setembre 2016
ANY XLI

núm.

460

www.sarment.cat
http://sarment.blogspot.com

BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY

Setmana de Joventut

A. SELGAS

Els participants de la Garri’n’kana van gaudir de les tradicionals proves i bassa final

Onze de setembre

ARXIU

Participants a la gran manifestació de la Diada de Berga

Presentació del tràiler d’Altafulla

02
EDITORIAL

sumari

A punt

03

XIII Setmana de la Joventut

04

Onze de Setembre: batec
per la independència
Presentació del tràiler
d’Altafulla

05

L’Ajuntament Informa
setembre de 2016

CCB

Amb el setembre i l’inici de curs,
el nostre butlletí reprèn la seva
activitat amb les informacions i
comentaris d’actualitat. Hi destaquem la Setmana de la Joventut i activitats paral·leles, i també els actes commemoratius de
l’Onze de Setembre.
El CCB, adherit des del primer
moment al Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, ha anat informant
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un cognom lligat fa molts
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Cinc Minuts

bel·ligerància contumaç: escanyant l’economia autonòmica i
les infraestructures i intentant
de recentralitzar competències.
Alhora, s’oposa a tota possibilitat de pactar les condicions per
a un referèndum democràtic,
i basa tota la seva força en la
judicialització d’una qüestió
que hauria de resoldre’s políticament, negociant. Nosaltres,
com el vell lema escolta, continuarem amatents, “sempre a
punt” i “tant com puc”.

els seus arguments contraris
a la publicació. Tots dos criticaven el cost de la revista, que
s’anuncia trimestral, i adduïen
d’alguna manera que, disposant el poble d’un butlletí com
el Sarment, el que caldria fer és
potenciar aquest mitjà; a part
de recordar que l’Ajuntament
ja fa servir les xarxes socials —i
també una pàgina del nostre
butlletí— per informar el poble.

el butlletí d’una associació
privada, el Cercle Cultural de
Balsareny, i que es distribueix
als socis i es posa a la venda
a tothom qui el vulgui comprar. Durant 40 anys hem estat oberts a la participació
de tothom qui hi ha volgut
col·laborar i hem donat la
possibilitat d’expressar-se a
tothom qui ha volgut fer-ho,
i nosaltres mateixos sempre
hem opinat de tot amb plena
llibertat i independència. No
hem estat mai, ni hem de ser,
el portaveu de l’Ajuntament:
ni de l’equip de govern ni de
l’oposició, tot i que els escrits
dels uns i els altres, dintre de
les limitacions d’espai que
tenim, hi són sempre benvinguts.

‘La Síquia’
CCB
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en tot moment de les activitats
relacionades amb les reivindicacions sobiranistes. Aquest any,
la Diada s’ha diversificat en cinc
àmbits diferents, i la gent de
Balsareny que hi ha volgut participar ho ha tingut a prop, concretament a Berga. El panorama
polític és complex, amb un govern estatal que porta mesos
i mesos en funcions, però que
continua negant-se a dialogar
amb el govern català de majoria
sobiranista, i hi respon amb una

L’equip de govern de
l’Ajuntament de Balsareny
va publicar el mes de juliol el
primer número de ‘La Síquia’,
un butlletí informatiu
de
l’actualitat municipal. El butlletí, de 16 pàgines, en reservava
una perquè els tres grups municipals hi diguessin la seva.
El grup de Gent de Balsareny
va fer servir la seva columna,
mentre que un dels dos grups
de l’oposició, Convergents, ho
va fer per manifestar el seu
desacord amb aquesta edició,
tot anunciant que no hi escriuria més; i l’altre, ERC, senzillament va declinar d’escriure-hi
res, i va fer públic a les xarxes
socials, i també al Sarment,

Nosaltres no entrarem a discutir si el cost de la nova publicació és enraonat o excessiu, ni a
valorar els continguts que s’hi
publiquen. És clar que al CCB
ens agradaria poder comptar
amb més recursos per ampliar
el nombre de pàgines, però
recordem que el Sarment és

Opinió
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El mes de juliol encartàvem en el butlletí un full per actualitzar la domiciliació de la quota de socis. Agraïm
a tots els que ens l’heu tornat emplenat i signat, i demanem als que encara no ho heu fet que ens el feu
arribar al més aviat possible. Com que alguna entitat bancària ha canviat fa poc la numeració dels seus
comptes, els que encara no hagueu emplenat el document podeu posar-hi ja el número nou, si escau; els
que ja ho havíeu fet no cal que feu res més. Moltes gràcies.
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Composició: Gemma Rovira
Publicitat i promoció: Josep Gudayol
Redacció: Mireia Carreté, Ramon Carreté, Josep Gudayol,
Jordi Medina, Xavier Novell, Ana Pérez,
Conxita Planes, Isidre Prat, Laia Prat,
Núria Puigivila, Laia Riu, Alfred Selgas,
Jordi Selgas i Blanca Soler
Edició blog. Responsable: Ramon Carreté
Dipòsit Legal: B- 27.977-1980
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Imprimeix: Sadurní, comunicació gràfica-Navàs
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Vicepresident: Laia Riu
Secretari: Lluís Boixadera
Tresorer: Antoni Manzano
Vocals: Ramon Carreté, Esteve Díaz,
Josep Gudayol, Pere Juncadella,
Jordi Medina (Astroamics),
Isidre Prat, Xavier Novell (La Garsa),
Jordi Selgas (Sarment)
i Alfred Selgas
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Hi col·labora i dóna suport:
Parròquia de Santa Maria de Balsareny
Casal de la Gent Gran
Agrupament Escolta Guillem de Balsareny
Claustre Escola Guillem de Balsareny
AMPA Escola Guillem de Balsareny
Club d’Escacs Balsareny
Club d’Handbol Balsareny
Club Natació Balsareny
Penya Barcelonista de Balsareny
Centre Excursionista de Balsareny
Astroamics - La Garsa
ARFAC - Amics del Casal
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XIII Setmana de la Joventut

