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BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY

Balsareny celebra la Fira d’Hivern
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ACTE DE CELEBRACIÓ I HOMENATGE DELS 125 ANYS
DEL CENTRE INSTRUCTIU I
RECREATIU “EL CASINO” DE
BALSARENY (1891-2016)
El proper diumenge 27 de novembre, el C.I.R. “El Casino” de
Balsareny celebra el seu 125é
aniversari i, atesa la importància històrica i social d’aquesta
fita, la junta i els socis del Casino han organitzat uns acte
per celebrar l’assoliment de
125 anys d’història d’aquesta
històrica entitat local.
El Casino ha estat, sempre, un
espai històric de socialització
i reunió de la gent del poble,
i són moltes les entitats locals les qui han trobat, al llarg
dels anys, un lloc de reunió i
socialització en aquest espai
(Penya Barcelonista de Balsareny, Club d’Escacs Balsareny,
Club Ciclista Alt Llobregat
Pla i Baixada...). Són, també,
molts els balsarenyencs i
balsarenyenques que, a títol
personal o com a associats,
s’han implicat al llarg de història d’aquest centre que ha
aplegat molta activitat social
i cultural del nostre poble, i
ara, malgrat les dificultats per
tirar endavant l’entitat, s’ha
volgut preparar amb il·lusió
una programació d’actes per
retre homenatge a aquest espai i entitat local.

Edició blog. Responsable: Ramon Carreté

sarment@sarment.cat

El Cercle Cultural de Balsareny
felicita el Centre Instructiu i Recreatiu
per aquests 125 anys fent poble
i fent història.

Endavant!

Us animem a gaudir amb nosaltres l’aniversari d’un centre
centenari el proper diumenge 27 de novembre!
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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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Balsareny va ser present a Montjuïc
ANC – BALSARENY

Convocades per l’ANC, Òmnium i l’AMI, unes 80.000 persones es van concentrar el dia
13 de novembre a l’Avinguda
Maria Cristina de Montjuïc,
sota el lema “Per la democràcia: defensem les nostres
institucions”. L’acte era la resposta ciutadana contra la
judicialització de la política i
en defensa de les institucions
catalanes (Parlament i Ajuntaments): l’expresident de la
Generalitat, Artur Mas, i els exconsellers Joana Ortega, Irene
Rigau i Francesc Homs, encausats per l’organització del
procés participatiu del 9N; la
presidenta del Parlament de
Catalunya, Carme Forcadell,
investigada per haver autoritzat un debat parlamentari;
l’alcaldessa de Berga, Montse
Venturós, investigada per no
retirar l’estelada del balcó de
l’Ajuntament en dia electoral;

el regidor de Vic, Joan Coma,
per expressar la seva opinió
en el decurs d’un ple municipal; José Téllez i cinc altres
regidors de Badalona, per
haver obert l’Ajuntament el
12 d’octubre; i almenys 407
causes, que afecten 259 ajuntaments i diputacions, per fets
com haver pagat les quotes de
l’AMI (84 causes), haver penjat
o no penjat banderes (103),
haver donat suport a mocions
sobre el procés (47), haver reclamat la sobirania fiscal (106)
o treballar el 12 d’octubre (58).
D’aquestes causes, 124 ja han
sigut desestimades, però encara en queden 283 pendents
de resolució. També s’ha fet
esment a imputacions a particulars i entitats de la societat
civil, com en el cas de les xiulades durant la final de la Copa
del Rei de futbol a Barcelona.
L’acte va ser presentat pels
actors Marc Martínez, Mercè

ANC-BALSARENY

Martínez i Pep Ferrer, i hi van
parlar la presidenta de l’AMI,
Neus Lloveras; el president
d’Òmnium Cultural, Jordi
Cuixart; i el president de l’ANC,
Jordi Sánchez. En acabar, els
polítics electes represaliats
van pujar a l’escenari, i es van
entonar cants com“L’estaca” o
“Llença’t” i l’himne “Els Segadors”. Tot en un ambient reivindicatiu pacífic, cívic i exem-

plar, en què es va destacar que
“és l’hora de la mobilització
permanent” i es va corejar la
consignar “ho farem!”.
Balsareny hi va ser representat per un autocar organitzat
per l’ANC local i per balsarenyencs que s’hi van desplaçar
pel seu compte. Els organitzadors van donar les gràcies a
tots els que hi van participar.

Juan Herrera - 670 23 07 75

Reconeixement a Mossèn Joan Bajona
VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS

CORAL Plaça
SANT ESTEVE
DE BALSARENY
de la Mel,
2, bxs. - Tel. 93aquesta
820 00 65ocasió
- Fax 93va
839ser
66 dirigi94
BALSARENY - infordos2@gmail.com
da pel seu mestre. Tot seguit,

El passat diumenge 23
d’octubre la Coral Sant Esteve
de Balsareny va oferir un acte
de reconeixement a mossèn
Joan Bajona per la seva dedicació a la direcció durant
cinquanta-tres anys.

la Coral Sant Esteve va interpretar quatre peces, algunes
compostes i altres harmonitzades per mossèn Joan i dirigides per l’actual directora,
Olga Puigbò.

