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Mercè Rovira i Ferran 
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Hereu 2016-2017
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Entrevista a Pilar Meca, 
responsable de psicologia 
al Casal Verge de Montserrat

Balsareny Avui

Opinió / Necrològiques

Obituari 

Cercle literari

Meteotologia

Repte

El mes de juliol és el dels tradi-
cionals sopars de carrers. El dia 
2 es va fer el del carrer Vell (Àn-
gel Guimerà) i el dia 16 el del 
carrer Nou (Sant Domènec), 
tots dos amb ball. També el dia 
2 va tenir lloc el sopar del 25è 
aniversari de la Penya Barcelo-
nista de Balsareny. (1)

El dia 9, la celebració de la dia-
da de Sant Cristòfol, amb con-
centració i benedicció de mo-
tos, cotxes i tractors i un ball 
popular. 

Els dies 9 i 10, el Centre Excur-
sionista va pujar al Robiñera 
(3.003 metres).(2)

El dia 10, a la piscina, un any 
més la campanya “Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple”, amb les 7 
hores de natació. (3) 
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Els dijous 7, 14 i 21, el grup La 
Garsa ha organitzat per tercer 
any el “Cinema a la fresca” a 
l’era del mas Martí. (4) 

Des del mes passat i fins al 15 
de juliol, a la Biblioteca Pere Ca-
saldàliga s’ha pogut veure una 
exposició de dibuixos del grup 
d’expressió plàstica d’Ampans. 

Del 15 al 17 de juliol, s’ha com-
memorat el 80è aniversari de 
l’Olimpíada Popular de 1936 a 
Barcelona (més fotografies al 
blog del Sarment). (5) 

I el dissabte 16, els Astroamics 
han organitzat una observació 
de Saturn, Mart, Júpiter i la Llu-
na. 

Quan tanquem l’edició del 
butlletí, hi ha previstos el sopar 
del dia 23 al carrer del Castell 
i el dia 30 el dels carrers del 
Cadí, de la Creu, la baixada del 
Torrent i la plaça Ricard Viñas, 
sempre seguits de ball. 

En esports, a més, el 25 de juny 
va començar el torneig d’estiu 
solidari de futbol sala, que du-
rarà fins a finals de juliol. 

Durant tot el mes hi ha el Cam-
pus Esportiu d’Estiu, i cursets de 
natació a la piscina municipal. I 
cada diumenge, sortides del 
Club Ciclista Alt Llobregat Pla 
i Baixada; els dies 10 i 31, sorti-
des des de Balsareny, i els dies 
17 i 24, la Cicloromànica. Nova-
ment, un mes farcit d’activitats, 
que cal agrair als organitzadors 
i a tothom qui hi participa. A. SELGAS

A. SELGAS
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Balsareny ha commemorat 
els 80 anys de l’anomenada 
Olimpíada Popular de 
1936, en una bona iniciati-
va de l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de nombroses 
entitats locals.

L’any 1931, les principals can-
didates a celebrar els Jocs 
Olímpics de 1936 eren Barce-
lona i Berlín. La proclamació 
de la II República espanyola 
va fer que el COI es decantés 
per la capital d’Alemanya. El 
1933, amb l’ascens de Hitler al 
poder, el món va anar veient 
que el Tercer Reich aprofita-
ria els Jocs per exaltar el na-
zisme, tan contrari a l’esperit 
olímpic. Molts països van pro-
testar, i alguns, com els Estats 
Units, es van plantejar de boi-
cotejar-los, però no ho van fer 
i la designació es va mantenir.

A Barcelona va sorgir la idea 
de celebrar uns Jocs alter-
natius, centrats en l’esport i 
la cultura, i de caire marca-
dament antifeixista.  Es va 
constituir un Comitè format 
per partits polítics, sindicats i 
associacions esportives i cul-
turals de la societat civil, sota 
l’empara de la Generalitat. 
Nombroses federacions es-
portives i atletes de diversos 
països s’hi van solidaritzar. 
Josep Maria de Sagarra va 

escriure l’himne del Jocs, un 
himne a la pau i la llibertat, 
que va musicar el compositor 
alemany Hanns Eisler. 

Entre participants i espec-
tadors, van venir a Barcelo-
na unes 20.000 persones de 
tot el món. Els Jocs s’havien 
d’inaugurar el 19 de juliol de 
1936 —un mes abans que 
els de Berlín— i havien de 
durar una setmana. El dia 18 
encara es va intentar de fer 
l’assaig general de la cerimò-
nia inaugural, però davant 
l’aixecament militar de Fran-
co els Jocs es van suspendre. 
La nit del 18 al 19, Pau Casals 
estava assajant al Palau de la 

80 anys de l’Olimpíada Popular

Música, també per a la inau-
guració, la Novena Simfonia 
de Beethoven amb la seva 
orquestra i l’Orfeó Gracienc, 
quan va saber que la cerimò-
nia havia estat suspesa; a pro-
posta seva, els músics van de-
cidir continuar l’assaig fins al 
final, tot i saber que l’endemà 
no podrien interpretar l’obra. 

Vuitanta anys després, a Bal-
sareny commemorem aquells 
Jocs. Els actes van començar el 
dia 11 de juliol amb la pintada 
popular d’un mural al davant 
de la piscina municipal, i al 
llarg de tota la setmana es van 
celebrar activitats diverses. Al 
casal Verge de Montserrat van 
fer un campionat de dòmino 
el dia 12, i el dia 14, el grup La 
Garsa va muntar una sessió de 
“Cinema a la fresca”.

El divendres 15, a la sala de 
Plens de l’Ajuntament , des-
prés d’una introducció a cà-
rrec de Xavier Novell, Carles 
Vallejo va oferir una con-
ferència molt interessant so-
bre l’Olimpíada Popular, amb 
profusiño de documentació 
i projecció de fotografies.  A 
continuació, actors i dansaires 
de l’equip d’Altafulla van re-
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presentar l’obra “Els Jocs obli-
dats”, original de Marc Coma-
bella, a la plaça de l’Església, i 
van acabar amb una repicada 
de campanes. Més tard es va 
celebrar una Milla Olímpica 
pels carrers del poble; es va 
fer un circuit per a gossos al 
Trull i una sessió de partides 
ràpides d’escacs a la plaça de 
la Mel. 

Per dissabte dia 16 hi havia 
prevista una exhibició de fal-
coneria i una competició de 
tir amb arc al camp de futbol7, 
que no es va poder celebrar; i 
un torneig de bàsquet 3x3 a 
la pista de la zona poliespor-
tiva. I per diumenge, un partit 
de futbol7 de solteres contra 
casades i una botifarrada po-
pular.

