es celebren, per primer cop
a Balsareny, les “Jornades interculturals 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 humanitària i el drama de les persones refugiades a través d’un
seguit de xerrades, tallers i projeccions de documentals relacionats 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 subvencions per tal de dur a terme les
activitats que tenen programades 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 degudament de com fer-ho consultant la seva tramitació amb
el personal administratiu de
l’Ajuntament.
Al juny, durant el cap de setmana 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 formaran tot un seguit de tallers i
conferències que duraran dos
dies, s’emplaçaran a la Sala Sindicat i als locals de la plaça de
la Mel, però també la plaça serà

l’escenari de les paradetes i expositors. En aquesta edició del
Sarment, podeu llegir la nota
de premsa que l’Associació
Ecosalut ha preparat per explicar 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 piscina, tot per oferir el millor servei
possible als usuaris de la mateixa. Tanmateix, volem recuperar 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, oferirem 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!

Caminada pel terme
SARMENT

Centre instructiu i recreatiu

Tapes i entrepans

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 Bages. 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

acabar davant del pavelló poliesportiu.

A. SELGAS
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Carta oberta de l’ARFAC
LA JUNTA ARFAC

Darrerament els nostres avis
residents del Casal Verge de
Montserrat han hagut de viure 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 lamentar 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 hagut 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 constituís 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 transparència i els mètodes, que
voldríem que continués. I reunits 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 directora. Que, tot i que ella els va
comentar en mesos anteriors
la intenció de rescindir voluntàriament 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

acords que han mantingut.
Aquesta decisió obliga l’actual
directora a marxar. Tot i haver
sabut crear un bon clima laboral 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 obsequiat alhora somriures i amabilitat.
Des de l’ARFAC volem manifestar 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 concertada 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 Patronat. Tot i això, pensen que no
s’ha de modificar res. És per
això que demanem una reestructuració del Patronat i una
modificació dels seus Estatuts,
que segueixen les mateixes directrius de quan es van crear
als anys quaranta.

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

El passat 1 de maig es van prorrogar 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 argumentant 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 contractes pugui allargar-se fins als 25
anys i, per contra, si estiguessin
ben qualificats tindria una durada màxima de 6 anys.
Per altra banda, també es van
posar de manifest els continus incompliments del contracte per part de l’empresa i
la falta de control per part de
l’Ajuntament. Per últim, ERCBalsareny va argumentar que
dubtava sobre la possibilitat
de la pròrroga, en tant que a
partir de la Llei 53/1999 el plec

de clàusules que regeixen els
contractes han de determinar la
possible pròrroga i el seu abast,
entenent-se per “abast” el termini; cosa que no consta en cap
dels dos contractes.
ERC-Balsareny, amb posterioritat al Ple, ha consultat amb
tècnics de contractació i advocats (als quals agraeix la seva
col∙laboració desinteressada) si
la seva posició era la correcta
i, tot i matisar algun punt, consideren més que correcta la
posició d’ERC-Balsareny. Consideren que hi ha un abús en
l’ús d’aquestes pròrrogues i una

desnaturalització d’aquest instrument. Així doncs, en recomanen l’extinció.
Finalment, ERC-Balsareny en
la mateixa sessió plenària va
demanar la reconsideració del
vot, tant de GdB com CiU, tot
exposant que independentment 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 legalment l’empresa quedaria obligada a prestar-los fins que no
s’adjudiqui el nou contracte.
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Albert Otero, responsabilitat amb dedicació i amor a Balsareny
JOSEP GUDAYOL I PUIG

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 Autònoma de Barcelona, respectivament. 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 lectura 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 social, als bars tot prenent un cafetó 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 característiques personals, i en el cas
d’entrar a governar el municipi, 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 inquietuds personals de cadascú, i
tenint en compte també com
quedaria el puzle totalment
vist en conjunt, ja que per necessitat cada un de nosaltres
hauria de fer-se càrrec d’una
quantitat considerable de regidories.

GENT DE BALSARENY

—Anant enrere, com va començar el projecte polític de
Gent de Balsareny?

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

—«Gent de Balsareny» va néixer en primera instància de
l’amor i la conseqüent dedicació per treballar i millorar
el nostre poble, que compartíem tots els membres integrants de la nostra candidatura. 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.

