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CCB l’estat de comptes de l’exercici 
2015, que un any més presenta 
un dèficit moderat: 400,40 eu-
ros, que s’aplicarà al romanent 
d’exercicis anteriors. També es 
va aprovar que la quota de soci, 
un any més, continuarà sent de 
19 euros: properament es pro-
cedirà al cobrament bancari de 
les quotes d’aquest exercici.

En l’informe de la redacció del 
‘Sarment’ es va comentar que 
la reducció del nombre de pà-
gines del butlletí ha permès 
que no es dispari la despesa 
tot mantenint inalterada la 
quota de soci. El febrer es van 
celebrar els 40 anys de l’entitat 
i del butlletí amb un número 
extraordinari que va tenir molt 
bona acceptació. Es continua 
publicant el butlletí en PDF al 
web de l’associació, i penjant 
informacions al blog. S’agraeix 
la bona feina de l’equip de re-
dacció, així com la participació 
de les entitats que ens envien 
informacions per publicar-
hi. L’assemblea va aprovar 
l’informe.

Es van llegir i aprovar també 
els informes dels Astroamics 
i de La Garsa. El club dels As-
troamics el formen 202 perso-
nes de tot Catalunya, amb un 
29% de dones. Un 25% és de 
Balsareny, un 28% de la res-
ta de la Catalunya central, un 
44% de l’àrea metropolitana 
de Barcelona i un 4% d’altres 
comarques. L’objectiu és divul-
gar la ciència a pobles, escoles 
i altres col·lectius. No hi ha cap 
quota establerta i les activitats 
es fan amb els equips propis 
de qui les prepara i s’anuncien 
per “twitter” i “facebook”. En les 
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El dia 16 de juny es va cele-
brar l’assemblea general or-
dinària del CCB, amb l’escassa 
assistència habitual: els mem-
bres de la junta, tret d’alguna 
absència justificada, i dos so-
cis. Després d’aprovar l’acta 
de l’assemblea anterior, els 
reunits van procedir a renovar 
parcialment la junta directiva. 
El fins ara president, Ramon 
Carreté, va presentar la seva re-
núncia al·legant que ja portava 
massa anys en el càrrec, però 
que no es desvinculava pas 
de l’associació i que esperava 
poder-hi seguir col·laborant. 
L’assemblea va aprovar la re-
núncia, tot agraint-li els serveis 
prestats, i va nomenar presi-
dent Joan Prat Obradors, que 
fins aleshores ocupava la vice-
presidència; per al càrrec de 
vicepresidenta va ser nome-
nada Laia Riu Capdevila. Tots 
dos van acceptar els càrrecs 
respectius. Al seu torn, Jordi 
Selgas Catalan va ser designar 
nou coordinador del butlletí 
‘Sarment’. Amb la incorpora-
ció a la junta, com a vocals, de 
Ramon Carreté i Isidre Prat, la 
nova directiva de l’associació 
queda així:

President: Joan Prat
Vicepresidenta: Laia Riu
Secretari: Lluís Boixadera
Tresorer: Antoni Manzano
Vocals: Ramon Carreté, Esteve 
Díaz, Josep Gudayol, Pere Jun-
cadella, Jordi Medina (Astroa-
mics), Xavier Novell (La Garsa), 
Isidre Prat, Jordi Selgas (Sar-
ment) i Alfred Selgas.

Es va aprovar per unanimitat 
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últims 12 mesos s’han pro-
gramat 25 activitats, 7 de les 
quals a Balsareny: 18 sortides 
d’observació amb telescopi, 2 
acampades astronòmiques, 3 
observacions o tallers per a es-
coles i entitats i la participació 
en el Dia de l’Associacionisme 
Cultural a Balsareny dos anys 
seguits, amb la projecció del 
curtmetratge de dibuixos ani-
mats “El follet de les estrelles”, 
de creació pròpia, tots dos 
anys, i el primer amb una ob-
servació diürna. 

El grup La Garsa ha continuat 
celebrant activitats culturals 
i cíviques gratuïtes; entre les 
quals el “juliol de cine” de 2015, 
en col·laboració amb altres 
entitats locals, en què es van 
projectar tres pel·lícules, totes 
amb molt bona assistència de 
públic. Va celebrar una etapa 
del “VOLT-2”, amb una taula 
rodona sobre els grans pro-
jectes energètics que afecten 
negativament l’ecologia. I ha 
organitzat actes populars com 
la segona “Garçotada” i un con-
cert; mentre que per al proper 
mes de juliol es farà la tercera 
edició del “Juliol de Cine”, amb 
quatre pel·lícules de temàti-
ques diverses.

El CCB felicita els nous càrrecs 
directius i continua exhortant 
els socis que s’integrin tant en 
l’estructura associativa com en 
els equips de col·laboradors. Hi 
ha feina per a tothom i ens fan 
falta voluntaris per continuar 
fent avançar aquesta entitat 
que ja ha superat els 40 anys 
d’història i que té ganes de 
continuar servint el poble de 
Balsareny.