PEIXATERIA

MARIA

Mossèn Joan va adreçar-se
A les dotze del migdia, es va al públic assistent, amb unes
oferir una missa cantada per paraules senzilles i emotives
la Plaça
CoralOnze
SantdeEsteve,
que
i la820
gent
dempeus
li va agrair
Setembre,
1-3en
- Tel. 93
03 97
- BALSARENY

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

la seva dedicació i vocació de
mossèn músic i de director de
les corals Sant Esteve, Romaní
i Els Ametllers.
La Coral va fer entrega a mossèn Joan d’un pergamí que
deia:” Gràcies per ensenyarnos a cantar i a estimar”.
Tot seguit, li varen regalar
una caixa de puros dels que li
agraden a mossèn Joan.

BAR - RESTAURA

BARRETIN

La festa es va acabar amb un
dinar,
una arrossada
un 35
bon
Travessera,
47 - Tel.i 670
12 63 - BA
ambient de celebració. Mossèn
Joan, a l’edat de vuitanta-cinc
anys, continua tenint viva la
música i dirigeix la coral de la
gent gran i la dels més petits.
Així
mateix,
aprofitem
l’avinentesa per comunicar a
tothom que la Coral Sant Esteve continua sota la direcció
d’Olga Puigbò i Vidal.
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Els beneficis de l’Educació Musical

Una visió des del punt de vista de les actuals corrents de recerca neurocientífica.
EMMB

La recerca neurocientífica
duta a terme en la darrera dècada ha provat que
l’educació musical en nens és
una forta eina per a millorar el
seu potencial creatiu, social i
intel·lectual.

OLGA
estètica

Diversos estudis a gran escala han determinat la forta
correlació existent entre eshome-dona
tudiants que estan aprenent
a tocar un instrument i el seu
èxit acadèmic.
De forma concreta, un anàlisi
duta a terme als Estats Units
al llarg de 10 anys ha provat
que els estudiants que havien
participat en un programa
d’arts musicals educatives,
amb un global de 9 nou hores setmanals (incloent hores
lectives, estudi i pràctica de
l’instrument), augmentaven
en 4 punts la probabilitat
d’èxit acadèmic en relació a la

ELECTRICITAT
FONTANERIA
C/ de la Creu, 22
Tel. 93 820 08 68
BALSARENY

Sant Domènec, 44
resta d’alumnat
que
Telèfon
93 no
839duia
65 08a
BALSARENY
terme cap tipus d’activitat
re-

lacionada amb la música.
El prestigiós Dr. Sylvain MoAntiga Casa
reno (Institut
de Rosendo
Recerca Rotdes de 1926
man) indica, entre d’altres,
els següents beneficis que
reporta l’estudi de la música
en infants:
- Accelera el desenvolupament dels discurs i les habi-

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

litats lectores de l’infant.

Capacitació transportistes
Matèries perilloses
escoltant, estimula
una gran

FONT

quantitat d’àrees del cervell,
- Millora la capacitat de foca- que, interactuant les unes
CENTRE DE FORMACIÓ
litzar l’atenció per períodes amb les altres, contribueixen
a millorar-ne
mes llargs de temps
una ELS
FEMenTOTS
CARNETS les funcions,
ajudant
a formar noves conactivitat.
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
nexions
neuronals en un proTel. 93 874 38 57
Tel. 93 839 60 88
- Millora la capacitat de me- cés que en l’entorn científic
s’anomena “neuroplasticitat”.
mòria retentiva.
Per a mes informació, recoma- Millora el sentit de nem el llibre “This is your Brain
l’empatia envers altres in- on Music”, de Daniel Levitin.
fants (habilitats
socials).
JOIERIA
grau de capacitat
- Millora el RELLOTGERIA
de processament auditiu.

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

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38
BALSARENY

ROBA I PERFUMERIA

Carme Galera

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY

MORROS
Al
servei de la construcció
Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77

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

Riu

En definitiva,
s’ha20determinat
Creu,
- Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
de l’Església, 5 - AVINYÓ
que participar enPlaça
activitats
de caire musical, ja sigui tocant un instrument, cantant o

CARNS CAPDEVILA

FUNERÀRIA
FONTAL,
SA
CRIANÇA I ELABORACIÓ
PRÒPIA
ARTESANALS
M.PRODUCTES
Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

TANATORI:
Carrilet,999
- Tel.
- BALSARENY
Jacint Verdaguer,
- Tel.
93650
82047
0297
8642
- BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
www.funerariafontal.com