CONSELL DE JOVENTUT

CONSELL DE JOVENTUT

Del 30 d’agost al 4 de setembre, es va celebrar a Balsareny
la 13a Setmana de la Joventut.
Durant la setmana es van dur a
terme diversos actes al poble.
Com a novetat, aquest any es
va penjar a les xarxes socials un
vídeo de promoció de la Setmana de la Joventut per tal de
convidar a tothom a la festa.
El primer acte va ser el vòlei i
es va celebrar dimarts a la tarda. Hi van participar al voltant
de deu equips i el torneig es va
allargar fins a les dotze de la nit.
El dimecres es va celebrar el
pregó de la festa i, després, va
començar el joc de nit. Com a
novetat, el pregó va ser un vídeo que es va projectar a la
piscina de Balsareny. També, la
primera prova del joc de nit es

va celebrar de manera conjunta a la piscina. Va ser l’activitat
amb més èxit de la setmana, ja
que va comptar amb 27 grups.
El dijous, també a la piscina
municipal, es van projectar les
pel·lícules Inside Out i Corazones de acero.
El divendres va començar a les
11 del matí amb la Garri’n’kana
infantil. A la tarda, es va dur a
terme la Garri’n’kana amb les
tradicionals proves i la bassa
final. A les 11 de la nit es va
rebentar el porc a la plaça de
l’Ajuntament. La festa va seguir
amb els correabeuradors, que
van anar de bar en bar per tot
Balsareny fins al Sindicat. Allà,
el grup Raggatunning i els DJ’s
Arradio Arrassando van tocar
fins a la matinada.
Dissabte es va celebrar el tra-

CONSELL DE JOVENTUT

CONSELL DE JOVENTUT

dicional sopar popular al Sindicat, seguit dels monòlegs. Els
monologuistes que ens van
visitar en aquesta ocasió van
ser Xavier Deltell i Dani Lagi.
L’últim dia de la festa va començar amb inflables a la piscina per als més petits del poble. A la tarda es va dur a terme
la baixada d’andròmines i trikes. Aquest any només hi van
participar cinc trikes i una andròmina. Per últim, a les 7 de la

tarda, a la plaça Ricard Viñas es
va celebrar el Tussikinto, amb
una elevada participació.
Des del Consell de Joventut
volem agrair la participació
del poble en els actes de la
festa. També voldríem encoratjar els joves del poble perquè entrin a formar part del
Consell de Joventut, ja que
és molt gratificant planejar i
organitzar actes d’aquestes
magnituds.

CONSELL DE JOVENTUT
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Onze de Setembre: batec per la independència
SARMENT

El dissabte dia 10 de setembre, organitzats per la secció
local de l’ANC-Balsareny
per la Independència i pels
grups municipals d’ERC-Balsareny i PDC-Balsareny, es
van celebrar diversos actes
commemoratius de la festa reivindicativa de l’Onze
de Setembre. Per començar,
es va projectar la pel·lícula
“L’endemà”, d’Isona Passola. A continuació hi va haver
una marxa de torxes, que va
culminar amb la lectura d’un
manifest independentista i el
cant de l’himne nacional “Els
Segadors”. A la plaça de la Mel
hi va haver un sopar popular,
amb parlaments de la senadora Mirella Cortès i altres
oradors, per acabar amb un
concert a càrrec de Txus i
Roger.
El diumenge, els participants
a la gran manifestació de la
Diada es van desplaçar fins a
Berga en dos autocars i amb

SARMENT

cotxes particulars, en un ambient festiu i multitudinari,
sota el lema “estem a punt
per esdevenir un nou estat”.
A Berga es van aplegar més
de 60.000 persones, que van
gaudir de les diferents activitats populars (colles de
geganters i de bestiari popular, pubillatge, castellers,
danses, cant coral, sardanes,
concerts, cercaviles, performances, teatre, jocs per als

menuts...) i dels parlaments
de l’acte central. Els autocars
i cotxes particulars van poder
arribar a la ciutat i sortir-ne
de forma esglaonada i ordenada, gràcies a l’esforç dels
organitzadors i voluntaris,
així com dels serveis de seguretat i trànsit. Va ser tota una
festa, com en els altres punts
de concentració (Barcelona,
Lleida, Tarragona i Salt), on en
conjunt va fer sentir la seva

veu reivindicativa més d’un
milió de persones.
Mentrestant, a Balsareny, es
celebrava la tradicional Sardinada Popular, organitzada
per la Societat de Pescadors amb la col·laboració de
l’Ajuntament; es va llegir un
manifest a càrrec del pubillatge local i va haver-hi balls a la
plaça de l’Ajuntament amb
en Pep i Maria José.