El mes de maig acabava amb 
unes Jornades Interculturals 
Solidàries amb un ampli pro-
grama de conferències, taules 
rodones, tallers de manualitats 
i projeccions, que va culminar 
amb una arrossada popular so-
lidària organitzada per Càritas.

El mes de juny, el dia 4, la co-
lla gegantera ElsK+Sonen 
va organitzar la IV Trobada 
Gegantera a Balsareny. Des-
prés dels actes del Dia de 
l’Associacionisme Cultural, el 
dia 5 a la tarda, al Sindicat hi ha 

haver una aplaudida actuació 
del grup VNG Gospel Choir 
de Vilanova i la Geltrú.

A la Biblioteca, del 8 al 10 de 
juny hi va haver un taller de 
confecció de fanalets per a la 
festa de Sant Joan, i des del 13 
de juny fins al 15 de juliol, hi 
ha una atractiva exposició de 
dibuixos del taller d’expressió 
plàstica d’AMPANS. Abans, 
durant un mes hi ha hagut 
una celebrada exposició de 
patchwork amb creacions de 
Ramona Macià i altres artistes 
locals. I el 17 de juny s’ha pre-
sentat el llibre de Diego Gale-
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ra ‘Transparencia otoñal’.

Els dies 11 i 12 de juny es va 
celebrar la fira Ecosalut, amb 
un programa molt intens de 
conferències, taules rodones, 
actuacions, música i tallers 
sobre ecologia i salut, entre 
les que destaca la interessant 
conferència d’Arcadi Oliveres 
sobre “Una economia al servei 
de les persones”. 

Al Pavelló poliesportiu, el 17 
i 18 de juny l’AMPA va cele-
brar els actes de fi de curs de 
l’Escola Guillem; mentre que 
al Sindicat es van fer audicions 
de l’Escola de Música els dies 
16 i 21 de juny, i el dia 19 de 
juny, el fi de curs de les Esco-
les Municipals de Música i de 
Teatre, amb les obres ‘O.D.U.’ i 
‘Plats Bruts’, més un Cafè-Con-
cert amb l’actuació de la Coral 
dels Adults i el Grup de Per-
cussió Corporal.  

La nit del 18 de juny va te-
nir lloc una nova edició de la 
Shopping Night, on el comerç 
de Balsareny surt a la fresca a 
promocionar les seves ofertes. 
I per al 23 de juny ja es pre-
parava el foc de la tradicional 
Revetlla de Sant Joan, amb 
l’arribada de la Flama del Ca-
nigó. 

AJUNTAMENT BALSARENY

Felicitats, Casino
i Penya!

CCB

Parlant d’entitats amb història, 
el CCB vol felicitar el Centre 
Instructiu i Recreatiu, popular-
ment “el Casino”, que compleix 
125 anys d’existència —amb 
el llarg parèntesi imposat 
per la Dictadura—. Fundat 
el 1891, la seva recuperació 
arran de la transició demo-
cràtica el 1979 va ser un motiu 
d’alegria que el Sarment’ va 
celebrar. També vam celebrar 
el centenari, l’any 1991, i ara 
ens alegra molt que continuïn 
tan joves i amb ganes de fer 
coses. I també felicitem la Pe-
nya Barcelonista de Balsareny, 
que enguany celebra el seu 
25è aniversari. En un butlletí 
que es fa ressò cada mes de 
la vitalitat de les associacions 
culturals i esportives que hi 
ha al poble, i que es lamenta 
quan es produeix la desa-
parició d’alguna entitat que 
semblava prou arrelada, ens 
és motiu d’alegria veure que 
n’hi ha moltes que, superant 
tota mena d’entrebancs, se’n 
surten i continuen al servei de 
la societat. I que se’n creen de 
noves. Per molts anys!

SARMENT

BIBLIOTECAARXIU

ARXIU



Esportivament, les caminades 
del Centre Excursionista, les 
curses del Club Ciclista Alt 
Llobregat Pla i Baixada, el fi 
de festa de l’Escola de Futbol 
Base i l’obertura de la tempo-
rada de la Piscina Municipal 
del dia 18 anunciaven la cele-
bració del Torneig Solidari 
de Futbol Sala el dia 25 de 
juny i del Campus Esportiu 
d’Estiu del 27 de juny al 29 
de juliol. 
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El 26 de juny, la darrera actua-
ció de “Tempo” de la tempo-
rada, i el dia 30 la presenta-
ció del llibre ‘Casaldàliga’, de 
Joan Guerrero, a la Bibliote-
ca, tancaran aquest juny que, 
com es pot apreciar, ha estat 
també pletòric d’activitats. 
Felicitacions a tothom qui ha 
contribuït a omplir de contin-
guts la nostra quotidianitat.

A. SELGAS

Per segon any, les entitats 
de Balsareny s’han adherit 
a la celebració del Dia de 
l’Associacionisme Cultural, 
instituït per la Generalitat de 
Catalunya per tal de posar de 
manifest el potencial cultu-
ral de les associacions de la 
societat civil. A Balsareny, la 
diada l’ha organitzat la Regi-
doria de Cultura i el Consell 
Municipal de Cultura amb la 
participació activa de les en-
titats locals.