Felicitem l’Ajuntament com 
a organitzador d’aquesta ini-
ciativa i a les entitats que hi 
ha col·laborat: Associació Ar-
tística, Casal Residència Verge 
de Montserrat, La Garsa (CCB), 
Altafulla, Penya Barcelonista, 
Centre Excursionista de Bal-
sareny, Creu Roja-ERIE, Club 
d’Escacs, Associació de Caça. 
Ràdio Balsareny i Unió Espor-
tiva Balsareny.
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Com ja s’havia fet en altres oca-
sions —la primera a finals dels 
anys 60 del segle passat—, la 
Flama del Canigó ha arribat 
a Balsareny per encendre el 
tradicional Foc de Sant Joan. 
L’han portada membres del 
Centre Excursionista de Bal-
sareny, des de Navàs, on havia 
arribat procedent del cim pi-
rinenc.  Després de la revetlla, 
animada amb un esclat de 
petards, hi ha hagut un sopar 
popular solidari organitzat per 
Càritas de Balsareny; l’entorn 
ha estat engalanat amb els fa-

nalets de Sant Joan que es van 
fer dies enrere en un taller de 
la Biblioteca Pere Casaldàliga. 
Seguidament hi ha hagut un 
ball de Sant Joan amenitzat pel 
trio musical “Choffers grup”; un 
concert amb els “Caipirinhas 
Rumberus” i, finalment, sessió 
de bona música amb els DJ’s 
Pitu&River. 

La tradició dels focs de Sant 
Joan és ancestral. Però va ser 
l’any 1955 quan uns rosse-
llonencs amants de les tradi-
cions van decidir d’encendre 
una foguera, no pas als po-
bles, que ja es feia, sinó a dalt 

La Flama del Canigó torna a Balsareny

de l’emblemàtica muntanya, 
i portar-ne la flama per tot el 
Rosselló, el Vallespir i el Con-
flent perquè tots els focs del 
país tinguessin un origen 
comú. Des de 1965, la flama no 
s’ha apagat mai, ja que es con-
serva encesa tot l’any al Caste-
llet de Perpinyà. El 22 de juny, 
un grup de voluntaris la torna 
a pujar dalt del cim, on serveix 
per encendre la nova foguera 
de la qual sortiran l’endemà to-
tes les torxes, una de les quals 
torna al Castellet, on es manté 
fins l’any següent.

En ple franquisme, l’any 1966, 

SARMENT

SARMENT la flama va travessar la fron-
tera interestatal, que no na-
cional;  i gràcies a la tenacitat 
d’organitzacions com Òmnium 
Cultural i el Moviment Escolta 
va estendre la nova tradició 
arreu de Catalunya i per la resta 
dels Països Catalans. La Flama 
té un alt valor de representació 
simbòlica, ja que representa la 
pervivència de la cultura cata-
lana, la unitat de la llengua i la 
germanor entre tots els terri-
toris que la comparteixen. Una 
gran iniciativa, enguany, que la 
Flama hagi tornat a passar per 
Balsareny: hem pogut celebrar 
Sant Joan tot fent poble. 

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

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
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Per tal de contrarestar les altes 
temperatures d’estiu, com cada 
any per aquestes dates a Bal-
sareny hem obert al públic la 
piscina municipal. L’obertura va 
ser el passat dia 18 de juny, i res-
tarà oberta fins al proper 11 de 
setembre, el dia abans que els 
nens i nenes tornin a l’escola. 
Aquest estiu, a banda de poder 
prendre un bany o prendre el 
sol, o fer ús del servei de bar, a 
la piscina s’hi faran diverses ac-
tivitats extra, com per exemple 
les classes gratuïtes i obertes a 
tothom de zumba, tai-txi i hi-
popressius, així com també ses-
sions tancades d’Aigua-Gym, 
organitzades des del gimnàs 
O2. A més, a la nostra piscina 
s’hi va celebrar, el passat 10 
de juliol, la campanya “Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple”, que va 
aconseguir 102.625 metres ne-
dats, jornada organitzada con-
juntament amb el Club Natació 
de Balsareny, qui també, du-
rant el mes de juliol, organitza 
els cursets de natació. A finals 
d’estiu, s’hi farà la festa de final 
de temporada, que comptarà 
amb inflables, música i anima-
ció. No ho dubteu, a l’estiu a la 
piscina és on millor estareu!

L’Ajuntament Informa 
Juliol de 2016

ALBERT OTERO BONET A banda de l’obertura de la 
piscina, amb el juny també ha 
donat inici el Campus Espor-
tiu d’Estiu destinat als nens i 
nenes del poble, organitzat 
pel Consell Esportiu del Bages 
i la Regidoria d’Esports, que 
compta amb més de 100 nens 
i nenes apuntats i que té com 
a objectiu que aquests cone-
guin l’entorn local i facin esport 
i salut. El Campus d’enguany 
tindrà la duració total d’un mes 
(concretament els matins entre 
setmana del 27 de juny al 29 de 
juliol, tot i que també s’ofereix 
la opció d’apuntar-s’hi per les 
dues setmanes finals d’estiu, 
del 29 d’agost al 9 de setem-
bre). Aquest any, el Campus 
arriba amb la novetat de ser 
un espai més inclusiu gràcies 
al conveni amb Ampans, a tra-
vés de qui els monitors/es del 
Campus van ser formats abans 
d’iniciar-lo per tractar i atendre 
nens/es amb diversitat funcio-
nal. 

També s’han dut a terme o 
s’estan celebrant les festivitats 
tradicionals d’estiu, com la Re-
vetlla de Sant Joan el passat 23 
de juny, enguany amb la nove-
tat de l’arribada de la Flama del 
Canigó, del sopar popular a la 

fresca a càrrec de Càritas Balsa-
reny i dels balls i concerts per 
a totes les edats a la llum de la 
foguera; així com també, amb el 
juliol, han començat les festes 
dels carrers i de Sant Cristòfol, 
patró dels conductors, que va 
culminar el passat 9 de juliol 
amb un gran ball amb en Joan 
Vilandeny. 