Presentació del tràiler d’Altafulla
LAIA RIU

El divendres 16 de setembre es
va presentar el tràiler de la sèrie Altafulla a la Sala el Sindicat
de Balsareny. Aquest acte va
servir per presentar el projecte,
que molta gent no coneixia en
profunditat. La sèrie, de quatre
capítols, ha estat creada per Mireia Ferré i Marc Comabella. A
l’acte, hi va assistir un nombrós
públic, així com també diversos
mitjans de comunicació.
El projecte consta de quatre
capítols, cadascun dels quals
té un eix propi. Alguns dels temes que s’hi tracten són l’amor,
la traïció, la felicitat... La sèrie
compta amb una trentena

d’actors, molts dels quals són
de Balsareny. Per dur a terme el
projecte, s’ha requerit un equip
humà d’unes dues-centes
persones. A més, ha calgut la
participació de col·laboradors,
patrocinadors,
organismes,
empreses i particulars que han
col·laborat en la realització del
projecte.
L’acte va començar amb la visualització del tràiler de la sèrie. Després, es van presentar
els membres de l’equip directiu, que són els següents: Mireia Ferré (coguionista de la sèrie), Marc Vilardell (cap de so),
Marc Freixa (cap de fotografia),
Imma Pladevall (directora artística), Arcadi Soler (produc-

SARMENT

SARMENT

ció i coordinació) i Marc Comabella (director general de la
sèrie). Els membres de l’equip
van presentar el projecte al
públic i, al final, es va obrir un
torn de preguntes.

Des de diumenge 17, el tràiler de la sèrie es pot veure a la pàgina següent:
https://www.youtube.com/
watch?v=RC4Y6pQbqM0
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L’Ajuntament Informa
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d’altres festivitats importants
a localitats veïnes, fet pel qual
Després de l’estiu i de les vacan- es va considerar adient moure
ces de l’agost, arribem de nou al certs actes de la programació
mes de setembre, que és quan d’enguany per no coincidir amb
torna a iniciar-se la roda anual la Patum (com és el cas de les
d’actes, esdeveniments i festivi- Garri’n’kanes i el dia del Concert
tats al poble. Com cada any, des Jove, aquest any amb la patxande fa ja 13 anys, a finals d’estiu i ga dels “Raggatunning” i els hits
principis de setembre és el torn de la tercera generació de dj’s
de la celebració de la ja conso- joves locals “Arradio Arrasando”,
lidada i esperada Setmana de actes que van passar a ubicarla Joventut, que aquest any va se divendres en comptes de
coincidir, tal i com ocorre excep- dissabte), aquesta ha estat una
cionalment cada 25 anys, amb la Setmana de la Joventut força
celebració d’una Patum extraor- participada en la gran majoria
dinària a Berga pel centenari de dels seus actes més rellevants,
la Coronació de la Mare de Déu com és el cas del dia del Pregó i
de Queralt, festivitat que, per si del Joc de Nit, on es van inscriumateixa, atrau un nombrós pú- re i participar prop de 30 equips,
blic de tota la comarca i les co- el Sopar popular i la sessió de
Monòlegs, aquest any a càrrec
marques veïnes.
d’en Xavier Deltell i Dani Lagi,
Sembla ser que el temps d’estiu amb una Sala Sindicat estava
cada cop s’allarga més i, per plena de gom a gom, on nomaixò, aquesta ha estat una de brosa gent va haver de quedarles Setmanes de la Joventut se de peu, i el segon any del
més caloroses que es recorden. Tussikint-1, que va omplir noAlgunes de les activitats més tablement la Plaça Ricard Viñas
esperades, com les tradicio- per cloure aquesta Setmana de
nals Garri’n’kanes i la Baixada la Joventut. Així doncs, agraïm
d’Andròmines, que porten ja a tothom qui hi ha participat,
força anys celebrant-se dins el i felicitem als membres del
marc d’aquesta festivitat, han Consell de Joventut per la feitingut una participació més na feta i per haver-nos brindat,
baixa del que és habitual, pos- un any més, aquesta setmana
siblement pel canvi del dia en festiva dedicada als més joves,
què s’havien programat, però sense oblidar-nos de donar les
també per les elevades tempe- gràcies, també, a totes les entiratures amb què s’ha desenvo- tats, treballadors i personal de
ROBAnova
I PERFUMERIA
lupat aquesta
edició de la l’Ajuntament i col·laboradors
Setmana de la Joventut, farcida per haver ajudat a fer-la posd’actes a plena tarda als carrers. sible de nou amb el vostre
Malgrat aquestes circumstàn- esforç i implicació.Respecte a
cies afegides d’elevada calor i altres qüestions d’interès local
amb el setembre
de coincidir
amb
celebració
Carretera
de la
Berga,
3 - Telèfon d’aquest
93 839 62 mes,
46 - BALSARENY
ALBERT OTERO BONET

Carme Galera

MORROS
Al servei de la construcció

s’inicia un nou curs escolar a
l’Escola Guillem de Balsareny i a
les escoles municipals, i també
cloem una nova temporada de
la piscina municipal, que ha restat oberta al públic fins a l’11 de
setembre, i que enguany també
ha comptat amb una festa de
fi de temporada, celebrada el
passat 4 de setembre i ubicada
dins els actes de la Setmana de
la Joventut. Aquest mes també
ens ha portat la celebració dels
actes per la Diada de Catalunya (dies 10 i 11 de setembre),
la divuitena Trobada de Puntaires (4 de setembre) i la setena
Trobada de Motos del nostre
municipi (18 de setembre) i, a
més, torna un nou cicle de teatre infantil i familiar Tempo a la
Sala Sindicat, que enceta nova
temporada amb nou horari
(18h) el proper 25 de setembre,
i que s’iniciarà amb l’espectacle
El Silenci d’Hamelin, de la Companyia Farrés Brothers.