Dissabte, 4 de juny, el Centre 
Instructiu i Recreatiu va ce-
lebrar una jornada de portes 
obertes, amb partides de bi-
llar i de ping-pong i una taula 
d’intercanvi de llibres.

Diumenge, 5 de juny, va tenir 
lloc al Sindicat un acte ano-
menat  “Portes obertes a la 
Cultura”. Després d’una salu-
tació del regidor de Cultura, 
Albert Otero, va començar 
l’espectacle, amb la presen-
tació a càrrec de Marc Vilar-
dell i diferents membres de 
l’emissora Ràdio Balsareny. 

Primerament, els Astroamics 
van presentar la pel·lícula 
infantil “El follet de les estre-
lles”, feta per Txus Garcia i al-
tres balsarenyencs: un viatge 
molt estimulant d’un nen i 
un follet per les galàxies de 

Balsareny celebra el Dia de l’Associacionisme Cultural
CCB

l’Univers. Els Astroamics van 
anunciar també una observa-
ció de la Lluna, Júpiter, Mart i 
Saturn el proper dissabte, 11 
de juny, al castell de Balsareny.

Tot seguit, Àngel Ribalta, en 
nom de la Comissió de la Fes-
ta dels Traginers va presentar 
l’informe ”Arri, engeguem 
la Festa”, sobre el present i el 
futur de la nostra Diada per 
excel·lència: un resum del que 
es va parlar en la jornada de 
debat que es va celebrar el 
passat 7 de maig.

A continuació, els Dansaires 
dels Pastorets de Balsareny, 
dirigits per Alba Fontanet, 
van ballar dues danses tradi-
cionals: el “Ball de pedretes” i 
el “Galop grec”. I els Rapsodes 
dels Pastorets de Balsareny 

van oferir una lectura de poe-
mes de Pere Casaldàliga.

Seguidament, el Grup La 
Il·lusió de l’Associació Amet-
llers van escenificar la cançó 
“Remena, nena” de Guiller-
mina Motta. Després, en 
representació de l’ARFAC 
(associació de residents, fa-
miliars i amics del Casal Ver-
ge de Montserrat), Jordi Vi-
lanova va retre homenatge a 
l’humorista “Eugenio” expli-
cant una selecció dels seus 
acudits. I tot seguit, el grup de 
Balls en Línia del Casal de la 
Gent Gran va fer una ballada 
per demostrar la bona feina 
que fan. 
L’acte es va cloure amb una 
sessió de cant coral. La Coral 
Juvenil Romaní, amb Marc 
Comabella al piano, va cantar 

“Arrels” i “Volem pa amb oli” 
d’Esquirols; i conjuntament 
amb la Coral Sant Esteve, “In-
vocació a sant Jordi”, de Sal-
vador Espriu i Francesc Vila. 
La Coral Sant Esteve va inter-
pretar “Sense vent”, popular 
escandinava, i “Nit de Sant 
Joan”,  popular suïssa.  I la Co-
ral Els Ametllers va oferir el cà-
non “Dins la fosca” i l’himne “El 
cant del Poble”, de Josep M. de 
Sagarra i Amadeu Vives. Totes 
les corals van actuar sota la 
direcció de mossèn Joan Ba-
jona. 

Va ser un acte lluït, amb una 
bona assistència de públic 
que va premiar amb els seus 
aplaudiments la bona feina 
de les entitats culturals de Bal-
sareny. Esperem que es vagi 
consolidant aquesta festa.

SARMENT



A CaixaBank volem que facis realitat totes les teves il·lusions.  
Per això, ara et financem un televisor Samsung Curved UHD 
al 0 % TAE per 46,63 € al mes,1 que inclou l’assegurança 
SegurCaixa Electrodomèstics.2

Perquè a CaixaBank creiem que donar crèdit és donar confiança. 

 “La meva il·lusió és veure  

   feliç l’afició” Andrés Iniesta 

1. Promoció i venda ofertes per PromoCaixa, vàlides fins al 31-8-2016. PromoCaixa, S.A., Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, S.A., Barcelona 
2009. Per a més informació: www.CompraEstrella.com. Finançament ofert per CaixaBank, subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de l’entitat. Televisor Samsung Curved UHD de 
49” UE49KU6670: 29 quotes de 46,63 € i 1 última de 46,73 €. Termini: 30 mesos. TIN: 0 %. Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Import total degut: 1.399 € (1.099 € televisor + 300 € 
assegurança). També es pot contractar amb pagament al comptat. Per a altres opcions de finançament, consulta qualsevol oficina de CaixaBank. 2. SegurCaixa Electrodomèstics només es pot 
contractar amb la compra d’un televisor Samsung en campanya. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció. 
SegurCaixa Electrodomèstics és una assegurança de danys de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances comercialitzada per Caixabank, SA, operador de bancassegurances 
exclusiu de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. NRI: 1466-2016/9681
www.CaixaBank.cat
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Ara fa un any que Gent de 
Balsareny començàrem a go-
vernar a l’Ajuntament de Bal-
sareny. Els nostres inicis no 
varen ser fàcils, atesa la nostra 
evident inexperiència; però 
aquest és un mal necessari i in-
evitable que, a poc a poc, es va 
curant a base de treball, esforç i 
adquisició de coneixement. En 
aquests moments, el control 
del que és la nostra feina s’ha 
“normalitzat”, ja que, com en 
qualsevol altre feina, amb la 
seva pràctica s’aprèn.