—Ho va ser una necessitat
natural i pròpia de la democràcia. Des de la instauració
d’aquesta, a Balsareny havíem tingut una continuïtat
amb Convergència i Unió,
excepte el mandat del tripartit 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.

—A quins temps passats ens
hauríem de remetre?
—No és cap secret que “Gent
de Balsareny” va néixer al carrer, concretament a les places. 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 empenta i identitat, que vol ser
un motor de canvi. Per aquest
motiu ens trobem ara mateix
treballant al consistori.

—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 aspecte 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 legislatura 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 sentin 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 vivències 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 podem imaginar que el ser nomenat alcalde no és gens
fàcil, ja que és un càrrec que
comporta molta responsabilitat, lideratge i estómac. En el
nostre cas vam celebrar una
votació per tal de trobar el
company que reunís aquestes condicions, i els vots foren
unànimes per l’Albert Neiro.
Però aquesta designació integra tot un equip en què
cadascú de nosaltres som un.
Aquesta és la nostra filosofia
que seguim posant en pràctica.
—I per què el nom de «Gent de
Balsareny»?
—El que volíem, per sobre
de tot, era aplicar unes polítiques al màxim de participatives per tal que els vilatans
i vilatanes poguessin sentirse al màxim de representats.
Cal recordar que per la Fira
d’Entitats del 2014 vam sortir a la plaça de la Mel amb
una urna: la votació popular
va decidir el nom del nostre
grup, «Gent de Balsareny».
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Gran exposició d’artistes de Balsareny Escola Municipal de Música
de Balsareny - Maig 2016
SARMENT

El divendres 15 d’abril, a la
Biblioteca Pere Casaldàliga
de Balsareny, es va inaugurar
l’exposició col·lectiva de pintors locals, que ja estava operativa 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 pintures dels artistes següents: José

Antonio Cabrera, Jaume Catllà, Francisco Egea, Mercè
Fernández, Carmen González, Paco Haro, José Manuel
Oliva i Laia Rodríguez.
És remarcable la quantitat i
qualitat de les obres que s’hi
van aplegar. Felicitem els nostres pintors, i la Biblioteca per
aquesta iniciativa, que esperem que tingui continuïtat

Vegeu més fotografies al blog:
sarment.blogspot.com

EMMB

tothom a tots ells.

Tenim aquestes darreres L’endemà, dilluns 30 de maig,
setmanes del curs plenes s’obre el període de matrid’activitats. El 24, 25 i 26 de culació. Altres ocasions per
maig, de dimarts a dijous, sentir els instruments i contothom que vulgui tindrà junts que treballem a l’Escola
l’oportunitat de visitar l’Escola són les audicions que oferim
i assistir a les classes que s’hi cada trimestre. Veniu al Sindifan gràcies al programa de cat els dies 16 i 21 de juny a les
portes obertes Convida un 19 hores.
amic. El diumenge següent,
el dia 29 a les 11:30 del matí, I finalment, l’acte més imporesteu tots convidats a la Ma- tant: el Musical de Fi de Curs.
tinal en família. Partint de la Reserveu-vos la data. Diupregunta ¿vols ser músic una menge 19 de juny a les 5 de la
estona? podreu provar, amb tarda al Sindicat. Per primera
les indicacions dels professors, vegada presentem un especalguns dels instruments que tacle produït i interpretat conensenyem a l’escola. Hi haurà juntament per les escoles mutres tallers de 30 minuts en nicipals de Teatre i de Música.
ROBA Idiferents
PERFUMERIA
tres ubicacions
(Sin- Una munió d’intèrprets, dues
dicat, local plaça de la Mel i obres completes i la feina i la
Escola de Música) que funcio- il·lusió de moltes jornades de
naran en sistema rotatori per treball us esperen a l’escenari
tal de facilitar l’assistència de del Sindicat. Fins aleshores!

Carme Galera

BIBLIOTECA PERE CASALDÀLIGA

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

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

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

que tocaríem el dia del concert. 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 acabar va tocar la Bom Bang Percussion. Estem molt contents
d’aquella experiència! I donem
les gràcies a en Dan Arisa.