la seva curta durada (sis mesos),
actuen com un esparadrap, ja
que se’ns mostren insuficients
per tal de pal·liar una situació
crònica de manca de personal
fix i format que garanteixi, a
llarg termini, l’òptim i correcte
funcionament i gestió de la nostra petita administració en quan
a volum de feina i atenció al ciutadà, amb l’afegit de que cada
cop hi ha més demandes administratives i som més exigits per
part de la gran administració
pel que fa a burocràcia, tramitació de documentació i posada al
dia en termes de transparència.
Quan un Ajuntament petit com
el nostre, amb un pressupost
reduït i una plantilla tancada, es
veu obligat i exigit a funcionar
en el seu dia a dia tal i com ho
fa una gran administració, que
compta amb molt més recursos i personal, és quan tots ens
veiem obligats a fer feina que
no ens pertoca, o a deshores,
per arribar a complir els tràmits
o les demandes del dia a dia. En
aquests termes, no ens volem
oblidar d’agrair la tasca i esforç
extra que està realitzant el personal funcionari i de treball de
l’Ajuntament actual per tal de
superar aquesta situació amb
gran disposició i professionalitat en tot moment.

Finalment, durant aquest setembre l’Ajuntament obre convocatòria de cinc noves places
de treball a través d’uns esperats
i necessaris plans d’ocupació
(tres places de peó de brigada,
una d’informador/a de Serveis
Socials i una d’auxiliar administratiu), amb un període aproximat de contractació que va del
novembre de 2016 al maig de Fins al mes vinent, l’octubre, que
2017. El termini de la convoca- serà quan tindrem com a printòria és del 9 al 28 de setembre. cipal atractiu la Setmana de la
Aquests plans d’ocupació són, Gent Gran!
M. Mar Pulido Cañellas
per una banda, una bona opor- DELEGADA
tunitat laboral per a la gent del
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Albert Otero Bonet
poble que
reuneixi els requisits,
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872Regidoria
63 22 - MANRESA
de Comunicació
però, per altra banda, awww.funerariafontal.com
causa de
Informació i Participació

FUNERÀRIA FONTAL, SA

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
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Des de la Piscina Municipal
de Balsareny
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Molta gent ha passat l’estiu, un
any més, entre aigües blavoses
i refrescants de la Piscina Municipal de Balsareny. Aquest
fet ha estat possible als treballadors que han prestat el seu
servei a balsarenyencs i visitants d’aquesta instal·lació amb
l’empresa AQUASOS. Aquests
han sigut: Anushka Sharma, Sílvia Garcia, Àngel Torres i Àlex
Quintana.

conservades. Com a socorrista
no ha hagut de fer cap intervenció de salvament. Com a
incidències remarcables durant
aquest estiu, ens comenta: “Con
el Campus, los monitores no estaban atentos con los niños y en
consecuencia los mismos han
tenido una falta de respeto hacia
mi persona y hacia mi trabajo
como socorrista. Por suerte, finalmente, después de unos días el
problema se solventó”.

Àngel Torres Galdeano és
Anushka Sharma va néixer a balsarenyencA i és el seu priDelhi, a l’Índia, però va arribar de mer any com a recepcionista.
ben petita a Balsareny. Actual- L’Àngel ha cursat un primer
ment està cursant el primer any grau en Automoció, que va oba la universitat. Aquest ha estat tenir a Viladecans. Pel que fa a
el seu primer any a la recepció incidències a la recepció, no ha
de la piscina, una piscina que tingut cap problema en geneconeixia molt bé ja que cada ral, amb usuaris locals i forans,
any n’havia gaudit durant l’estiu. els quals troba que han estat
Com a impressió ens diu: “He de educats. Així mateix, felicita els
dir que he observat un bon com- companys, amb qui hi ha hagut
portament en general; tot i això, una compenetració i coordinacrec que alguns pares haurien de ció perfecta.
Juan Herrera - 670 23 07 75
tenir més atenció pels seus fills, ja
que el servei des de la recepció i Àlex Quintana Ronda, nascut
socorristes no és de responsabilitat a Cardona i resident a Balsareny,
educadora, sinó servidora. També ha estat el seu primer any com
VENTA I REPARACIONS
INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
m’agradaria
felicitar l’Ajuntament
a socorrista a les instal·lacions
Plaçalade
la Mel, d’Obres,
2, bxs. - el
Tel. 93de
820
00 65 - Fax
93 instal·lacions
839 66 94
i en especial
Brigada
Balsareny,
unes
Sr. Francesc Boltor”. BALSARENY - infordos2@gmail.com
que considera molt noves,
netes i relaxants. L’Àlex té els
Sílvia Garcia Martín és nascu- estudis d’ESO i Salvament i Soda a Bercial de Zadapiel (Ávila) corrisme D.E.A., impartits a Sai actualment resideix a Berga. llent i Sabadell respectivament.
Va cursar el Grau de Ciències Personalment, considera que
de l’Activitat Física a la ciutat tothom que tingui responsabide León. Aquest és el seu pri- litat envers els més petits hauria
mer any com a socorrista a de ser molt competent, ja que
Balsareny i considera que les ha observat, per part d’alguns
instal·lacions són molt adequa- adults, una falta d’atenció pel
des,Plaça
netesOnze
i que
molt1-3
ben- Tel. món
deestan
Setembre,
93 820infantil.
03 97 - BALSARENY