També teníem l’afegit de go-
vernar en situació de minoria, 
amb tan sols quatre regidors 
per a totes les responsabilitats 
municipals (fet insòlit a Balsa-
reny, però, pel que sembla, està 
essent norma a la resta de Cata-
lunya i a l’Estat espanyol, a cau-
sa de la disparitat i repartiment 
de sensibilitats polítiques). Go-
vernar en minoria és difícil per-
què cada partit defensa el que 
considera just d’acord amb els 
seus ideals polítics; però, tot 
i això, la voluntat del Govern 
sempre ha estat el mateix: 
diàleg, diàleg i més diàleg, com 
a única via per tal de tirar enda-
vant la legislatura. És difícil, fins 
i tot a vegades sembla impos-
sible, arribar a acords; però pel 
bé comú, l’esforç hi és i hi conti-
nuarà sent-hi sense decaure en 
ànims i forces.

Ara, que ja estem assentats i 
coneixem de primera mà les 
necessitats que té el poble de 
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ALBERT NEIRO ROMAN

Centre instructiu i recreatiu
Tapes i entrepans

Balsareny i les persones que 
hi vivim, considerem que hem 
d’avançar en tres eixos claus: 
la lluita contra les desigual-
tats, la sobirania energètica i 
l’empoderament de les perso-
nes.

Per a la primera línia, la de la 
lluita contra les desigualtats, 
el que hem fet durant aquest 
any és ampliar les hores de la 
Treballadora Social i cobrir les 
vacances de les Treballadores 
Familiars perquè, d’aquesta 
forma, podem oferir el Servei 
d’Asistencia Domiciliaria (SAD) 
durant tot l’any sense interrup-
cions. Alhora, hem convocat la 
plaça d’Educadora Social, du-
plicant així les hores de les pro-
fessionals dels Serveis Socials 
al servei de les persones.

Un altre aspecte rellevant és 
la qüestió de l’habitatge. Hem 
començat un procés de de-
tecció d’habitatges buits per, 
posteriorment, asseure’ns amb 
els Bancs i negociar lloguers 
socials i assequibles.

Per acabar aquesta línia, des-
tacar que durant els primers 
sis mesos de govern, es van 
quadruplicar les ajudes socials 
sense canviar la normativa. 
Considerem que la gent era 
conscient de l’entrada d’un 
govern del canvi i que culpem 
l’estafa que ha estat la “crisi” 
que ha empobrit la població 
en general per part dels pode-
rosos.

La segona línia, la de la sobi-

rania energètica, és una clau 
importantíssima per a futur 
immediat i a llarg termini del 
poble. Per això, hem demanat 
auditories energètiques, eti-
quetatges energètics i altres 
mesures que generin una efi-
ciència energètica que ajudarà 
a tenir cura del medi ambient i 
de la butxaca de l’Ajuntament 
i, per tant, de la de totes les 
persones que conformem el 
municipi.

Alhora, considerem que hem 
d’apostar fermament, no no-
més amb paraules sinó amb 
fets, per la sobirania energètica 
i l’autogestió. Si volem tenir el 
poder, i que no el tinguin les 
companyies energètiques que 
tenen l’oligopoli, ens hem de 
rascar la butxaca; sinó, conti-
nuarem sent governats per les 
grans empreses energètiques 
que marquen els preus eleva-
díssims d’un recurs tan bàsic 
com es la llum.

L’ultima línia, la de 
l’empoderament de les perso-
nes, es basa en quelcom tan 
senzill com el fet de que les 
persones, per si mateixes, tin-
guin l’oportunitat d’organitzar-
se i lluitar pels seus drets. En 
aquest cas, l’exemple més des-
tacable és el del grup de dones 
“Adona’t que ets dona”; des de 
l’Ajuntament l’únic que vàrem 
fer és, a partir de l’organització 
d’actes contra la violència mas-
clista i el Dia de la Dona, plan-
tejar la pregunta: per què a 
Balsareny no hi ha un grup de 
dones?

Des de llavors, un grup de do-
nes de diferents edats s’ha anat 
reunint i organitzant, generant 
una estructura espectacular i 
exemplar; amb moltes ganes 
de fer i de participar al poble. 
Per al Govern, son un exemple 
a seguir i animem a totes les 
persones i entitats del poble 
a seguir la seva estela (alhora 
que agraïm a totes les entitats, 
sense enumerar-les totes per-
què no acabaríem, que durant 
aquest any han respost o ens 
han fet moure per donar vida 
al poble).

Per acabar, continuar amb 
l’agraïment a les persones, en-
titats i col·lectius del poble per 
fer possible un Balsareny millor; 
i no ens oblidem de totes les 
treballadores de l’Ajuntament, 
ja que, sense el seu esforç diari, 
la institució pública no funcio-
naria correctament.