Bar - Restaurant
LLIBRERIA
«ELS
EL COLORS»
JARDINET

Jaume i Emília
Comunions,
Àgueda Borrero - Margarida Noguera
banquets,
reunions...
65 - BALSARENY
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 -Carrilet,
BALSARENY
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Lluïsa Coma, 35 anys a Balsareny amb vocació de mestra
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Lluïsa Coma i Gómez va néixer a Sallent el mes d’octubre
de 1956. Va cursar els estudis de
Magisteri a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva
professió de mestra l’ha portat a
llegir força literatura infantil per
tal de conèixer els llibres per comentar amb els alumnes i estar
al dia de les noves publicacions.
Igual que el dels adults, el món
literari d’infants i adolescents és
un canvi constant i cal estar al corrent de les novetats, les crítiques
i els premis. També parlem de la
seva afició per la lectura personal
i comenta que els últims llibres
que ha llegit són “Los besos en
el pan” d’Almudena Grandes, i
“Mariona” de Pilar Rahola. I li
interessa l’actualitat, de la qual
s’informa a través de publicacions digitals i en paper. Una de
les altres seves passions ha estat
i és viatjar i conèixer món. Ha visitat la majoria de països d’Europa,
també Rússia, Egipte i els Estats
Units d’Amèrica, i a l’Amèrica
del Sud ha conegut països com
l’Argentina, el Perú, Bolívia i Paraguai. En aquest darrer país hi ha
estat més d’una vegada i juntament amb el Joan Bonals, la seva
parella, ha participat en diferents
cursos de formació amb els docents de la Fundació Alda, que
atén i assessora escoles i famílies
amb projectes de treball que els
ajuden a progressar en el camp
educatiu i social. De Costa Rica,
Cuba, l’Índia, el Vietnam, Tunísia,
Burkina Fasso i altres països en té
records inoblidables.
D’altra banda, els museus, la
muntanya, el teatre i les estones
amb els amics formen part també de les seves motivacions en el
temps de lleure.
— Com va anar el tema d’estudiar
per a mestra?
— Fàcil. A casa sempre han dit
que des de petita sempre havia
expressat que seria mestra. I així
va ser.

— Com s’escullen a Magisteri les
matèries per a estudiar?
— En el camp dels estudis hi ha
hagut molts canvis. Quan vaig
estar a la facultat hi havia tres
branques: ciències, ciències socials i llengües. Jo vaig fer ciències socials sense dubtar-ho. Estic parlant dels anys 1975-1978
i políticament vivíem un canvi
important al país: l’acabament
del franquisme, la transició, les
primeres eleccions democràtiques, l’esclat i coneixement de
partits polítics, etc. I és clar, tot
això era un revulsiu més a la
universitat. Els estudiants vivíem apassionadament el canvi polític i vaig tenir professors
d’història que em van ensenyar a llegir la matèria des d’un
punt de vista econòmic i social.
S’havia acabat aquella història
tan avorrida de dates i batalles
i sense el perquè dels esdeveniments.
— En quants pobles o escoles has
exercit de mestra?
— La primera va ser l’escola d’
Avinyó i després vaig estar dos
anys a l’escola pública d’Artés.
Seguidament ja em van destinar a Balsareny, on he exercit
més de 35 anys.
— Com vas viure el primer dia
d’escola a Balsareny?
— Va ser interessant. En aquell
temps hi havia un claustre de
mestres nombrós, ja que tots els
nivells d’alumnes eren doblats i
la població escolar era alta. Venien nens i nenes de les colònies tèxtils de la Rabeia i Soldevila i de la minera de Vilafruns,
així com alguns alumnes de les
cases de pagès del terme. Estava
il·lusionada de venir a Balsareny
perquè, aleshores, l’escola era
capdavantera a la comarca en
el treball d’immersió lingüística
i la posada en marxa de propostes pedagògiques noves. L’any
1982, fer una “escola catalana”

ARXIU

anava lligat amb fer una escola
democràtica, plural, laica i innovadora de materials i mètodes
d’aprenentatge. Treballàvem en
els cursos baixos i vam dedicar
molts esforços a l’aprenentatge
de la lectura i l’escriptura, un ensenyament de les matemàtiques
més manipulatiu i basat en el
raonament, l’estudi de l’entorn
a partir de l’experimentació, la
cerca i el descobriment. Fèiem
excursions, sempre amb objectius pedagògics i d’estudi,
i vam iniciar les colònies escolars. Ens formàvem en els
cursos de Rosa Sensat i, sovint,
baixàvem a Barcelona per tal
de revisar materials i conèixer
bé el procés d’aprenentatge
que feien els alumnes. Pel que
fa als nens i nenes, recordo la
primera classe amb un grup de
25 alumnes d’entre 5 i 6 anys
amb uns ulls brillants, molt
atents i que processaven amb
gran interès la manera com
faríem la tasca tots plegats. Es
tractava d’implicar els nanos i
treballar a partir de la motivació de tots plegats. L’alegria que
desprenien aquells nen i nenes
i l’interès que tenien per aprendre em va marcar molt. Plegats
vam experimentar i conèixer
l’entorn, llegir, construir textos,
eren grans dibuixants i fèiem
un text lliure setmanal que després imprimien a “la gelatina”
(riu). Sí, era un mètode molt rudimentari, però encara avui hi
ha molts alumnes que el recorden! En aquells moments es va
engegar un ensenyament que
trencava motlles respecte del