Aquest any, a més, hem recupe-
rat la tradició de celebrar el Tor-
neig de Futbol Sala d’Estiu des 
de l’Ajuntament, dins el marc 
dels tornejos trimestrals anuals 
que organitzarem anualment 
des del consistori. El torneig es 
celebra cada dissabte, de sis de 
la tarda a deu del vespre, al pa-
velló poliesportiu municipal; va 
començar el passat 25 de juny 
i s’allargarà fins al 30 de juliol, 
que serà el dia de la gran final. 
Aquest torneig s’havia deixat 
de celebrar ara fa 3 anys, en el 
moment en que l’entitat del 
Futbol Sala Balsareny va decidir 
deixar d’organitzar-lo ja que, 
posteriorment, va cessar la seva 
activitat com a entitat, i hem 
cregut convenient que, si no hi 
havia ningú que l’organitzés, 
fos l’Ajuntament, des de les 
Regidories de Benestar, Salut 
i d’Esports, qui se’n fes càrrec 

per tal de donar una oferta es-
portiva estiuenca per a totes 
les edats, més enllà del Campus 
esportiu per a nens i nenes, i 
també donar un ús al nostre 
pavelló poliesportiu municipal. 
Aquesta tradició recuperada, 
la del Torneig Solidari de Fut-
bol Sala d’Estiu, la intentarem 
mantenir, conjuntament amb 
la dels altres tres tornejos que 
hem realitzat durant el primer 
any de mandat: el Torneig Soli-
dari de Vòlei Outdoor de Tardor 
(al setembre, per la Setmana de 
la Joventut), Torneig Solidari de 
Bàsquet d’Hivern (al desembre, 
per les festes de Nadal) i el Tor-
neig Solidari de Vòlei Indoor de 
Primavera (al març, per la Set-
mana Santa).

Com veieu, aquest estiu tenim 
activitats i esdeveniments a 
dojo i per a totes les edats! A 
l’agost, com el Sarment, ens 
prendrem vacances en aques-
ta columna. Que gaudiu molt 
de l’estiu, i fins setembre, que 
començarà amb la XIII Setmana 
de la Joventut!

Albert Otero Bonet
Regidoria de Comunicació i 
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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
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ACTUALITAT

 
La gràfica on es comparen els resultats entre les dues convocatòries, pel que fa als principals 
partits,és la següent. Fixem-nos que són, en conjunt, uns resultats molt semblants: 
 

 
Per últim, cal dir que, pel que fa al Senat, torna a guanyar a Balsareny el jutge Santi Vidal, per 
470 vots; seguit de la Mireia Ingla, amb 421 vots; i el Miquel Calçada, amb 348 vots. Només el 
primer, Santi Vidal, va sortir escollit senador per Barcelona, per ERC. Els altres 3 senadors per 
Barcelona són de Podem. 
 
Isidre Prat 
 

El passat diumenge dia 26 de 
juny va tenir lloc la repetició 
de les eleccions desafortuna-
des del desembre de 2015, 
atès que del resultat de les 
quals no es va poder formar 
govern. 

Els resultats generals a tot 
l’Estat han donat com a guan-
yador, altra vegada, el PP, que 
ha obtingut 137 diputats, més 
que no pas al desembre (puja 
de 123 a 137); la coalició de 
Pablo Iglesias en manté en 
71 (el 20-D en va obtenir 69 
Podemos i Izquierda Unida 
2); Pedro Sánchez perd 5 par-
lamentaris (de 90 passa a 85) 
i Albert Rivera en perd 8 (de 
40 a 32). En conjunt, el centre-
dreta suma 169 diputats (PP 
i C’s), mentre que el centre-
esquerra 156 (PSOE i Units 
Podem). Sembla que aquesta 
vegada hi haurà govern presi-
dit pel PP i amb possibles pac-
tes que, en aquests moments 
s’han d’acabar d’aclarir. Però 
podrien constituir-se les no-
ves Corts Generals a primers 
d’agost.

A Balsareny els resultats glo-
bals i per taules són els se-
güents: (1)

Com veiem, en conjunt torna 
a guanyar Podem, que és el 
que obté més vots en totes les 
taules,tret de la 1-C i la 3, on 
guanya ERC. Tanmateix perd 
vots respecte al 20-D: de 437 
passa a 424. El segon lloc glo-
balment torna a ser per a ERC, 
tot i que perd 12 vots i passa 
de 395 a 383. El tercer lloc tam-
bé és per a CDC (que al desem-
bre es deia Democràcia i Lli-
bertat), que també perd vots, 
encara més que els altres, i 
passa de 387 a 331. Igualment, 
el quart lloc és per al PSC, el 
qual guanya alguns vots: pas-
sa de 257 a 266. El cinquè lloc 
torna a ser per a C’s, però amb 

Eleccions Generals del 26 de juny de 2016
ISIDRE PRAT

un nombre molt més baix de 
vots: de 157 passa a 114. El PP 
es manté en sisè lloc i guanya 
un sol vot: de 108 a 109. Per al-
tra banda, Unió Democràtica 
no es presentava en aquesta 
ocasió, com tampoc UPiD; i els 
partits minoritaris han estat el 
mateixos: PACMA, Recortes 0 i 
partit comunista, amb un total 
de 25 vots, similar al 20-D.

La participació global ha es-
tat del 64,11%; la més alta, a 
la taula 1-B i, la més baixa, a 
la taula 2-A. En les eleccions 
del desembre, la participació 
va ser més alta, el 69,1%; hi ha 
hagut, doncs, una pèrdua de 5 
punts.

La gràfica per taules és aques-
ta: (2)

La gràfica on es comparen els 
resultats entre les dues convo-
catòries, pel que fa als principals 
partits,és la següent. Fixem-nos 
que són, en conjunt, uns resul-
tats molt semblants: (3)

Per últim, cal dir que, pel que 
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 1-A 1-B 1-C 2-A 2-B 3 Total 
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(25,1%) 
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(22,66%) 
CDC 52 

 
34 64 40 64 77 331 

(19,6%) 
PSC 
 

35 47 31 61 66 26 266 
(15,7%) 

C’s 18 
 

24 28 23 12 9 114 
(6,74%) 

PP 19 
 

18 10 27 30 5 109 
(6,45%) 

PACMA 4 
 

3 1 3 5 3 19 
(1,12%) 

Recortes cero 1   1 2  4 
(0,24%) 

PCPC 1 
 

  1   2 
(0,12%) 

Blancs 3 
 

2 6 4 6 2 23 
(1,36%) 

Nuls 0 
 

8 1 1 4 1 15 
(0,89%) 

VOTS 278 293 266 309 322 222 1690 
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Isidre Prat 
 

(1)

(2)

fa al Senat, torna a guanyar 
a Balsareny el jutge Santi Vi-
dal, per 470 vots; seguit de la 
Mireia Ingla, amb 421 vots; i 
el Miquel Calçada, amb 348 

vots. Només el primer, Santi 
Vidal, va sortir escollit sena-
dor per Barcelona, per ERC. 
Els altres 3 senadors per Bar-
celona són de Podem.