Nosaltres, el Govern, amb els 
nostres encerts i errors, no se-
riem ni la mil·lèsima part del 
que som sinó fos per la vos-
tra participació. Sense la vos-
tra força no som res, perquè 
l’autèntica força d’un poble no 
resideix en un Govern: la força 
del poble resideix en totes i 
cada una de les persones que 
el conformen.

Per això, simplement, us diem: 
Gràcies, Balsareny!

Salut i una abraçada!

Albert Neiro Roman
Alcalde de Balsareny



Ens posem en contacte amb 
vosaltres per darrera vegada 
aquest curs. El dimarts 21 de 
juny ha sigut l’últim dia lectiu 
i hem conclòs el període amb 
la segona de les audicions 
al Sindicat a les set de la tar-
da. El dijous anterior, dia 16, 
hi ha hagut una altre sessió 
d’audicions i el diumenge 19 
hem fet el concert de fi de curs 
a les cinc de la tarda. Com ja 
sabeu, aquest any l’actuació de 
l’Escola de Música és conjunta 
amb la de teatre. Prepareu-vos 
a veure teatre musical i a tenir 
una experiència única.

Sobre el teatre i la música i 
la relació que puguin tenir 
ens ha semblat molt interes-
sant l’entrevista que fa uns 
mesos La Vanguardia va fer 
al gran actor anglès Jeremy 
Irons quan va venir al Liceu a 
recitar els textos de Goethe 
sobre la Simfonia Egmont de 
Beethoven. Diu Irons: “de pe-
tit vaig aprendre violí i vaig 
tocar a l’orquestra de l’escola; 
m’agradava molt.” “La música 
sempre ha jugat un gran paper 
a la meva vida. Toco diversos 
instruments, no gaire bé, però 

és suficient per fruir fent-ho.” 
Acaba dient-nos unes paraules 
que, venint d’un actor tan bo 
com ell, són molt significatives: 
“La comprensió de la música 
és important per a un actor. Un 
actor ha de tenir coneixements 
sobre to, ritme i fraseig si ha de 
fer servir correctament la pa-
raula per a comunicar-se amb 
un públic”.

Diumenge 19 de juny a la tar-
da heu pogut veure en directe 
una mostra d’aquesta integra-
ció entre arts de la que ens par-
lava Irons.

Us recordem finalment que ja 
podeu formalitzar la matrícu-
la pel curs que ve. Reserveu la 
vostra plaça i aviat us podrem 
informar dels horaris i organit-
zació general del curs 2016-17.
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P U I G
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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
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Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 88

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

CULTURA

La finalitat de l’Associació és la 
de fer-se càrrec de les despe-
ses de l’enterrament dels seus 
associats (actualment, el servei 
està contractat amb Funerària 
Mémora). L’Associació recapta 
les quotes dels socis i abona 
els serveis de l’enterrament 
(despeses) a la Funerària. No hi 
ha quotes mensuals: tan sols 
s’abona quota en cas de de-
funció d’un associat.

Des de l’Associació volem 

animar la gent de Balsareny 
a associar-s’hi i mantenir viva 
aquesta institució, en benefici 
de tot el poble. Els nous socis 
que es donin d’alta gaudiran, 
l´any 2016, d’una bonificació 
del 50% de la quota, fins al 30 
de juny de 2017. Per entrar a 
l’Associació de Veïns Sant Jo-
sep és necessari no superar els 
65 anys d’edat.

Per a més informació: tel. 93 
839 63 70

Balsareny, juny 2016

ASSOCIACIÓ SANT JOSEP BALSARENY

Associació Sant Josep de Balsareny
(Associació d’Ajuda Mútua als Associats)

ARXIU
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ENTREVISTA

Cristina Català i Jubert fa ja 
un temps que forma part de 
l’equip de monitors del Club 
d’Avis balsarenyenc duent a 
terme les classes de ioga.

La Cristina va néixer a Sant 
Joan de Vilatorrada i va cursar 
l’Enginyeria Química Industrial 
a Manresa. Més tard va cursar 
els estudis d’instructora de Ioga, 
i no ha deixat d’aprendre aspec-
tes del món del Ioga. Pel que fa 
als seus hobbies, li agrada molt 
llegir i un dels llibre que recor-
da que li va agradar molt és El 
sendero de la mano izquierda, 
de Fernando Sánchez Dragó, i 
en el temps d’oci li agrada com-
partir el temps amb els amics, ja 
sigui caminant, ballant o anant 
al cinema.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Cristina Català: classes de ioga 
al Club d’Avis

—Com vas entrar a formar part 
del món del ioga?

—Va ser la meva inquietud 
personal, per tal de poder sa-
ber quelcom més de mi ma-
teixa, que em va orientar a la 
pràctica del ioga.

—Explica’ns, quines són les 
principals propietats de la 
pràctica del ioga?

—A nivell físic guanyes elas-
ticitat, força i agilitat, entre al-
tres. A nivell mental es guanya 
en concentració, calma i equi-
libri en general.

—Quins són els orígens 
d’aquesta pràctica?

—Els seus orígens són a l’Índia 
i daten de l’any 3.000 aC.