tradicional, i tothom hi estava
molt compromès, els pares des
de les AMPES, els mestres i els
ajuntaments, i fèiem pinya per
aconseguir més recursos per a
les escoles i per fer un ensenyament de qualitat.
— Has tingut algun càrrec a la
direcció?
— Doncs sí, he estat dues vegades cap d’estudis. Aquest
és el càrrec pedagògic que ha
encaixat més amb els meus interessos. He de dir, però, que els
càrrecs administratius no m’han
motivat mai.
Per a mi, la direcció és l’òrgan
que ha de liderar i coordinar totes les tasques de la comunitat
educativa —mestres, alumnes,
famílies, ajuntament i entitats—,
evidentment
consensuades
amb les diferents parts i tenint
sempre present que la nostra
tasca és ensenyar i formar persones. El diàleg i l’ entesa són
molt importants perquè una
comunitat educativa s’ il·lusioni
i treballi amb interès. Els millors
projectes en ensenyament es
construeixen des de la motivació, les ganes, la predisposició...
és a dir, des de les actituds de
col·laboració i reconeixement
de tots els membres. No cal dir
que la formació dels professionals ha de ser alta i constant,
però avui dia és fàcil d’obtenir
de forma presencial, on-line, des
de grups d’ estudi, etc. Hi ha una
gamma extensa de possibilitats
de formació.
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L’Ajuntament informa
novembre de 2016
ALBERT OTERO BONET

En plena tardor, acostant-se
cada cop més l’hivern i el fred,
a Balsareny ens disposem a
encarar la recta final de l’any
amb l’activitat política municipal característica d’aquestes
èpoques. Al ple extraordinari del passat 27 d’octubre, el
consistori balsarenyenc va
aprovar les ordenances fiscals
2017, que no contemplen cap
novetat rellevant o important
en matèria fiscal però sí certes
modificacions de caràcter tècnic i administratiu, juntament
amb la proposta de revocació
d’aquelles ordenances que no
Travessera,
47 - Tel.
670 aplicació
35 12 63 - BALSARENY
tenen
una
pràctica
en el context actual degut a
què l’Ajuntament ja no presta
aquest servei, com és el cas de
l’ordenança fiscal número 10,
que regula la taxa d’inspecció
de calderes de vapor, motors,
transformadors,
ascensors,
muntacàrregues i altres eines
o instal·lacions anàlogues i
d’establiments industrials i
comercials; la 18, que regula la
taxa del servei de l’escorxador
municipal, i, finalment, la 27,
que regula la taxa municipal
per a la utilització de la deixalleria i la inspecció de motors.
A banda de l’aprovació de les
ordenances fiscals, l’equip
de govern està immers en
l’elaboració del pressupost
municipal per l’any vinent i,
amb voluntat d’escoltar als
grups polítics municipals a
l’oposició, que resulten clau
per a l’aprovació dels mateixos, fa setmanes que ha
iniciat contactes per escol-

BAR - RESTAURANT

BARRETINA

tar i posar en comú els seus
projectes i propostes pel que
fa a inversions pel 2017, amb
l’objectiu d’aprovar el pressupost tant aviat com sigui possible. Amb voluntat d’entesa
i responsabilitat compartida
entre els tres grups polítics
municipals pel bé del poble,
aquests haurien d’aprovar-se
per ple abans de què acabi
el 2016 o a principis del 2017,
per a la seva immediata aplicació amb el nou any que arriba per tal d’evitar passar cinc
mesos amb el pressupost prorrogat com aquest any, que
fins al maig no es van poder
aprovar ja que l’acord pels
pressupostos va trigar a tancar-se degut a les múltiples
sensibilitats entre grups pel
que fa les inversions, fet que
ha alentit i retardat la posada
en pràctica de les inversions
pressupostades d’enguany.
Tal i com es va fer per les inversions del pressupost del
2016, pel del 2017 s’esperen
uns pressupostos quant a
inversió on, després de la negociació, tots els grups municipals es sentin còmodes a
l’hora de veure reflectides les
seves corresponents propostes d’inversió pel poble.
Pel que fa a l’àmbit cultural
i social, novembre és l’últim
mes del 2016 amb actuacions
programades del Tempo i SonaB al Sindicat, que cessen la
seva activitat fins a finals de
gener per donar pas als actes
del Nadal i a les representacions de Pastorets. El passat

ARXIU

5 de novembre va tenir lloc de Balsareny i altres entitats i
l’últim SonaB 2016/17, “Mrs. institucions locals. En quan a
Brownie” de la Cia. Teatre Nu, l’àmbit d’esports, destaquem
que van poder gaudir en el que el passat diumenge 13 de
nou format de cafè-concert novembre el nostre pavelló
prop d’un centenar de per- va ser la seu d’entrenaments
sones, i el 20 de novembre de preselecció
perÍNTIMA
la Selecció
MODA
tindrà lloc l’última actuació de Futbol Sala de la Catalundel Tempo 2016/17, ambPlaçaya
Central,
albergant
quatre
11 de
Setembre,
3 - BALSARENY
l’espectacle “Faboo, el encan- sessions
d’entrenaments
Tel. comercio
93 839 63 55de
Tel. contestador
93 839
63 35
to de la imaginación” de la diferents
categories
amb
més
Cia. Escena Creativa, SL, obra de vuitanta nens vinguts de
guardonada amb nombro- clubs d’arreu de les comarsos premis i reconeixements ques veïnes, i que el proper
nacionals. Aquesta actuació dimarts 22 de novembre inis’engloba dins els actes de ciem la primera de les sortila XXI Fira d’Hivern, que ha des, en aquest cas a Collseomplert la plaça de la Mel rola, del Cicle de Passejades
TAVERNA EL BOTER
el matí de diumenge 20 de adreçades a la Gent Gran
novembre amb paradetes i 2016/17, projecte esportiu i
de Manresa,
botigues d’artesans vinguts Cra.
saludable
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Diputació de
93 enguany
839 64 36 ens
d’arreu. El dia abans, dissabte BarcelonaTelèfon
al que
19 de novembre a la tarda, hi hem sumat com a poble, i que
haurà hagut l’actuació infantil compta amb uns quaranta
“Animació per la mainada... i participants inscrits en aquest
més grandets” de Jaume Barri nostre primer any de particii, tot seguit, un tast de vins a pació en el projecte.
càrrec del Petit Celler. Durant
tot el cap de setmana, la ca- Ens veiem al mes de desemnalla ha pogut gaudir de fira bre, amb l’inici de les festes
i atraccions a la mateixa plaça. del Nadal i de cap d’any en
A més, el 25 de novembre, Dia l’últim mes de 2017!
Internacional contra la Violència de Gènere, hi ha progra- Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Regidoria de Comunicació
- fornserra@gmail.com
mades diverses activitats a Tel.
cà- 93 839 62 88
i Informació de l’Ajuntament de
Balsareny
rrec de l’Associació de Dones
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Cicle passejades adreçades
a la gent gran 2016/17
“A cent cap als cent”
CEB