(3)
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CULTURA

A l’estiu, la Biblioteca canvia els 
seus hàbits i proposa nous ser-
veis i activitats per continuar 
activa i integrada en la dinà-
mica de Balsareny. En aquest 
breu article us volem explicar 
què estem fent aquests dies 
de tanta calor, a més d’atendre 
tots els nostres usuaris.

Bibliopiscina

Des de l’1 de juliol tenim po-
sada en marxa la Bibliopiscina. 
Com ja sabeu d’altres anys, 
deixem diaris, revistes i també 
llibres perquè llegiu i, si convé, 
agafeu en préstec. També vo-
lem temptejar alguna activitat 
in situ per promoure la lectura 
i dotar la bibliopiscina de més 
vitalitat. 

Tallers d’estiu

Continuem amb la nostra 
oferta de tallers, en aquest 
cas coordinats amb el Casal 
d’Estiu, cada dijous al matí. 
Fem uns tallers de reciclatge 
de paper amb la Fundació 
AMPANS i també hem ofert 
el taller ‘L’hort urbà’ impartit 
per l’Ester Casanovas amb la 
col·laboració de la regidoria de 
Medi Ambient de Balsareny.

Què llegim?

En relació al foment de la lec-
tura, hem preparat una selec-
ció de llibres per a l’estiu per 
a tots els públics. En el cas del 
públic adult, hem posat uns 
expositors dels llibres que te-
nim a la Biblioteca i que reco-
manen les biblioteques de la 
Diputació a l’espai Els bibliote-
caris recomanen ttp://biblio-
tecavirtual.diba.cat/els-biblio-
tecaris-recomanen# (apartat 
‘Recomanacions’ de la Biblio-
teca Virtual de la Diputació). 

Per al públic infantil i juvenil, 
hem fet també un aparador de 
lectures recomanades. De fet, 
es tracta del fons que hi ha a 

ANA PÉREZ HIDALGO

La Biblioteca i l’estiu…

SARMENT

SARMENT

la Biblioteca dels guanyadors 
i els finalistes de les darreres 
edicions dels premis Atrapa-
llibres i Protagonista Jove 
convocats pel ClijCAT (Consell 
Català del Llibre Infantil i Ju-
venil). Si voleu més informació 
sobre aquests premis consul-
teu la web del ClijCAT (http://
www.clijcat.cat/).

Així que si voleu o heu de lle-
gir llibres durant aquest estiu, 
a la Biblioteca Pere Casaldàli-
ga en trobareu una molt bona 
tria!

Per viatjar

I, per últim, per als que tenen 
la sort de viatjar aquest estiu, 
tenim una molt bona selecció 
de guies de viatges que po-
deu agafar en préstec.

I les vacances?

Aprofitem aquest escrit per 
informar-vos que la Biblioteca 
tancarà de l’11 al 19 d’agost. 
La resta de dies la Biblioteca 
estarà oberta seguint aquest 
horari: De dilluns a divendres, 
de 15:30 a 20:30 h. (a excepció 
del període del 18 de juliol al 
10 d’agost, que tancarem a 
les 19:30 h); els dijous, de 10 a 
13:30 h. I els dissabtes tancat.

En el marc de la festa de la Premsa Comarcal i Local que 
va tenir lloc recentment a Montblanc, l’Associació Cata-
lana de la Premsa Comarcal, de la qual som membres, 
ens va lliurar un diploma commemoratiu dels 40 anys 
del Sarment. Moltes gràcies pel vostre suport!



Vallirana, 2013. 
150 persones evacuades.

EN UN
INCENDI,
NO NOMÉS
PERDEM  
UN BOSC.
En els darrers 15 anys els incendis  
han cremat 65.653 hectàrees  
a Catalunya, amb un balanç  
de milers de persones evacuades, 
nombrosos danys materials  
i econòmics, desenes de persones 
ferides i fins i tot víctimes mortals. 
Evitar-ho és responsabilitat de tothom.

El foc ens toca de prop.
#NoNomésBosc

Incendis_210x297_prensaE.indd   1 6/21/16   5:35 PM
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SOCIETAT

El passat dissabte 18 de juny 
de 2016, el Casino va cele-
brar la seva excursió anual. 
Amb un total de 34 partici-
pants, vam sortir de Balsa-
reny a primera hora del matí 
per gaudir d’un dia de lleure 
amb amics i veïns del poble.

Després d’una breu parada 
tècnica per esmorzar, vam 
anar de visita a Figueres, 
on vam estar gaudint de 
l’emblemàtic Museu Dalí 
durant tot el matí. També hi 
va haver temps lliure per fer 
un passeig pel casc antic de 
Figueres. 

MARIBEL ANDREU - CIR

Excursió anual del Centre 
Instructiu i Recreatiu

En data 11 de juny de 2016, el 
Centre Instructiu i Recreatiu de 
Balsareny (Casino), va celebrar 
l’assemblea anual de socis i va 
renovar la Junta directiva. Us 
comuniquem la nova compo-
sició i us encoratgem que ens 
conegueu i ens feu una visita. 
Com a entitat centenària del 
poble, aquest any celebrem 
125 anys.

President: 
Lluís Mas Granados

Vicepresident: 
Jose Roldán Raja

Assemblea anual de socis del 
Centre Instructiu 
i Recreatiu (el Casino)

MARIBEL ANDREU - CIR Secretària: 
Maribel Andreu Nebot

Tresorer: 
Tomás Merinero García

Vocal:  
Fina Badia Codina
Francesc Bonet López
Marlen Carpio López
Elisabet Casaldàliga Diaz
Diana Fernández Gil

Com sempre, estarem a la vos-
tra disposició per qualsevol 
tema que vulgueu tractar i 
que ens vulgueu plantejar. 

Una salutació fraternal.

Després ens vam traslladar 
a fer un dinar als voltants de 
Girona, en forma de bufet 
lliure, del qual com es natu-
ral vam gaudir tots molt, i va 
servir per relaxar-nos, xerrar i 
fer grup. Aquells que van vo-
ler van poder visitar també 
el centre comercial proper.

Va ser una sortida molt en-
tranyable, malgrat no acom-
panyar el temps, ja que va 
ploure, però alhora va ser 
molt instructiva. 

Esperem poder repetir-la 
l’any vinent, a ser possible 
amb més veïns i veïnes que 
ens vulgueu acompanyar.

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

SOCIETAT 
 

Assemblea anual de socis del Centre Instructiu i Recreatiu (el 
Casino) 
 
En data 11 de juny de 2016, el Centre Instructiu i Recreatiu de Balsareny (Casino), va celebrar l’assemblea 
anual de socis i va renovar la Junta directiva. Us comuniquem la nova composició i us encoratgem que ens 
conegueu i ens feu una visita. Com a entitat centenària del poble, aquest any celebrem 125 anys. 
 