—Hi ha alguna edat ideal per a 
començar a fer ioga?
—M’agrada aquesta pregun-
ta, ja que aquest mateix rao-
nament me’l vaig plantejar jo 
en el seu dia. Sempre és un 
bon començament fer-ho a 
l’edat en què un comença a 
fer-se qüestions per aprofun-
dir una mica més en si mateix 
i en la vida de cada dia. Encara 

ARXIU
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«La ciutat on vas néixer, vas 
créixer, ja no existeix. Ara n’hi 
ha una altra de diferent. Li han 
posat el mateix nom que a la 
teva, perquè no te n’adonis. Però 
quan baixes al carrer desco-
breixes que el forn de pa on la 
mare t’enviava a comprar el pa 
amb una moneda de cinc duros, 
s’ha convertit en una botiga de 
telèfons mòbils...» David Marín, 
“Full de ruta” – Diari El Punt 
Avui+.

Són les quatre de la tarda del 
mes de juny. L’escola fa jorna-
da escolar intensiva. Em trobo 
assegut, com sempre, davant 
la màquina d’escriure elèctrica 
i al meu carrer s’escolta el so-
roll ensordidor de vida infantil. 
Me n’omplo i retorno als meus 
anys balsarenyencs, quan 
els carrers de terra humida 
t’omplien d’aquella olor que 
la pluja deixava, tot convertint-
los en natura i frescor.

Un fil musical serveix a una 
mare per fer una dansa que 
uns infants aprenen i que de 
ben segur posaran en pràctica 
a final de curs. 

Jo avui em remeto a la reflexió 
del David: El poble on vaig néi-
xer ja no existeix. Ara n’hi ha un 
altre de diferent. Però es diu 
Balsareny igualment, i quan 
baixes al carrer te n’adones 
que en comptes de terra tot és 
formigó i quitrà, i que la botiga 
on la mare et feia anar a com-
prar —el temps no perdona— 
ha tancat.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Cicatrius: Avui 
me n’omplo jo

que hi ha molts pares que hi 
apunten els seus fills de petits; 
a aquests, els recomano sem-
pre que ho gaudeixin i que hi 
vagin contents. 

—Com va ser que arribessis de 
monitora al Casal de la Gent 
Gran de Balsareny?

—Va ser arran de començar 
a treballar al Casal de Sant 
Joan de Vilatorrada, contrac-
tada per la Fundació Pere Tar-
rés, que més tard també em 
van oferir venir a Balsareny. 
Aquests són els dos llocs on 
imparteixo aquesta activitat.

—I ja coneixes el nostre poble?

—La veritat és que encara no 
el conec gaire, però la meva 
activitat al Casal fa que apreciï 
el fet d’haver-hi arribat.

CINC MINUTS

ARXIU



Premsa Comarcal

15 milions per fer front  
a la pobresa energètica

Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019

La presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, fa pública aquesta aportació 
extraordinària de caràcter social, com a resposta a les sentències del TC, 
durant la presentació del Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019

A nivell nacional, la presidenta Mercè Conesa posa de relleu que «la Diputació de 
Barcelona vol ser la primera vegueria de Catalunya»,  i deixa clar que la corporació 
«no vol ser espectadora del procés»,  sinó protagonista de la construcció del nou país. 
Des de la corporació també s’envia un missatge de felicitació als ajuntaments de la 
demarcació perquè «han fet els deures en aquests darrers quatre anys i han reduït 
l’endeutament en un 15%».

Aquestes quatre paraules defineixen els 
reptes que afronta la Diputació amb el Pla 
d’Actuació de Mandat 2016-2019, quatre 
paraules que volen abastar la rica i com-
plexa diversitat del territori, així com «donar 
resposta a les necessitats i les demandes 
dels pobles i ciutats», en paraules de la 
pròpia presidenta. 

A més de la voluntat d’impulsar la parti-
cipació activa al procés nacional, una de 
les principals apostes d’aquest mandat 
és per la transparència; per la necessitat 
d’explicar «què volem fer, com ho voler 
fer» i de poder «rendir comptes», a través 
d’un conjunt d’indicadors que el govern 
de la Diputació ha implantat en aquest 
document.

La Diputació ha projectat el Pla d’Actuació 
de Mandat sota el lema ‘Connectem’, un 
document que també treballa per aug-
mentar la inversió al territori i oferir més 
atenció a les persones. Pel vicepresident 
primer, Dionís Guiteras, les línies mestres 
de l’àrea que presideix són la cooperació 
institucional, la protecció dels Parcs Natu-
rals, la promoció de l’ús de la biomassa i 
la millora de la gestió forestal, l’increment 
del parc d’habitatges socials i l’aposta per 
fer unes vies locals més segures i al servei 
de les persones.

El vicepresident segon, Marc Castells, 
destaca l’impuls dels Plans Locals d’Ocu-
pació, el manteniment de projectes com 
‘Reempresa’ i ‘Accelera el creixement’, i 
l’aposta pels comerços de proximitat i la 
marca turística ‘Barcelona és molt més’, a 
través dels projectes ‘Camins de Riu’ i del 
‘Programa Biosphere’.