El cicle consistirà en un total de 4 sortides + festa de
cloenda al maig de 2017 (data
i lloc encara per confirmar)
Les sortides seran les següents:
- 1a sortida:
COLLSEROLA
(22 de novembre de 2016)
- 2a sortida:
SERRA DE L’OBAC
(24 de gener de 2017)
- 3a sortida:
PARC DEL GARRAF
(7 de març de 2017)
- 4a sortida:
PARC DEL MONTNEGRE
(4 d’abril de 2017)
- Festa de cloenda de les passejades prevista pel mes de
maig de 2017.
DURADA: de novembre de
2016 a maig de 2017
SORTIDA a les 8 del matí a la
parada de busos de la piscina.
PREU INSCRIPCIÓ: 10€ (inclou
les 4 sortides + festa de cloenda, transport, assegurança i
guia-monitor especialitzat).
INSCRIPCIONS: fins dilluns 21
de novembre a les oficines de

Implica’t!
LA COMISSIÓ DE REIS DE BALSARENY

l’Ajuntament de Balsareny.
Places limitades (50 places).
RECOMANACIONS: aconsellem que mengeu alguna
cosa a casa (no vingueu havent pres només cafè). Heu
de portar aliments per a dos
àpats lleugers: esmorzar, dinar i aigua (2x 50cl), repartits en dues bosses diferents,
una motxilla petita s’haurà
de portar a la caminada amb
l’esmorzar i aigua i un altre
bossa la deixarem a l’autocar
amb dinar i beguda.
EQUIPAMENT: calçat apropiat
(com a mínim bambes de
sola gruixuda), gorra, motxilla petita, cantimplora, bastó
d’excursionista. Si el temps
és insegur: protecció per a la
pluja (capelina, cangur, paraigua).
TELÈFONS DE CONTACTE:
- Albert Otero
(Regidor d’Esports):
675631825
- Alfred Selgas
(Centre Excursionista):
638011440
ORGANITZA:
Ajuntament
de Balsareny. Regidories
d’Esports i Salut i Centre Excursionista de Balsareny.
AMB EL SUPORT DE: Diputació de Barcelona, Generalitat
de Catalunya i Casal de La
Gent Gran.

ARXIU

En nom de la Comissió de Reis
de Balsareny ens adrecem a
vosaltres, el poble, per explicarvos què era això que ens amoïnava tant, què volien dir els
missatges continus a les xarxes
socials des de feia temps i el
perquè de les pancartes durant
la Fira d’Entitats del passat mes
d’octubre.
Ja feia temps que vèiem que
la cosa no anava del tot bé, ja
sigui perquè cada vegada disposàvem de menys mans per
dur a terme tota la preparació,
com per la manca de motivació en veure que el poble no
responia a les nostres reiterades crides. És cert que la nostra
feina es focalitza bàsicament
en el dia del Príncep Assuan
i la Cavalcada dels Reis Mags,
però també és cert que, per
tal que aquests actes llueixin,
cal esforç, dedicació i sobretot,
col·laboració de la gent del poble durant les festes i diversos
mesos previs.
Alguns membres que havien
format i formaven part de la Comissió tenien ganes de cedir el
seu lloc a noves incorporacions.
Altres, teníem ganes de continuar, però érem conscients que
soles no podíem ocupar-nos
de tot el que comporta, encara que des de fora sembli poca
cosa. Així doncs, en veure que
totes les alertes que s’havien fet
no eren suficients, vam decidir
plantar-nos davant del poble.
Primer ho vam fer mitjançant
un missatge de text via xarxes
socials, el qual no va tenir gaire
èxit. Seguidament, aprofitant la
celebració de la Fira d’Entitats,
vam decidir renunciar al taller de manualitats que organitzàvem habitualment per als
nens del poble durant la fira,
amb l’objectiu de captar la vostra atenció i, finalment, sembla
que vam aconseguir fer un pas
endavant.