PEIXATERIA

MARIA
LA PAROCKIA

cafeteria musical
Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32
laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

“Tres folls universals”
SARMENT

El dissabte 10 de setembre, a
la Biblioteca Pere Casaldàliga,
els Rapsodes dels Pastorets de
Balsareny van fer, per dotzè any
consecutiu, la lectura de poemes de la Diada. Commemorant el 700 aniversari de la mort
de Ramon Llull i els 400 anys

de la mort de Miguel de Cervantes i de William Shakespeare, es van recitar poemes
d’aquests tres autors de renom
universal. L’acte, organitzat pels
Pastorets de Balsareny amb la
col·laboració de la Biblioteca
Pere Casaldàliga i de la regidoria de Cultura, va culminar amb
el cant d’Els Segadors.

ELS PASTORETS DE BALSARENY

Escola Municipal de Música,
BAR - RESTAURA
setembre 2016 BARRETIN
EMMB

Què tal l’estiu? Nosaltres ja hem
arrencat i anem a plena marxa.
Aquest curs l’hem iniciat amb
una seixantena d’ alumnes matriculats. Tal com vam fer el curs
passat, les classes de Sensibilització les fem a l’Escola Guillem;
la mestra és la Berta Moreno,
professora de piano i llenguatge musical. En Toni Garrido, professor de flauta, dirigeix també
les corals, el cor jove i la coral
d’adults. A més, en Toni dirigirà una nova edició del taller
de percussió corporal. En Marc
Borau es fa càrrec del combo,
a part de dirigir l’aprenentatge
dels seus nombrosos deixebles
de guitarra. En Pau Bombardó
fa les classes de bateria, de percussió, i també porta els grans
grups instrumentals. Aquest

curs repetim el taller de percussió per als alumnes de 5è curs
Travessera, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BA
de l’Escola Guillem. Com a novetat, hem preparat una assignatura de tècniques de batucada, dirigida als integrants de les
agrupacions de batucada del
poble que vulguin millorar la
seva tècnica percussora i rendiment físic.
Només ens resta recordar-vos
que l’Escola Municipal de Música està oberta a tot el poble
i que qualsevol persona que
toqui, ni que sigui una mica, un
instrument, o que tingui il·lusió
per aprendre’n, pot posar-se en
contacte amb nosaltres i concertar una classe sense cap càrrec durant la qual li avaluarem
el nivell i li prepararem un pla
d’aprenentatge. Animeu-vos, ja
sabeu on som!
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Maria Carme Galera, un cognom lligat fa molts anys al tracte
i amistat balsarenyenc
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Maria Carme Galera Galera
va néixer a Balsareny el 25 de
desembre de 1964. La Maria
Carme regeix la botiga de la
carretera de Berga, núm. 3, una
botiga de roba que sempre ha
estat al mateix lloc i té els seus
orígens cap a l’any 1960 amb la
seva mare al capdavant. Perquè,
C/ de la Creu, 22
Tel. 93 820 08 68
tal com ens diu ella: «El nom
BALSARENY
home-dona
comercial del meu establiment
Carme Galera està lligat amb
el cognom de la meva mare, ja
Sant Domènec, 44
que Galera ens identifica totes
Telèfon 93 839 65 08
dues».
BALSARENY

OLGA
estètica

A la Carme li agrada llegir i preferentment la novel·la d’intriga.
El darrer llibre que ha llegit és
Antiga Casa Rosendo
L’amant japonès, de l’autora
des de 1926
Isabel Allende. Pel que fa als
viatges, li agrada molt conèixer
noves geografies, juntament
Avui,
però, ens
amb les seves respectives cultu- ria i merceria.
MODA
ÍNTIMA
hem
anat
especialitzant
en la
res. Ha viatjat a llocs com Irlanroba
confeccionada
adreçada
da, Anglaterra, Suïssa i, dins la
Plaça 11 de Setembre,
BALSARENY
infantil3 i- adult.
península, el País Basc, Andalu- al públic
Tel. comercio 93 839 63 55
sia i Galícia.
Tel. contestador 93 839 63 35
—Com veieu la rebuda comer—Comercialment, sempre heu cial d’un poble de 3.000 i escaig
habitants com és Balsareny?
estat lligats al món del tèxtil?
Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY

—Bàsicament sí, tot i que
abans també teníem perfume-

—D’entrada vull constatar que
és difícil tirar endavant comer-

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

CENTRE DE FORMACIÓ

FONT

FEM TOTS ELS CARNETS
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

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

ços petits, amb taxes fiscals —Sí, hi estem adherits, i crec
elevades, i a més a més traves- que és eficient dins uns tersant moments tan complicats mes importants, sobretot per
d’una crisi costeruda
i que no les campanyes de promoció,
JOIERIA
acabem de superar. També cal que donen l’oportunitat sopuntualitzarRELLOTGERIA
que, en el mo- cial i econòmica de donar-nos
ment actual, s’ha entrat en un a conèixer tots una mica més.
canvi d’hàbits
en 20
el consum.
Creu,
- Telèfon 93 839 Entre
60 76 -. aquestes
BALSARENYcampanyes,
vull
la Campanya
Plaça de l’Església,
5 -recordar-vos
AVINYÓ
—Esteu adherits a la Unió de de Nadal, la Fira de la Ganga i
Botiguers i Comerciants locals?
el Shopping Night.