Per la seva banda, el vicepresident tercer, 
Martí Pujol, posa èmfasi en poder fer ar-
ribar el servei bibliotecari a tota la demar-
cació, així com innovar en el servei que 
actualment s’ofereix. Des de la àrea que 
ell encapçala, al llarg del mandat també es 
continuarà apostant per la cultura, l’esport 
i el sistema educatiu.

Finalment, la vicepresidenta quarta, Merit-
xell Budó, recorda que la Diputació ofereix 
el Servei Local de Teleassistència a 69.000 
usuaris, i impulsa plans contra la pobresa, 
programes contra la violència masclista. A 
més, també es treballa per donar continu-
ïtat al servei ‘Respir’, al foment de la parti-
cipació i la mediació ciutadana, al suport 
als ens locals i les polítiques de suport a la 
salut pública i a defensar als consumidors.

Redacció / Barcelona

L
a Diputació de 
Barcelona ha 
anunciat una 
aportació ex-

traordinària de caràc-
ter social, dotada amb 
15 milions, i que dóna 
resposta a les sentèn-
cies del Tribunal Cons-
titucional contra les 
mesures urgents per 
afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitat-
ge i la pobresa ener-
gètica. Mercè Conesa 
ho va fer durant l’acte 
de presentació del Pla 
d’Actuació de Mandat 
(PAM) 2016-2019 de 
la corporació, que va 
reunir als alcaldes de 
la demarcació celebrat 
a l’Institut del Teatre.

La presidenta de la Di-
putació, Mercè Conesa, de-
fensa que «tenim un repte 
social que ens interpel·la», 
i recorda que «davant del 
bloqueig a què ens abo-
quen les últims sentències 
del Tribunal Constitucio-
nal, la Diputació respon de 
manera consensuada amb 
un pla de 15 milions».

El nou programa dóna 
cobertura als subministra-
ments bàsics, al lloguer o 
la hipoteca de l’habitatge 
habitual, a la pèrdua tem-
poral o permanent d’habi-
tatge per desnonament, a 
l’alimentació i necessitats 
bàsiques de subsistència 
o a l’alimentació infantil, 
higiene i lactància.

Per Conesa, el nou 
país que s’està construint 

«té una emergència social 
que ha de ser atesa» i, per 
aquest motiu, la Dipu-
tació negociarà amb les 
empreses subministrado-
res amb qui la corporació 
té contractats els serveis 
bàsics, amb l’objectiu que 
destinin una part de les 
factures, que s’abonen, 
per cobrir les necessitats 
de subministrament de les 
persones que es troben en 
situació de vulnerabilitat.

PRIMERA VEGUERIA

La Diputació de Barcelona ha presentat als alcaldes de la demarcació el seu Pla de Mandat 2016-2019.  

                                  Judit Contreras / Diputació de Barcelona

 
Davant del bloqueig  
a què ens aboquen  
les últimes sentències 
del Tribunal  
Constitucional,  
la Diputació respon  
amb un pla de 15 milions

TERRITORI, PERSONES,  
TECNOLOGIA I PAISATGES
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BALSARENY AVUI

Fa dies que diferents veïns 
de Balsareny han alertat 
d’una avaria a la font d’aigua 
pública situada a la Baixada 
del Torrent. “Balsareny Avui” 
vol fer arribar a la responsa-
bilitat competent del patri-
moni públic balsarenyenc 
aquest defecte. 

Fa setmanes que es pot veu-
re que per la base d’aquesta 
font s’escola un fil d’aigua 
que forma un petit regueró 
carrer avall. Sort que no ens 
trobem al mig de l’hivern, ja 
que el fet encara tindria més 
gravetat a causa a la possibi-
litat de glaçades i pel corres-
ponent perill per als usuaris 
de la via pública.

Degut a la periodicitat del 
Sarment, podria donar-se el 
cas, però, que quan aquestes 
lletres vegin la llum la font ja 
hagi estat reparada.

L’aigua de 
les fonts, un 
patrimoni de tots

JOSEP GUDAYOL I PUIG

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

La tarda del diumenge 5 de 
juny de 2016, la sala el Sindi-
cat va acollir el grup de can-
taires de Vilanova i la Geltrú 
VnG’s Gospel Choir, del qual 
en forma part la balsarenyen-
ca Desiré Peralta Clariana. 
Aquest va ésser la darrera ac-
tuació musical del cicle Sona 
B, que tornarà de nou la tem-
porada que ve a partir del mes 
d’octubre.

La Desiré, abans d’interpretar 
amb el grup la cançó de Joan 
Manuel Serrat “Pare”, va dir les 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

VnG’s Gospel Choir a Balsareny
següents paraules d’agraïment 
i en memòria del seu pare: “Tal 
com han dit els meus companys, 
avui és un gran goig per a tots 
nosaltres poder-nos trobar en 
aquesta magnífica sala el Sindi-
cat, i n’he de donar les gràcies a 
l’Albert Otero, quan fa dies vaig 
demanar-li poder venir al meu 
poble. Ara, segur que la mare 
plorarà; una d’aquestes llàgri-
mes vagi per l’amor a la músi-
ca que em va trasmetre el meu 
pare, Josep Joan Peralta, qui ens 
va deixar fa un temps. A ell li dec 
el cant i la passió per la fotogra-
fia; i segur que, si avui fos aquí, el 
podríem veure enfilat allí, al bell 

mig d’aquestes grades amb el 
seu trípode”. 