Hem aconseguit formar una
àmplia junta, que creiem que
ens permetrà poder fer els
actes de la diada de reis que
el nostre poble es mereix.
Estem contents de com estem començant a treballar,
i l’ambient que es respira és
d’il·lusió.Malgrat tot, la feina
no està enllestida, tot just estem començant, i ara el que
us volem demanar és que ens
ajudeu a fer-ho possible. Entre
tots hem d’aconseguir que
petits i grans puguin gaudir
de la nit més màgica de l’any.
Per això, volem assenyalar
que la feina que comporta
l’organització dels nostres actes ens obliga a començar a
preparar-ho tot ben aviat, per
tant, us agrairíem que si teniu
pensat col·laborar amb nosaltres, ens ho féssiu saber com
més aviat millor, a ser possible,
abans del 15 de desembre.
Recordeu que tothom pot
participar-hi, tant els més joves com els més grans. Encara
que no us ho sembli tots podeu ajudar-nos, i és per això
que us diem: Implica’t, i fem
entre tots una gran Cavalcada de Reis! Us hi esperem!
Com cada any, els principals
actes que preparem són els
següents:
- VINE A REBRE EL PRÍNCEP
ASSUAN! El dia 17 de desembre a la Sala Sindicat a les 18h.
S’oferirà berenar com a novetat respecte als anys anteriors.
- CAVALCADA DE REIS. El dia
5 de gener, a les 18h. Recordem que a partir de les 17h
es vendran fanalets a la plaça
Ricard Viñas.
CONTACTE:
reisdebalsareny@gmail.com,
número
de
contacte:
609169412 (Gemma Ribalta),
678173215 (Gemma Novell) i
650299142 (Alba Novell).
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Els Pastorets tenen a punt la temporada
ELS PASTORETS DE BALSARENY

Des de fa mes d’un mes els
Pastorets estem assajant a
bon ritme. El dia 20, un dels
nostres dimonis grossos, en
Lluís Sanllehy, va participar a
Mataró en la III Trobada de Satanassos. El dia 27, representants de l’entitat seran al Palau
de la Generalitat participant
en la representació abreujada
que oferiran els Pastorets de
Súria, que celebren els seus 90
anys. L’acte servirà també perquè la Coordinadora de Pastorets de Catalunya presenti
als mitjans de comunicació la

nova temporada.
El dia 18 de desembre, amb
motiu de la Marató de TV3,
dedicada a la recerca sobre
l’ictus i lesions medul·lars i
cerebrals traumàtiques, els
Pastorets celebrarem de 10 a
13 hores el tradicional assaig
general a porta oberta, a fi de
recaptar donatius per a la Marató: tothom hi és convidat!
Les
representacions
començaran el dia 25 de desembre, a les 18:30 hores, i continuaran els dies 1, 8 i 15 de
gener de 2017, tots tres dies

a les 17:30 hores. Ja es poden
comprar entrades anticipades
al web www.pastoretsbalsareny.cat i a partir del mes de
desembre al Dolç Capritxet en
horari comercial. Els preus en
venda anticipada són: 8 euros
l’entrada general, 7 euros per
als jubilats i grups i 4 euros els
menors de 12 anys. La venda
en taquilla, mitja hora abans
de començar cada funció,
valdrà 10 euros l’entrada general i 5 euros per als menors
de 12 anys. També recordem
que encara es poden adquirir
participacions de la Loteria de
Nadal.

PASTORETS BALSARENY

XXI Fira d’Hivern i altres activitats
SARMENT

Els dies 19 i 20 de novembre es va celebrar la XXI Fira
d’Hivern de Balsareny. Des
del dia 18 hi havia atraccions
per als infants. Dissabte es
va presentar l’espectacle infantil i familiar “Animació per
la mainada... i més grandets”
de Jaume Barri, i després hi
va haver unTast de Vins del
Petit Celler. El diumenge al
matí la plaça de la mel es va
omplir de paradetes i botigues d’artesans d’arreu; i es
va celebrar l’espectacle de
sensibilització “El Planter Antirumors”, a càrrec de l’equip
de clowns de l’Institut Diversitas. A la tarda, al Sindicat, la
programació de “Tempo” va

ALFRED SELGAS

presentar l’espectacle de manipulació d’objectes “Faboo,
el encanto de la imaginación”.
El mateix dia 20, el Centre Excursionista de Balsareny va
organitzar una nova camina-

da pel terme. Hi van participar
unes trenta persones, que van
gaudir d’un matí esplèndid
i saludable. Encara el mateix
diumenge, la Maria, geganta
de Balsareny, i la Colla de Geganters i Grallers de Balsareny,

va participar a la 1a Trobada
de Gegantes contra el Càncer
que va tenir lloc a Barcelona.
S’hi van concentrar més de
cent gegantes amb l’objectiu
de recaptar fons per la lluita
contra el càncer de mama.
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Diego Galera presenta el llibre
‘Una historia común’

Sessions sobre la salut
de la memòria

JOSEP GUDAYOL I PUIG

JOSEP GUDAYOL I PUIG

El proper dissabte 26 de novembre de 2016, és previst
que a les 12:30h Diego Galera Morales presenti a la
Biblioteca Pere Casaldàliga
el seu nou llibre, Una historia
común. La portada del llibre
és d’en Francisco Egea Villagrasa, al qual l’autor del llibre
està molt agraït.