President: Lluís Mas Granados 
Vicepresident: Jose Roldán Raja 
Secretària: Maribel Andreu Nebot 
Tresorer: Tomás Merinero García 
Vocal:  Fina Badia Codina 
Vocal:  Francesc Bonet López 
Vocal:  Marlen Carpio López 
Vocal:  Elisabet Casaldàliga Diaz 
Vocal:  Diana Fernández Gil 
 
Com sempre, estarem a la vostra disposició per qualsevol tema que vulgueu tractar i que ens vulgueu 
plantejar. Una salutació fraternal. 
 

Maribel Andreu - CiR 
 

Excursió anual del Centre Instructiu i Recreatiu 
 
El passat dissabte 18 de juny de 2016, el Casino va celebrar la seva excursió anual. Amb un total de 34 
participants, vam sortir de Balsareny a primera hora del matí per gaudir d’un dia de lleure amb amics i veïns 
del poble. 
 
Després d’una breu parada tècnica per esmorzar, vam anar de visita a Figueres, on vam estar gaudint de 
l’emblemàtic Museu Dalí durant tot el matí. També hi va haver temps lliure per fer un passeig pel casc antic 
de Figueres. Després ens vam traslladar a fer un dinar als voltants de Girona, en forma de bufet lliure, del 
qual com es natural vam gaudir tots molt, i va servir per relaxar-nos, xerrar i fer grup. Aquells que van voler 
van poder visitar també el centre comercial proper. 
 
Va ser una sortida molt entranyable, malgrat no acompanyar el temps, ja que va ploure, però alhora va ser 
molt instructiva. Esperem poder repetir-la l’any vinent, a ser possible amb més veïns i veïnes que ens vulgueu 
acompanyar. 
 

Maribel Andreu – CiR 
Foto: J. Rodergas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER A LA CESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ  
DEL SERVEI DE CAFETERIA DEL CENTRE INSTRUCTIU I RECREATIU 

 
- El termini pel lliurament de propostes finalitza el 31 d’agost de 2016.  
- Informació: Francesc Bonet (629 023 210), Lluís Mas (630 199 100) i Jose Roldán (687 776 129) 
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ENTREVISTA

El passat 24 d’abril es va celebrar 
a Balsareny la proclamació de 
la nova Pubilla, la nova Dama i 
el nou Hereu de Balsareny per al 
període 2016- 2017. Els escollits 
van ser la Blanca Soler, la Mercè 
Rovira i el Ferran Duocastella.

La Blanca, nascuda el 6 d’abril 
del 1999, viu a Balsareny. Està 
estudiant el Batxillerat Huma-
nístic a Sant Fruitós. El que més 
li agrada de Balsareny és la Fes-
ta dels Traginers i el símbol més 
important del poble per a ella 
és el castell. Li encanta viatjar i 
li agrada molt aprendre noves 
llengües. La Blanca parla català, 
castellà, anglès i francès. 

La Mercè, nascuda el 4 de juny 
del 1998, viu al barri de Cal Nosa 
(Balsareny). Ha acabat el Batxi-
llerat Social-humanístic a Puig-
reig i el curs que ve començarà 
el Grau en Llengües i literatures 
modernes a la Universitat de 
Barcelona. Pel que fa a entitats 
del poble, s’acaba d’incorporar a 
la comissió de la Festa dels Tra-
giners. Li agraden molt les arts 
(dibuixar i pintar) i el cinema de 
terror. 

El Ferran, nascut el dia 14 de 
juny del 1999, també viu a Bal-
sareny. Està estudiant el mòdul 
d’electromecànica a Navàs. El 
que més li agrada del seu poble 
és la Festa dels Traginers i els 
Bastoners. Col·labora en diverses 
entitats del poble: a la Colla Pe-
tafluix, la Pesca, els Escoltes, els 
Gegants, el Consell de Joventut, 
els Pastorets i el Club Natació. 
Durant el seu temps lliure li agra-
da córrer amb bicicleta, pescar i 
sortir amb els amics.

—Com és que vau decidir pre-
sentar-vos?

M: Jo vaig decidir-ho perquè la 
meva germana era la pubilla 

LAIA RIU

Blanca Soler, Mercè Rovira i Ferran Duocastella: 
Pubilla, Dama i Hereu 2016-2017

anterior de Balsareny, l’Anna, 
i em va dir que em presentés. 
Havia vist en què consistia el 
pubillatge i m’agradava. 
B: Jo sabia qui eren la pubilla 
i l’hereu, però desconeixia el 
tema. El Gerard, l’anterior he-
reu, va parlar amb mi i va in-
tentar convèncer-me per pre-
sentar-me. Després de saber 
en què consistia, vaig decidir 
presentar-me.

F: També, el Gerard ja feia 
temps que em demanava que 
em presentés. 

—Us agrada la idea que siguin 
dos anys de pubillatge en lloc 
d’un?

B: Sí, perquè tots els hereus i 
pubilles ens han dit que un any 
es fa molt curt. Amb dos anys, 
durant el primer vas coneixent 
gent i el segon el gaudeixes 
molt més. 
M: Jo penso que durant el pri-
mer any es pot anar a tots els 
pobles que puguis i el segon 
vas a aquells que més t’han 
agradat. Amb dos anys ho gau-
deixes més.

F: Amb dos anys veus tres ge-
neracions d’hereus i pubilles, i 
pots conèixer més gent i pas-
sar-t’ho millor. Tots diuen que 

un any es fa massa curt. 

—Us va agradar el vostre acte 
de proclamació?

B: Sí, la veritat és que va ser molt 
emotiu. N’hem vist d’altres i 
el que m’ha agradat més és el 
d’aquí a Balsareny. 
M: Com que es fa cada dos 
anys, hi havia molta emotivi-
tat, llàgrimes... També hi havia 
generacions d’hereus i pubilles 
de fa tres anys i això als altres 
pobles no s’hi troben.
F: A mi el comiat i proclamació 
que m’ha semblat més emotiu 
és el d’aquí a Balsareny. Amb 
dos anys estableixes més vin-
cles i l’acte és més emotiu. 

—Quines sortides heu fet?

B, M i F: Hem anat a Òdena, 
Figueres, Vilablareix, Ripoll, 
Arenys de Mar...

—Heu conegut molta gent?

B: Jo coneixia un fadrí de Na-
varcles, però tots els altres els 
he anat coneixent aquests dies. 
M: Jo per part de la meva ger-
mana conec força gent del pu-
billatge i ara també n’he cone-
gut més. 
F: Jo en coneixia un, que va a 
classe amb mi, i a cada sortida 

anem coneixent gent.