Aquest cor, nascut a finals de 
l’any 2007, format per més de 
cinquanta persones de diver-
ses edats i procedències, par-
tint dels espirituals clàssics o 
contemporanis ha experimen-
tat i portat l’alegria i vitalitat 
de la música negra arreu on ha 
cantat. Però va molt més enllà, 
duent al seu terreny clàssics 
del pop-rock, des de Queen 
fins a George Michael, viatjant 
fins la música d’arrel africana 
o atrevint-se amb cançons de 
casa nostra. 

ARXIU
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NECROLÒGICA

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

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)    16,2
Mitjana (min.+màx.) 16,4
Mitjana de mínimes      7,9
Mitjana de 
màximes    25,0
Mínima        0,6; dia 1
Màxima      31,1; dia 27
Mín. més alta   13,3; dia 19
Màx. més baixa   17,9; dia 8

Vent (km/h) 
Ventada més alta      49,0; dia 1
Velocitat mitjana   8,3
Recorregut del vent       3.570,9 km
Pressió (hPa) 
Màxima 1.018,0; dia 4
Mínima    997,9; dia 11

La pluja (litres) 
Dia 6     1,0
Dia 8     2,8
Dia 9   14,0
Dia 10     9,5
Dia 13     2,6
Dia 14     3,3
Dia 15     1,4
Dia 18     8,3
Dia 22    12,2
Dia 28     3,3
Dia 31     1,2
Total                              59,6 litres

FRANCESC CAMPRUBÍ

Aigua de maig, 
de raig a raig

Solució del Repte núm. 14: 
2.047 dies

ROC CARULLA

Repte núm. 15

En una bassa d’un balnea-
ri hi han tirat 1 kg de sal 
miraculosa i una quantitat 
d’aigua per acon-seguir 
que la proporció d’aigua 
sigui del 99%. Ningú no 
ha estat al cas que l’aigua 
s’evapora i resulta que ara 
la proporció d’aigua ha 
baixat al 98%. Quina part 
de l’aigua inicial s’ha eva-
porat? 

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

Hola,

Em vaig fer de l’associació AR-
FAC aquest any 2016, entenent 
l’associació com un ajut al Ca-
sal Verge de Montserrat i als 
seus residents i familiars. Veient 
els últims esdeveniments, me’n 
vull donar de baixa.

Llegint la carta que he rebut i 
la informació publicada aquí 
al ‘Sarment’, no comparteixo la 
postura de l’associació cap a la 
Direcció i el Patronat del Casal. 
A part, crec que fa mal a la imat-
ge del Casal cap a l’exterior, i 
que pot afectar la seva viabili-
tat i funcionament.

És una opinió personal, però 
prefereixo seguir ajudant el Ca-
sal sense fer soroll ni interferir 
en les decisions que s’han pres.

LOLA REDON

Carta sobre l’ARFAC

G. ROVIRA

Quan se’t mor un amic, les 
paraules no ajuden mai gaire 
per expressar el que sents. Per 
als balsarenyencs de la meva 
generació, El Toni de la Fassi-
na va ser un company amb el 
qual qui més qui menys havia 
compartit jocs i excursions, 
algun viatge, mil anècdotes, 
i sobretot moltes converses 
al nostre racó predilecte, els 
tamborets de la Fassina. Ara 
em ve al cap quan ens explica-
va que, de jove, no sé si a Port 
Lligat o bé al castell de Púbol, 
havia conegut Salvador Dalí. 
I com parlàvem de música, 
de cine, d’esports, de països 
exòtics, de tot. Recordo quan 

R. CARRETÉ

Comiat a Toni Vilaseca
vam anar plegats a fer-nos 
abonats del Camp Nou arran 
de l’ampliació de l’estadi l’any 
80; des d’aleshores vam seu-
re de costat molts anys a la 
fila sis de la tercera graderia, 
i compartíem eufòries i des-
enganys, i anàvem a votar a 
les eleccions presidencials 
del club. Fins que la malaltia li 
va impedir d’anar-hi, i al final 
se’ns l’ha endut. No, no hi ha 
paraules. Ara te n’has anat, qui 
sap si amb en Dalí, però això 
sí: segur que podràs veure els 
partits del Barça des d’una 
tribuna preferent, a prop 
d’en Kubala i d’en Cruyff, i 
somriuràs quan toqui. Com 
en els bons temps. Molts anys 
per recordar-te, amic Toni.

ARXIU
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US PODEN OFERIR:
Gasoil per a l’automoció
Gasoil per a l’agricultura
Gasoil per la calefacció
Benzina sense plom 95
AdBlue
Butà domèstic
Propà

I ARA TAMBÉ:
Líquid refrigerant
Líquid neteja vidres

Combustibles BALSARENY

A la nostra benzinera d’autoservei 24H

Avinguda Indústria, 13