Fa uns dies que el CAP de
Balsareny i la Residència
Casal Verge de Montserrat
han coordinat un seguit de
sessions sobre la salut de la
memòria. En total seran cinc
sessions d’una hora i mitja
de durada que han tingut i
tindran lloc al CAP i al centre de dia del Casal Verge de
Montserrat.

Galera, balsarenyenc d’adopció, ha publicat diversos
llibres, diferents antologies
poètiques que marquen una
personalitat en el vers i en la
narrativa. Tal com ens diu ell,
«ha plogut molt des d’aquells
dies, el desembre de 1978, quan
vaig arribar a Jaca, al regiment
de caçadors d’alta muntanya
“Galicia 64”, pertanyent al batalló número II d’Infanteria de la
Brigada d’Osca. Són tantes sigles
que no sé si m’equivocaré en al, 47 - Tel.guna”
670 .35 12 63 - BALSARENY

R - RESTAURANT
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A continuació transcrivim un
paràgraf del llibre:
«Una historia común.
»Mis recuerdos de niñez son
vagos. De mis primeros años
apenas si recuerdo tres o cuatro episodios que se me quedaron marcados. Los que vinieron
después los recuerdo mejor,
pues mi memoria es buena y
no es fácil que se me olvide un
detalle.
»Pero no se asusten, no les voy

ARXIU

a aburrir dándoles detalle por
detalle. Mi intención, amena
intención, es sorprenderles; déjense transportar y quizás vuelen conmigo.»
I tot seguit em sembla bé traduir-ne al català els següents
paràgrafs:
«A Saragossa havia de visitar, en aquests dies d’esbarjo,
la Paquita Jiménez Méndez,
la més gran de les filloles dels
meus pares. Així ho vaig fer i
vaig passar dos dies amb ells.
Va baixar a obrir-me la porta el
Simón, el mitjà, crec, dels seus
tres fills. Jo, de caqui, era una
novetat per a tothom, i més
que tot per al petit de la casa,
que s’ho passava d’allò més bé
amb la meva gorra.
»El marit, que era camioner
de tràilers i anava d’un lloc a
l’altre, va arribar de nit. Vaja,
quin “maño”. Dos metres o més,
fa. Tot humanitat i cortesia...».

La primera de les sessions va
ésser el dia 28 d’octubre de
2016 i va tenir lloc a una de
les sales del consultori balsarenyenc, a càrrec d’Olga
Cervantes i Ramon Planes,
membres de la Creu Roja. Hi
van assistir unes 10 persones. Ambdós ponents, amb
l’organització de la Sara,

membre del CAP, feren una
introducció curricular per tal
de centrar-se en el món servicial de la teràpia de salut en la
memòria de les persones.
Aquest és un servei de voluntariat de la Creu Roja, una
activitat més de les que du
a terme l’entitat per a una
millor qualitat de vida de les
persones del col·lectiu.

MODA ÍNTIMA
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55
Tel. contestador 93 839 63 35

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

ARXIU

FORN

Pa i Pastisseria

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com
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El valor de poder i saber escoltar.
Gràcies, Andreu!
LLUÍS MAS I MARIBEL ANDREU

Ostres, Andreu! Per segon
cop consecutiu t’he d’agrair
la teva atenció envers la meva
tasca radiofònica, ja que em
sembla recordar —se m’ha
traspaperat el número del
Sarment—, que en aquells
començaments de la nostra
ràdio vas tenir l’atenció de
valorar, mitjançant la teva escolta, el meu programa “Pista
Matinal”.
Rengle a rengle i lletra a lletra, la teva nota publicada al
Sarment núm. 461, del mes
d’octubre passat mostra
aquest valor que les persones tenim i que ens permet
opinar sobre aquelles tasques que mereixen la nostra
atenció.

La ràdio és paraula, la ràdio
és escolta, la ràdio és servei
i avui des d’aquesta ràdio no
tinc paraules suficients per
a deixar constància agraïda envers el teu poder i saber escoltar aquest, com dic
sempre, parèntesi de les ràdios professionals.
La teva atenció a la meva
persona es multiplica encara
més quan, valorant la meva
tasca, pren el fet rellevant
que la mateixa forma part
d’aquest voluntariat, gràcies
al qual Ràdio Balsareny pot
emetre diferents programes
que esdevinguin en pluralitat virtual.
Gràcies, Andreu, una abraçada per a tu i tota la teva família.