Riu

Plaça R. Viñes, 11

93 839 60 38
TAVERNA ELTel.BOTER
BALSARENY

CARNS CAPDEVILA

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

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

FORN

Pa i Pastisseria

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

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

Bar - Restaurant

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY
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Benvinguts al Centre Excursionista
MAR MARTÍ

El Centre Excursionista de Balsareny va néixer l’any 1989.
Recollia les iniciatives i activitats de persones interessades
en la natura, l’esport i el coneixement del país, com per
exemple la Penya Esquí, Caminada Popular i d’altres.
Diferents presidents, com en
Xavi Espinosa, Toni Garcia, Núria Prat, Alfred Selgas i Jaume
Vila, varen aglutinar juntes de
gent entusiasta que va tirar
endavant diverses iniciatives,
com per exemple organitzar
una expedició als Andes per
assolir el cim de l’Illampú, a
Bolívia, l’any 1991.
El Centre Excursionista ha
intentat donar a conèixer el
nostre entorn més proper
amb activitats tan emblemàtiques com la Caminada
Popular, que ja ha arribat a
la 30a edició, amb la participació del voltant de 400
persones, que fa del segon
diumenge de març una cita
festiva per a moltes famílies;
la Caminada pel Terme, que
farà un any que recorre indrets poc coneguts del nostre
terme municipal, activitat dirigida a tothom, d’una durada
aproximada de tres hores; i les
Caminades nocturnes, on es
descobreixen noves perspectives del poble.
Els audiovisuals, que es feien
al Sindicat, on es passaven
reportatges de les excursions, trekkings, viatges que
feien els balsarenyencs, on

CEB

la gent podia preguntar als
protagonistes dubtes sobre
l’experiència viscuda. Ara
tornem a iniciar el cicle amb
“els divendres viatgem”. La
primera projecció serà el 7
d’octubre a la Sala Petita del
Sindicat; i cada dos mesos, el
segon divendres (sempre que
no sigui festiu o pont). Us animem a participar-hi i aportar
les vostres experiències.
El Cross del Traginer, el dia 9
d’octubre, que enguany serà
la seva 11a edició. Cursa dirigida als corredors grans i petits i que enguany incorpora
la possibilitat de fer el recorregut amb Marxa Nòrdica (Nordic walking). Any darrere any
ha anat creixent la participació, incorporant noves possibilitats per fer una cursa atractiva per la gent a qui li agrada
córrer i al mateix temps donar
a conèixer el nostre bonic
terme municipal. Cal que els
nens comencin a apreciar el
lloc on viuen i aquesta és una
bona manera de fer-ho: per a

CEB

ells l’activitat és gratuïta i els
recorreguts són de 300, 500,
1.000 i 2.000 metres, molt assequibles per als infants.
Una de les activitats tradicionals de l’any és la “Sortida
del 3.000”. El segon o tercer
cap de setmana de juliol es
fa una sortida al Pirineu, per
assolir un cim de 3.000 metres. Aquesta sortida, molt
consolidada, exigeix una certa
preparació física. Enguany el
Robiñera, al Pirineu aragonès,
ha estat el cim assolit per 20
valents.
Al llarg del que portem d’any
s’han fet sortides a la neu a
Font-romeu, al Congost de
Mont-rebei, a la Gallina Pelada
i la darrera a Falgars (la Pobla
de Lillet).
Ara que ja ha començat la
tardor, ja tenim programades les següents activitats:
7 d’octubre (Audiovisual a
la Sala Petita del Sindicat), 9
d’octubre (Cross del Traginer),
23 d’octubre (Sortida al Matagalls, Montseny), 29 d’octubre
(Caminada nocturna), 20 de
novembre (Caminada pel terme) i 27 de novembre (Sortida 100 cims). De les activitats per al mes de desembre
n’informarem el proper mes.
El passat desembre es va

constituir la nova Junta, amb
la incorporació de gent jove
amb noves idees i moltes ganes de fer coses pel poble:
President: Josep Cañellas
Vicepresident: Manel Mingo
Tresorer: Joan Prat
Secretària: Mar Marti
Secretàries adjuntes: Montse
González, Sandra Andreu
Vocals; Toni Fernández, Jaume
Vila, Sergi Serra, Carmelo Dolado, Toni Garcia, Alfred Selgas, Maite Soler, Jaume Calvet,
Diego Hernández, Pol Lienas.
Estem treballant per organitzar diferents activitats,
col·laborant amb altres entitats del poble i participant
en iniciatives com: 100 Cims
de la FEEC, Vies Blaves de la
Diputació de Barcelona, Ajuntament de Balsareny; organitzant l’arribada de la Flama del
Canigó i el Cicle de passejades
“Esport per a tothom” de la
Diputació de Barcelona, Associació de Diabètics del Bages;
organitzant una caminada
per fer difusió de la Diabetis
Infantil.
Som gent entusiasta que dediquem el nostre temps i esforç per organitzar activitats
pel poble. Agrairíem que hi
participéssiu i ens féssiu arribar les vostres inquietuds per
tal de dinamitzar el Centre Excursionista.
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Dos balsarenyencs del Barça
SARMENT