—Com definiríeu les primeres 
sensacions del pubillatge? 

M: És molt xulo, són sensacions 
de conèixer nova gent. T’obren 
les portes des del primer mo-
ment, et fan sentir integrat. És 
molt maco. 
B: Estic d’acord amb la Mercè. 
És ben bé igual com el Ge-
rard em va explicar. Estàs amb 
aquesta gent unes hores, però 
sents moltes emocions dife-
rents i m’està agradant molt de 
moment. 
F: Jo penso el mateix que la 
Blanca i la Mercè. Tot el que em 
va explicar el Gerard s’està fent 
realitat. 

—Així, doncs, ja us ho ima-
ginàveu així. No us heu endut 
cap sorpresa.

M: Bé, hi ha moments que de-
pens molt d’algunes persones 
perquè t’introdueixin en el 
món. Però una vegada els co-
neixes, t’ho passes genial.
B: Li diuen “la família del cap de 
setmana”. 

—Teniu algun propòsit per 
aquests dos anys?

F: Sí, jo vull conèixer molta gent. 
B: S’havia dit de transmetre el 
pubillatge als més petits del 
poble i buscar una pubilleta i 
un hereuet.
M: De cara al curs vinent, po-
dem anar a l’escola i intentar 
fer cada any una ronda de 
pubilletes i hereuets, perquè 
quan siguin grans es vulguin 
ficar al pubillatge. 

Doncs moltes gràcies a tots 
tres per aquesta entrevista, que 
ens ha permès conèixer-vos 
una mica més. Esperem que 
durant aquests dos anys cone-
gueu molta gent, molts pobles 
i us ho passeu molt bé!

ARXIU
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Va començar dient-se “el pintor 
de les tres pes” per les seves ini-
cials, però aviat va improvisar 
una llarga relació d’objectes 
pintats o pintables començats 
amb la mateixa lletra, que va 
fer que hom el conegués com 
“el pintor de les cent pes” (o “mil”, 
però ell mateix reconeix que 
la llista va arribar a constar de 
153 elements). El coneix tothom 
a Balsareny, i gairebé tothom 
a la resta del món i part de 
l’estranger, per les seves pintures 
i la seva expressiva originalitat. 
Ara, ja retirat de l’art, és al Ca-
sal Verge de Montserrat i ens ha 
concedit aquesta entrevista.

- Quan i com et va venir l’afició 
a pintar?

Als quinze anys, aquí a Bal-
sareny, m’hi vaig afeccionar: 
agafava les coses de pintar 
(teles, pinzells, cavallet) i me 
n’anava pels carrers del po-
ble. Vaig començar pintant 
racons com ara el Centre Pa-
rroquial i el carrer de Baix, la 
plaça de l’Ajuntament i cal 
Torregassa…

- Vas tenir algun mestre pintor, o 
ets un autodidacte pur?

Com que m’agradava l’art, el 
que vaig fer va ser invertir en 
obres d’art d’altres mestres, 
de qui vaig intentar apren-
dre les tècniques. Hi havia en 

RAMON CARRETÉ

Entrevista a Pere Pla Parés 
Jacint Conill, de Vic, de qui 
m’agradaven els seus paisat-
ges amb boira i pollancres; 
l’Elies Garralda d’Olot, mestre 
dels prats verds i l’aigua cris-
tallina; i en Joan Vila Arimany 
de Rupit, pintor de muntanyes 
nevades. Així, provant gammes 
de colors a la manera de cada 
pintor, em vaig anar creant un 
estil propi.

- Quants quadres, més o menys, 
has pintat en tota la vida?

Crec que a prop dels dos mil 
quadres. He pintat molt; fins 
i tot a les nits, quan no podia 
dormir, em llevava i em posava 
a pintar fins que el cor em deia 
prou.

- Has guanyat algun premi? Has 
fet alguna exposició que consi-
deris important? 

D’exposicions, n’he fetes 
moltes per tot Catalunya i la 
resta d’Espanya. Pel que fa a 
premis, que jo sàpiga n’havia 
guanyat pocs, però per a mi 
el premi més gran fóra que, 
abans de morir, es creés una 
Fundació benèfica per lluitar 
contra les malalties de Parkin-
son i l’Alzheimer, i a favor de la 
Unicef, i que hi col·laboressin 
l’Estat, la Generalitat de Cata-
lunya, la Diputació de Barcelo-
na i el Futbol Club Barcelona, 
per fer un museu.

- Digue’ns algun quadre del qual 

estiguis especialment satisfet.

“L’entrada triomfal de Jesús a 
Jerusalem de la Passió d’Olesa”, 
amb cent figures. El vaig fer 
entre 1985 i 1986, per etapes. 
fa 3 metres de llarg i 140 cm 
d’ample. Vegeu-la a la fotogra-
fia.

- Al llarg de la vida deus haver 
conegut molts personatges 
importants. Podries citar-ne al-
guns?

Doncs he conegut Montserrat 
Caballé, Manolo Escobar, Sal-
vador Dalí, Carles Rexach, Jo-
han Cruyff; també Joan Casals 
“l’Avi del Barça”… He conegut 
prop de 200 personalitats: la 
veritat és que és impossible 
que em recordi de tots.

- Tens moltes obres teves a la 
teva col·lecció particular? 

Entre els que he pintat i els que 
he comprat, tinc prop de mil 
obres. Com he dit abans, la ve-
ritat és que el premi més gran 
de la meva vida fóra poder 
crear una Fundació a benefici 
dels discapacitats, perquè jo 
tinc Parkinson i ja fa cinc anys 
que no pinto.

- Per acabar, parla’ns de Balsa-
reny. Què significa el teu poble 
per a tu? Com voldries que Bal-
sareny et recordés?

Estic molt orgullós de ser fill 
de Balsareny i m’agradaria que 
les futures generacions em re-
cordessin com el “batlle” que 
obria la desfilada de la festa 
dels Traginers, i amb el nom de 
Pere Pla Parés, el pintor de les 
tres pes: P.P.P.

Moltes gràcies, Pere, per la teva 
amabilitat.

PERE PLA

PERE PLA
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Pilar Meca Fàbrega va néixer a 
Cardona el 13 de maig de 1980, 
és llicenciada en Psicologia per 
la Universitat de Barcelona i fa 
onze anys que treballa com a 
dinamitzadora Socio-Cultural 
a la Residència Casal Verge de 
Montserrat.