Després de la pèrdua:
Casal Verge de Montserrat
LLUÍS MAS I MARIBEL ANDREU

Fa uns quants dies, vam patir
la sobtada pèrdua de la nostra mare, de 91 anys.
Dit això, volem donar les
gràcies a totes les persones,
veïns, amics i treballadores
del Casal Verge de Montserrat, que ens han acompanyat
en el dol, i en uns moments
tan durs.
Volem tenir un record especial cap a les treballadores,
que, o bé al tanatori o bé
al mateix Casal o telefònicament, ens han consolat i
amb les quals hem compartit
aquests moments dolorosos.
De la resta de l’staff director
del Centre, només podem dir:
un Zero absolut. La directora,
i la subdirectora, encara és
hora que ens donin el condol.
La directora, assabentada
per nosaltres mateixos de la
defunció, va donar telefònicament un escuet “ho sento”
i res més. La subdirectora i a
la vegada infermera, res de
res. Entenem que l’antipatia
que potser algun membre
de la família ha pogut generar no té res a veure amb la
sensibilitat i empatia que es
pressuposa de professionals
que dirigeixen un Centre
d’aquest tipus. La iaia va pagar religiosament la quota
sencera del Centre durant
els dos anys i mig que en va
ser usuària. Només per això,
pel fet de ser una “clienta”, ja
s’hauria de tenir una mica de
cordialitat. Per part de la directora, al preguntar per anar
a recollir els estris personals,
gairebé ens va dir que tenien
cua d’espera, que no triguéssim gaire temps.

L’endemà vam trobar sota
la porta una carta amb la
liquidació, una forma bastant “cutre” de finalitzar una
relació que suposadament
va més enllà de la clientelar. Suposadament, el Casal
és una gran família. Doncs
a les famílies, encara que no
caiguis bé, en moments així
les persones mostren més
educació.
Es va enviar un ram de part
del Casal: hauríem preferit
paraules i presència.
De l’atenció rebuda, els metges: Zero absolut. Des de dijous a la tarda, malalta, a dissabte, només hi va haver una
visita telefònica per part del
metge de guàrdia, que va ordenar anar a l’hospital, sense
veure-la. És el protocol, sembla. Doncs potser s’hauria de
canviar. No es pot enviar una
persona de 91 anys a un box
d’urgències durant 10 hores,
sense visitar-la prèviament
al mateix Casal. Diumenge
a la tarda, enllitada; i dilluns,
ja visita presencial i cap a
urgències un altre cop; i a
les tres hores, ja era morta,
al box. Segurament hauria
preferit passar les seves últimes hores al llit del Casal, en
companyia dels seus, i no a
urgències.
Del seu metge titular, no hi
ha notícies. Sembla mentida,
en un poble on tothom es
coneix, que després d’una
defunció no hi hagi una trucada, de cortesia com a mínim.
Res més a dir. Possiblement,
moltes coses a millorar. Esperem que, si ens toca anarhi d’aquí uns anys, hagin millorat, pel bé de tots.
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METEOROLOGIA

Quan a l’octubre es fa fosc,
busca la vora del foc
FRANCESC CAMPRUBÍ

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
15,9
Mitjana (min.+màx.)
17,2
Mitjana de mínimes
10,5
Mitjana de màximes
24,0
Mínima 		
3,6; dia 30
Màxima 		
29,4; dia 4
Mín. més alta
16,8; dia 3
Màx. més baixa 17,5; dia 21
Pressió (hPa)
Màxima		
Mínima		

Repte núm. 19
ROC CARULLA

Vent (km/h)
Ventada més alta
35,6; dia 6
Velocitat mitjana
5,1
Recorregut del vent 2.127,1 km
La pluja (litres)
Dia 2		
Dia 6		
Dia 12		
Dia 13		
Dia 22		
Dia 25		
Total

6,6
13,2
15,1
19,6
3,9
3,0
61,4 litres

1.026,9; dia 28
994,5; dia 14

Resposta al repte número
18: el darrer ha aconseguit 1
punt, resultat de dues derrotes i un empat.
Un avi murri i un nét milhomes porten cadascun un sac de sorra de pes idèntic del riu
cap a casa.
L’avi comenta al nét que un jove com ell
ben bé té deu vegades més força que el
seu avi. El jove llavors diu a l’avi que li passi part
de la seva sorra de manera que el jove porti deu vegades
més pes que l’avi. Quina part de la sorra ha de passar l’avi
al sac del jove?

ROBA I PERFUMERIA

Fe d’errades
Carme Galera
A l’entrevista feta per Josep Gudayol a Jordi Capdevila Alsina, publicada a l’edició del Sarment
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
núm.
461, corresponent al mes d’octubre de
2016, se’ns van colar dues errades que no són
imputables ni a l’entrevistador ni a l’entrevistat.
S’hi deia que el seu fill Gerard era l’actual Hereu
i no es feia constar el nom de la seva altra filla,
la Judit. Les actuals Pubilles i Hereu de Balsareny
Al servei de la construcció
son Blanca Soler, Mercè Rovira i Ferran Duocastella. Demanem disculpes a tothom.

MORROS

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

R - RESTAURANT
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FUNERÀRIA FONTAL, SA

, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENYM. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

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
GEMMA ROVIRA

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

OLGA

MODA ÍNTIMA

estètica
home-dona

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY

Montajes y reparaciones
Tel. comercio 93 839 63 55

Tel. contestador 93 839 C/
63de
35la Creu, 2
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Tel. 93 820 08 6
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
BALSARENY
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

Sant Domènec, 4
Telèfon 93 839 65 0
BALSAREN

TAVERNA EL BOTER

TAPAS VARIADAS
Antiga Casa Rosendo

desLadeCreu,
1926 26
Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon
93
820
31
Telèfon 93 839 640336
BALSARENY