Els joves Èric Cañete Rodríguez i Kim Junyent Casanova són dos futbolistes balsarenyencs que van començar
la seva trajectòria esportiva a
l’equip de futbol base local i
després han jugat al Gimnàstic de Manresa. Recentment
han estat fitxats pel Futbol

Andaluz y catalana

Club Barcelona, on militen a
les categories de Cadet i de
Benjamí, respectivament. Un
mitjà de transport del seu nou
club els recull diàriament al
poble per traslladar-los a entrenar a la Ciutat Esportiva de
Sant Joan Despí i de tornada
a casa. Els felicitem i els desitgem molta sort i encerts en la
seva carrera futbolística.

R - RESTAURANT

RRETINA

, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY

Ya ves si tiene salero esta cosa que me pasa…
Yo, que soy más andaluz que el torreón de la Giralda,
que quería ser torero pa salir en la Maestranza,
tocao de negra montera con traje de oro y grana.
He llegao a Barcelona y he visto una catalana,
y al mirarme con sus ojos serenos de noche clara…
Chiquilla, no sé qué cosa me pasó por la garganta.
Quise decirle un piropo y me faltaron palabras.
No le salía la voz a mi lengua charlatana.
Era tanta la majeza, chiquilla de mis entrañas,
que pasaste por mi vera y yo te seguí a distancia.
Por la Rambla de las Flores, con qué envidia te miraban…
Las rosas, los claveles, los nardos y las dalias…
Luego te encontré otras veces cuando menos lo esperaba.
Los angelitos del cielo, con nuestras vidas jugaban
cruzando nuestros caminos como se cruzan las palmas;
jaleando bulerías con el corazón y el alma.
Y sucedió que enredao en la seda de tus pestañas,
yo te hablé de mi Sevilla y tú de la Costa Brava.
Yo te canté soleares y tú una dulce sardana.
Y al final tú me querías igual que yo te adoraba.
Ya ves tú que coincidencia; yo andaluz, tú catalana.
Yo con la Torre del Oro, tú con el oro en el alma.
Mi tierra tiene salero, la tuya un Paseo de Gracia.
Yo té canté en andaluz y tú en lengua catalana.
La virgen de Montserrat llevas en una medalla.
Yo llevo la Macarena en el corazón guardada.
Viva mi novia bonita, salerosa y catalana.
Que es muy extraño que yo
te quiera siendo andaluz y sin ser tú sevillana.
¡Qué saben los que así hablan!
¡Los qué murmuran, qué saben!
MODA ÍNTIMA
Yo te quiero por bonita, Cáceres o Salamanca,
Barcelona y Sevilla: tienen arte, tienen alma.
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93Transcripció:
839 63 55
Una
filla
Tel. catalana
contestador
93d’andalusos
839 63 35

Informació i Participació

A. SELGAS

ROBA I PERFUMERIA

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

MORROS
Al servei de la construcció

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas
TAVERNA EL BOTER
DELEGADA

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44
- Fax
872 63 22
MANRESA
Cra.
de 93
Manresa,
5 --BALSARENY
www.funerariafontal.com
Telèfon 93 839 64 36

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

FORN

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

Pa i Pastisseria
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OPINIÓ

L’home

Casal Verge de Montserrat: Ombres i dubtes

JOSEP GUDAYOL I PUIG

MARIBEL ANDREU NEBOT

Som al juliol i, un altre cop, amb
molta calor. Temps de vacances,
muntanya, mar, i sortir a places,
parcs o a la piscina. Els llocs públics, que gaudeixen de frescor
als matins o al capvespre, apleguen la gent.

Com a sòcia de l’associació de
residents, familiars i amics del
Casal Verge de Montserrat, i
familiar directe d’una usuària
del centre, voldria fer les següents consideracions en referència al centre esmentat:

«L’altre diumenge vaig sortir a
trotar una estona per obrir la
gana abans de dinar. Malgrat
la meva descriptible velocitat
de creuer, vaig ensopegar amb
una soca d’un arbre tallat feia
poc i en un tres i no res ja vaig
ser a terra. El genoll pelat i una
rascada a la mà, res greu, i en un
parc, tota una gentada gaudint
de l’entorn. Però el que més mal
em va fer va ser l’actitud de la
gent qui havia. Cap pregunta,
ni un mot. He de convenir, el
comportament ja forma part
de la normalitat que el més habitual és no perdre ni un segon
amb algú que és tan poc hàbil
per no mantenir-se dret.» Com
ens hem tornat (Ramon Rovira,
diari ‘Avui’, 20 de juny de 2016).
El cas d’en Rovira, aquí la meva
reflexió, possiblement en alguna ocasió ens hagi pogut passar
a qualsevol de nosaltres i ell encara ho rebla.

No faré un article sobre la Direcció del Centre, ni sobre les
treballadores, horaris, ni tan
sols sobre la qualitat dels aliments i els menús, ja que tot
això, per si sol, ja mereix un article en profunditat.

«Avui, aquesta nostra societat
insolidària, egòlatra i egoista
que entre tots hem construït i
que, de la mateixa manera que
no es preocupa d’un xaruc que
ensopega, es fa escàpol quan
veu un accident a la carretera o
l’orni quan escolta una batussa
de veïns, no fos cas.»