A la Pilar li agrada llegir, i actual-
ment llegeix Sineidesis, el arte de 
materializar los sueños, de Víctor 
Brossa. Però un dels seus llibres 
preferits és La joven de las na-
ranjas, de Jostein Gaarder. En el 
camp esportiu, fa ioga i pilates; 
la natació, tot i que li agrada, ac-
tualment no la practica. Pel que 
fa a viatjar, ha visitat diverses 
ciutats angleses, com Londres, 
la seva ciutat preferida, i recen-
tment Bristol i un poble proper 
anomenat Glastonbury, que re-
coneix que va ser una gran expe-
riència. Com a lleure li agrada ca-
minar, el cinema, escriure, pintar, 
meditar i tot allò que li permeti 
connectar amb ella mateixa. 

—Com vas entrar a formar part 
de la Residència Casal Verge de 
Montserrat?

—Venir aquí al Casal va ser 
inesperat. Jo treballava a Man-
resa amb l’Anna Gallardo, psi-
còloga del centre, i la noia que 
cobria el lloc que ara ocupo 
plegava i va quedar vacant. 
Aleshores van necessitar una 
persona per poder cobrir la 
plaça i seguir amb el progra-
ma d’activitats establert. M’ho 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Pilar Meca, responsable de psicologia 
al Casal Verge de Montserrat

van oferir i després de fer una 
entrevista, jo ho vaig acceptar.

—Quants anys fa d’això?

— El temps ens passa gai-
rebé sense adonar-nos-en, 
especialment en aquesta de-
dicació i servei a les persones 
grans. Ara que em fas aquesta 
pregunta, m’adono que ja farà 
onze anys que estic al Casal 
Verge de Montserrat.

—I havies treballat donant 
aquest servei a un altre lloc? 
En què consisteix la teva feina?
—Aquesta és l’única residèn-

cia on he treballat, i és clar que 
la feina ha anat evolucionant, 
però no puc comparar-la amb 
cap altra residència. La meva 
feina, que és de jornada com-
pleta, consisteix a buscar i ofe-
rir activitats als nostres usuaris. 
Aquestes activitats tenen com 
objectiu donar continuïtat 
al seu projecte de vida, així 
com fer-los sentir útils i aug-
mentar la seva autoestima. 
Les activitats s’adapten a les 
necessitats i limitacions dels 
nostres residents i usuaris del 
Centre de Dia. Evidentment, hi 
ha moltes persones que treba-
llem al centre, actualment una 
cinquantena, i cadascuna té 
les seves funcions i la titulació 
necessària per a realitzar-les.

—Actualment, a quantes perso-
nes dediqueu la vostra atenció?

—Doncs atenem unes 80 per-
sones, entre residents i usuaris 
del Centre de Dia.

—Què en penses, de Balsa-
reny? Com veus el poble?

—Tot i que fa molts anys que 
treballo aquí, no tinc mas-
sa relació amb el poble de 
Balsareny, però puc consta-
tar que veig un poble actiu 
i obert. El que sí que puc va-
lorar és la relació amb treba-
lladores, familiars i volunta-
riat del centre, i també amb 
entitats diverses, escoles, etc. 
Penso que formen aquest 
camp important i humà pel 
dia a dia dels nostres usuaris. 
Veig un poble molt obert que 
sempre m’ha tractat bé. Vinc 
a treballar-hi i interacciono 
poc amb el poble.

ARXIU

El passat 26 de juny, a la 
sala el Sindicat va tenir lloc 
la cloenda de la temporada 
d’espectacle familiar TEM-
PO, amb l’espectacle “Tot 
plegat” del grup de Teatre 
Mòbil.

Durant prop de dues ho-
res, els tres personatges de 
CLOWN van entrar i sortir 
entre les cortines transme-
tent la seva màgia interpre-
tativa. 

En un espai mòbil que 
es plega i es desplega 
s’aplegaren tres come-
diants que presentaren 
l’espectacle sense sortir-
se’n. Una taca perillosa a te-
rra, uns cubells i fregadores 
multiusos, un ninot desobe-
dient, un presentador que 
perdia el cos i l’enteniment, 
uns cantants descoordi-
nats, unes escombraries re-
bels, i un mag a qui prenien 
el pèl, els trucs i tot el que 
es va poder arreplegar, fe-
ren que “Tot plegat” fos un 
espectacle sorprenent des-
plegable.

Elisa Jorba va presentar 
l’acte i va convidar tothom 
pel proper setembre, on 
podrem retrobar-nos amb 
l’obra “El silenci d’Hamelin”, 
a càrrec de Farrés Brothers.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

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

Teatre mòbil 
“Tot plegat”
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JACINT ORRIOLS

Serveis, a la qual es dedicà en 
cos i ànima, sempre des de la 
ponderació i coherència més 
absolutes. També fou regi-
dor d’Esports i durant el pe-
ríode en què ocupà aquesta 
cartera Balsareny va veure 
inaugurar el pavelló munici-
pal d’esports. Darrerament, 
havia entrat a formar part de 
la junta del patronat del Ca-
sal Verge de Montserrat, i ha 
estat una vertadera llàstima 
la seva pèrdua, perquè en 
aquesta entitat segur que a 
no tardar s’hi haguera notat 
la seva empremta.

Dos ensurts molt importants 
en la seva salut, essent lla-
vors molt jove, van fer que 
encara fos més estricte en la 
seva més que ordenada vida, 
i practicava la natació amb 
tenaç constància: a l’hivern 
a la piscina coberta del CN 
Sallent i, a l’estiu, a la piscina 
municipal de Balsareny, des 
del primer al darrer dia en 
què aquesta romania oberta.

Va gaudir sempre de l’escalf 
de la seva llarga família, i 
molt especialment de la seva 
esposa Carmina i de la seva 
filla Raquel.

Descansi en pau el nostre 
benvolgut conciutadà.

ARXIU

En record 
d’Eugenio Salomón Pastor

Balsareny acaba de perdre 
un veí estimat: L’Eugenio Sa-
lomón Pastor. La salut li va 
fer una darrera mala passada 
i va morir el dilluns 11 de ju-
liol de 2016.

Era el gran d’una família 
nombrosa que arribà a Bal-
sareny els anys cinquanta 
amb quatre fills: l’Eugenio, 
l’Ana Mari, el Paulino i el Ju-
lio. Una vegada aquí enca-
ra s’augmentà la colla amb 
l’arribada de la Conchita i la 
Maria Jesús.

L’Eugenio estudià per mecà-
nic i n’exercí fins a la seva ju-
bilació; molt bon professio-
nal, després de treballar per 
compte d’altri decidí, l’any 
1974, establir-se a Balsareny 
bo i regentant un taller de 
venda i reparació de motos, 
vehicles pels quals sentia 
des de molt jove una gran 
passió. A falta de contrastar-
ho, crec poder afirmar que és 
la primera persona del nos-
tre poble que al seu moment 
participà en curses federa-
des de motociclisme, amb 
una moto preparada per ell 
mateix.