MORROS
Al servei de la construcció

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

TAPAS VARIADAS
La Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
BALSARENY

NY

NY

10
SOCIETAT

METEOROLOGIA

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

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.

pació d’Arcadi Oliveres, que
ens parlarà de «L’economia al
servei de les persones», David Topi «Bioritmes i teràpies
energètiques», Núria López
i Pere Pascuet «Com els àngels poden canviar la nostra
vida», les activitats de meditació amb Miquel Vallés, i la
presència de Jordi Planes Rovira, Dra. Maribel Calpe «Les
vacunes a judici».

L‘esdeveniment «Ecosalut Balsareny» vol reunir persones
d‘àmbits diversos relacionats A més de la presència de perprovinentsSA
d‘arreu de
amb la salut,FUNERÀRIA
l‘alimentació, sones
FONTAL,
Catalunya,
Navarra,
països
les diferents eines de M.meMar Pulido Cañellas
europeus i l’Argentina, també
ditació o curació del cos i la DELEGADA
hi47ha
la -participació
TANATORI:
Carrilet,
99 - Tel. 650
97 42
BALSARENY de difement o el
consum
ecològic
Bruc, 19-21elements
- Tel. 93 875 que
16 44 - Fax
93 872
63 22 - MANRESA
rents
persones
de la comarca
i responsable,
www.funerariafontal.com
ens influeixen personalment i i del municipi. La terapeuta
nutricional Mercè Parcerisa,
col·lectivament.
la professora de ioga Mercè
Enguany serà la primera edi- Sensada, el professor de Taició al municipi de Balsareny xi David Garrucho, terapeuta
però la fira ja té implantació a de medicina xinesa Toni Quealtres municipis de Catalunya sada, els experts en geomeBorrero - Margarida
NogueraRosa González,
com Tarragona,Àgueda
Terrassa,
Na- tria sagrada
vàs. Seran 2 dies per iniciar-se i l‘experta en musicoteràpia
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
o aprofundir en àmbits com el Elisenda Roca, la professora
ioga o el Nidra-ioga, les emo- de bio-dansa Gemma Serra
cions, el desenvolupament també en són alguns exemespiritual, la teràpia neural, el ples.
· Automatismes
tai-txi, la economia, las ener· Fabricació
i reparació
La fira
sobre salut,
conscièngies, el fengshui, etc.
·
Ferreteria
en
general
el
Entre les diferents activitats cia i ecologia s’inaugurarà
en podem destacar la partici- dissabte 11 a les 9:30h, amb

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

PORTES

PUIG
RRETINA

RSARENY
- RESTAURANT
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY

ADAS

reu, 26
0 03 31
ARENY

ació

home - dona
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

Abril tronat, bon
any assegurat
FRANCESC CAMPRUBÍ

la presència del Sr. Alcalde Albert Neiro, i la cloenda serà el
diumenge 12 a les 8 de la tarda amb el concert.

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

OLGA

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

Vent (km/h)
Ventada més alta 45,4; dia 13
Velocitat mitjana
8,7
C/ de la Creu, 22
Recorregut delTel.
vent
93 3.641,5
820 08 68km

estètica

La Fira Ecosalut té caràcter
BALSARENY
gratuït, només es demana home-dona
al
públic assistent que porti algun aliment per tal de poder- Pressió (hPa) Sant Domènec, 44
1.017,4;
dia0819
Telèfon
93 839 65
lo dipositar al banc d’aliments Màxima
BALSARENY
Mínima		
997,3;
dia 5
destinat a la gent més necessitada. L’esdeveniment està
organitzat per l’entitat Ecosa(litres)
lut i té la plena col·laboració La plujaAntiga
Casa Rosendo
Dia
1		
10,9
des
de 1926
de l’Ajuntament de Balsareny,
Dia
4		
7,1
l’Empresa Santiveri i de difeDia
5		
35,1
rents professionals i entitats
Dia 8		
1,2
del municipi i comarca.
Dia 11		
1,4
Dia
21		
32,0
Per a més informació:
Dia 28		
9,8
ecosalut.tgn@gmail.com
Dia
30		
1,1
ecosalut.blogspot.com
Total
98,6
litres
facebook.com/ecosalut

Pla
Tel

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

MODA ÍNTIMA

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

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38
Plaça 11 de Setembre, 3 BALSARENY
- BALSARENY

Tel. comercio 93 839 63 55
Tel. contestadorJosep
93 839
63 35
Soler

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

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

Sant Domènec,
54 de
- BALSARENY
Cra.
Manresa, 5 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61Telèfon
77
93 839 64 36
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