El Patronat té un president,
que és el rector del poble. I un
vicepresident, que és elegit i
nomenat pels membres del
Patronat, per majoria, i amb el
vistiplau del president.

Vull parlar del que em preocupa més del centre, que és
el seu funcionament i organització interna. M’ha costat,
però crec que ho he entès, i el
que he entès no m’ha agradat
gens.
El Casal està regit per una Fundació privada, que està gestionada per un Patronat. Els seus
estatuts, modificats l’any 1988
per imperatiu legal, són pràcticament una còpia dels originals dels anys 40. Als anys 40,
en ple franquisme, es poden
entendre moltes coses; però
en l’actualitat, l’any 2016, ja no.

De vocalies, n’hi ha una en representació del Consell Parro-

quial, i l’ha d’escollir el mateix
Consell Parroquial. N’hi ha tres
més en representació dels
veïns de Balsareny, i una en representació de l’Ajuntament.
Les vocalies en representació
dels veïns són cobertes a proposta dels mateixos membres
del Patronat.
Veient aquesta composició
m’adono que estem davant de
la institució menys democràtica de la població. En aquest
Patronat l’única persona escollida democràticament es el
representant de l’Ajuntament,
que normalment és l’alcalde.
La resta, tots d’una manera u
altra són designats a dit.
Per què els veïns de Balsareny representats al Patronat
són designats a dit? Si com a
mínim hi hagués una elecció
més democràtica d’aquests
representants, el Patronat
comptaria amb quatre persones que sí que serien representatives.
A tot això se li suma el fet que
hi ha diverses persones que
segueixen renovant el càrrec
any darrera any, i generalment
no tenen cap vinculació directa o familiar amb la institució.
Altra cosa que no entenc: per
què, si no tens una vinculació directa/familiar amb la
institució que representes,
t’entestes a no marxar-ne? Per
voluntarisme, no… Per voluntarisme ja hi ha activitats de
voluntaris, no de patrons.

I em direu, què ens importa,
si és una institució privada?
Doncs sí que importa: aquesta
institució té un concert amb
la Generalitat de Catalunya,
que permet tenir gairebé la
meitat de places publiques
al Casal. També perquè en
alguns casos, com en el cas
de l’ampliació del Casal, s’ha
rebut una quantitat molt important de diners públics de
la Generalitat per efectuar
aquestes obres.
Sé que fa molt poc, en un
plenari municipal, es va fer
esment en algun document
al tema Casal, però crec que
va ser un posicionament molt
tou.
Entenent que l’Ajuntament
és part interessada, i és una
institució genuïnament democràtica del poble, la més
propera a la gent, hauria
d’implicar-s’hi activament.
Faig una crida al Govern municipal, de Gent de Balsareny,
perquè es posicioni de manera activa i intervingui en la democratització i transparència
de la institució; i així mateix als
dos partits polítics, ERC i CiU,
actualment a l’oposició, que
també van governar Balsareny
i van formar part de l’esmentat
Patronat, i tampoc van prendre les mesures adients.
No hi pot haver ombres ni
dubtes de tipus organitzatiu
en un centre d’aquestes característiques.

TAVERNA EL BOTER
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METEOROLOGIA

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

Repte núm. 17

Nit de juliol pluja no vol
FRANCESC CAMPRUBÍ

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
25,7
Mitjana min.+màx.)
25,6
Mitjana de mínimes
16,0
Mitjana de màximes
35,3
Mínima 		
10,3; dia 15
Màxima 		
38,6; dia 10
Mín. més alta
20,6; dia 8
Màx. més baixa 31,7; dia 12

Vent (km/h)
Ventada més alta 70,9; dia 20
Velocitat mitjana
9,7
Recorregut del vent 3.988,4 km
Pressió (hPa)
Màxima
Mínima
La pluja (litres)
Total

1.019,1; dia 15
1.007,3; dia 30

ROC CARULLA

En Miquel s’ha cansat
de sentir del seu fill
que surt de l’escola a
les quatre i mitja i ha
decidit xafar-li el rellotge digital amb un
martell. Abans de fer-ho
se’l mira i pensa: quant
temps al llarg d’un dia
apareix a la pantalla el
Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
dígit
Tel. 93 839 62
88 - 2?
fornserra@gmail.com

FORN

Resposta al repte
número 16: 27,5
milions de vots totals.

Pa i Pastisseria

0,0 litres

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35
BALSARENY

ARXIU

Per l’Agost, bull la mar i el most
FRANCESC CAMPRUBÍ

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
24,5
Mitjana (min.+màx.)
25,0
Mitjana de mínimes
15,7
Mitjana de màximes
34,3
Mínima 		
11,9; dia 25
Màxima 		
38,7; dia 8
Mín. més alta
21,2; dia 19
Màx. més baixa 30,4; dia 29

Pressió (hPa)
Màxima
Mínima
La pluja (litres)
Dia 9		
Dia 16		
Dia 17		
Dia 20		
Dia 29		
Total

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

1.021,4; dia 12
1.004,6; dia 19

8,0
4,7
23,0
2,2
2,7
40,6 litres

Vent (km/h)
Ventada més alta 54,0; dia 17
Velocitat mitjana
8,8
Recorregut del vent 3.828,3 km

ARXIU

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