On desenvolupà una tas-
ca ingent és en l’àmbit de 
l’associacionisme. Fou fun-
dador i president de Motor 
Sport Balsareny, directiu 
del Club Natació Balsareny, 
organitzador dels tornejos 
de billar que durant anys es 
van fer al Bar Centre, etc. No 
va tenir mai un no a l’hora 
d’ajudar qualsevol entitat 
local que li ho demanés. Vin-
culat a Convergència Demo-
cràtica de Catalunya, formà 
part de l’equip de govern 
municipal, d’on fou segon ti-
nent d’alcalde. Es va encarre-
gar de la regidoria d’Obres i 

Properament rebreu a casa 
un butlletí municipal de 
l’Ajuntament de Balsareny  
on potser se us dirà que no hi 
hem volgut participar. 

La nostra posició és clara. 
Un butlletí municipal ha de 
definir-se sobre les bases 
i normes que estableixi el 
Ple municipal i no pas sobre 
les decisions unilaterals de 
l’equip de govern. No sem-
bla coherent tirar endavant 
un butlletí municipal sense 
l’aprovació del Ple i menys 
quan tampoc hi ha consens 
sobre la necessitat d’aquest 
butlletí i el cost que aquest 
suposa (la dotació econòmi-
ca podria destinar-se a fins 
socials com per exemple evi-
tar el copagament del servei 
de teleassistència). 

Durant la campanya per les 
eleccions municipals es van 
fer jornades participatives 
per elaborar el programa 
d’ERC-Balsareny. Entre les 
diferents propostes, ERC-
Balsareny recorda i defensa 
la importància del butlletí 
Sarment, que malgrat les di-

GRUP MUNICIPAL ERC

ERC-BALSARENY informa 
“El butlletí municipal”

ficultats aconsegueix tirar 
endavant. El butlletí munici-
pal suposaria una duplicitat, 
més si tenim en compte que 
l’equip de govern ja realitza 
diverses publicacions al Sar-
ment i l’Ajuntament de Bal-
sareny va restablir-hi no fa 
gaire un acord col·laboratiu.

Defensem fer arribar la infor-
mació de la gestió municipal 
a tota la població de manera 
transparent  i honesta, ja si-
gui a través de xarxes socials, 
d’estructures de participació, 
etc.; però també defensem 
optimitzar recursos. Per tant, 
la nostra proposta en aquest 
sentit és donar impuls al but-
lletí Sarment. Primer, perquè 
aquest arribi a totes les llars; i 
també, perquè en el seu con-
tingut s’expressin totes les 
entitats del municipi. 

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

NECROLÒGICA



Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)    21,9
Mitjana (min.+màx.) 21,6
Mitjana de mínimes 12,5
Mitjana de màximes 30,7
Mínima        6,5; dia 19
Màxima      35,2; dia 21
Mín. més alta   18,1; dia 27
Màx. més baixa   24,3; dia 16

Vent (km/h) 
Ventada més alta     41,8; dia 16
Velocitat mitjana  9,5
Recorregut del vent     3.981,6 km

Pressió (hPa) 
Màxima 1.020,4; dia 19
Mínima    996,1; dia 15

La pluja (litres) 
Dia 4     3,0
Dia 15   10,1
Dia 18     1,1
Total                             14,2 litres

FRANCESC CAMPRUBÍ

Al juny, la pluja 
està lluny

Solució al Repte número 15: 
s’ha evaporat el 50% de 
l’aigua original.

ROC CARULLA

Repte núm. 16

En un lloc on sí que es 
permeten els referèn-
dums, resulta que l’opció 
marxar ha representat el 
52% dels vots i ha tingut 
1.100.000 vots més que 
l’opció romandre, que ha 
representat el 48% dels 
vots. Si considerem que 
els casos de vot blanc 
i vot nul han estat resi-
duals, quants vots hi ha 
hagut en total?

Amb aquest exemplar del butlletí rebreu un full d’actualització de la do-
miciliació de la quota de soci del CCB. Us preguem que l’empleneu i el 
signeu i ens el feu arribar al nostre secretari o bé a qualsevol membre de 
la junta, o bé per correu. Moltes gràcies.

15
REPTEOBITUARI

Senyor, us oferim aquest mural
com a símbol de la misericòrdia de Déu, 
en el qual el Pare misericordiós
un arbre hi ha plantat i les seves branques 
fruits de misericòrdia han donat.

Nosaltres, a la gruta com Bernadette, 
davant de la Verge anem a pregar 
i a Maria mare de misericòrdia 
li volem demanar que, ja que els nostres ulls 
res no poden veure, Ella posi la seva mirada 
misericordiosa en el nostre cor 
i en les nostres mans, perquè, si vivim 
les obres de misericòrdia amb el cor, 
ens ajudaran a entendre millor 
els missatges de l’Evangeli.

Que les nostres mans puguin sempre 
ajudar i compartir amb els més pobres, 
perquè ells són un privilegi 
de la misericòrdia divina.

I feu, Senyor, que aquesta peregrinació 
sigui també un signe de misericòrdia 
en la qual tots haguem après a perdonar, 
ajudar, estimar tothom i saber compartir 
el que el Papa Francesc ens va dir: 
“La Misericòrdia és font d’alegria, 
de serenitat i de pau”.

Ma. Dolors Soler
Lurdes, juny de 2016 

La misericòrdia és font d’alegria

Data Nom                  Edat
05-3 VÍCTOR BESSA CUBINSÀ   85
31-3 DOLORES ARTEAGA GUTIÉRREZ  86
13-4 ANTONIO NEIRO BLANCO   90
16-5 ISIDRE RIBALTA ÒRRIT   83
17-5 MANUEL SOTOS JAREÑO   68
20-5 JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ UROZ  91
23-5 LAURA CODINA RAGUÉS   97
24-5 JOSEP JORDANA REGUANT  86
25-5 GLORIA VILLAGRASA VILLANUEVA  83
28-5 SOLEDAD ALONSO DELGADO  91
17-6 MARÍA DOLORES PUGA SALINAS  70
18-6 TONI VILASECA SOLER   66
02-07 CLAUDINA REGUANT IGLESIAS  79
07-07 ANTONIO GARCIA GERMAN  43
11-07 EUGENIO SALOMON PASTOR  70

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
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Del 5 de març al 13 de juliol de 2016
METEOROLOGIA

ARXIU

CERCLE LITERARI

NECROLÒGICA



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

PEIXATERIA
MARIA

Bones 
vacances!


