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El Casino celebra 
els seus primers 125 anys

L’Associació de Dones 
de Balsareny va organitzar 
un acte per reivindicar la lluita 
contra la violència de gènere

EL CASINO

ALFRED SELGAS

Sortida a la Serra de Collserola,
iniciativa conjunta de 
l’Ajuntament de Balsareny i del
Centre Excursionista de Balsareny
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Balsareny amb la Marató
SARMENT

Diverses entitats locals, com 
cada any, han organitzat actes 
solidaris a benefici de la Mara-
tó de TV3, que aquest any ha 
complert 25 anys i estava de-
dicada a la recerca sobre l’ictus 
i altres lesions medul·lars i ce-
rebrals traumàtiques.

Així, el dia 26 de novembre, 
l’Associació Els Ametllers i el 
Casal de la Gent Gran van fer 
diversos actes: actuació del 
grup La Il·lusió, cantada de la 
Coral els Ametllers, balls en lí-
nia i rifa. 

El 18 de desembre, el Centre 
Excursionista de Balsareny va 
organitzar una caminada pel 
terme, amb una recaptació 
per la Marató de 432€. El re-

corregut va ser el del Cross del 
Traginer) i va tenir una partici-
pació de més de 50 persones, 
algunes de les quals el va fer 
corrent. El mateix dia, els Pas-
torets de Balsareny van fer 
el tradicional assaig general 
obert al públic. I a la tarda, la 

CEB

Comissió de la Festa dels Tra-
giners va organitzar un “Quin-
to del Traginer” especial per a 
la Marató.

Les entitats organitzadores 
donen les gràcies a tothom 
qui hi ha col·laborat.

CEB

Fe d’errades
En l’anterior número 432 del Sarment, corresponent al mes de novembre de 2016, en l’article 
d’opinió “El valor de poder i saber escoltar. Gràcies, Andreu!” el signant de l’article havia de ser 
Josep Gudayol, en comptes de Lluís Mas i Maribel Andreu. Demanem disculpes a tots.
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Sortida a la Serra de Collserola 
SRMENT ga durada per fomentar un 

envelliment saludable entre la 
nostra població de més edat.

Tot i que la matinada havia 
estat ben plujosa i el dia es 
presentava amb un cel força 
ennuvolat, i que el viatge en 
autocar va estar regat per una 
bona plugeta, un cop a Collse-
rola va parar de ploure i ens va 
brindar un clima perfecte per 
caminar, i fins i tot el sol ens va 
saludar cap al final de la pas-
sejada. Aquesta va ser d’uns 7 
km, amb diverses aturades pel 
camí per escoltar les explica-

El dia 22 de novembre, un au-
tocar amb 43 persones de Bal-
sareny va visitar part del Parc 
Natural de la Serra de Collse-
rola, en la primera de les sor-
tides programades del Cicle 
de Passejades Adreçades a la 
Gent Gran 2016/17, iniciativa 
conjunta de l’Ajuntament de 
Balsareny i del Centre Excur-
sionista de Balsareny, amb el 
suport de la Diputació de Bar-
celona i del Casal de la Gent 
Gran de Balsareny. Es tracta 
d’un projecte esportiu de llar-

Contra la violència masclista
SRMENT

guir amb un minut de silen-
ci. Després, es va projectar la 
pel·lícula No estás sola.

En l’acte, es va destacar que 
aquest any, a l’Estat espan-
yol ja hi ha hagut 40 dones 
assassinades en actes de vio-

El passat 25 de novembre, 
Balsareny va viure reivindi-
car la lluita contra la violèn-
cia de gènere, en uns actes 
organitzats per l’Associació 
de Dones de Balsareny amb 
la regidoria d’Igualtat de Gè-
nere. La regidora, Mariola Fa-
bián, i la presidenta de l’ADB, 
Rosa Garcia, els van presentar 
i van llegir un manifest. Els 
alumnes de l’Escola Guillem 
de Balsareny van aportar tot 
de sabates femenines pinta-
des de vermell; les botigues 
locals també hi van afegir les 
sabates que tenien als apa-
radors, cedides pel Consell 
Comarcal. Les sabates van 
quedar durant uns dies ex-
posades a la plaça de la Mel. 
Ràdio Balsareny va posar veu 
i música a l’acte, que va se-

cions dels guies, Antonio i Jo-
sep, sobre aspectes de la vege-
tació i fauna del parc, així com 
de les seves característiques 
geogràfiques i històriques. 

El parc natural abasta unes 
8.000 hectàrees, entre el pla 
de Barcelona i el Vallès Occi-
dental, distribuïdes entre set 
municipis. Hi ha deu milions 
d’arbres, mil espècies vege-
tals  i més de 200 tipus de 
vertebrats. Des del peu de la 
torre de comunicacions de 
Collserola vam passar per la 
font de la Budellera, el revolt 

de les Monges, el pantà de 
Vallvidrera i la Vil·la Joana, ac-
tual casa-museu Verdaguer, 
on va morir el poeta. Al centre 
d’Informació del parc ens van 
passar un audiovisual. 

La propera sortida d’aquest 
cicle de passejades tindrà lloc 
el 24 de gener de 2017, i serà 
a la Serra de l’Obac. Cal dir 
que totes les places ja estan 
ocupades, cosa que demostra 
l’èxit amb què el poble ha re-
but aquesta magnífica iniciati-
va. Felicitem els que l’han feta 
possible.

ALFRED SELGAS
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OPINIÓ

Quan el Casal es converteix en la nova llar

He pensat en moltes  maneres 
per començar aquest escrit: 
una breu història del Casal, 
la seva fundació o construc-
ció... Però m’he adonat que 
hi ha força  treball de recerca 
en molts llibres d’història co-
marcal i del poble; sense anar 
més enllà, a la Biblioteca hi ha 
un munt d’informació sobre 
el tema. És per aquest motiu 
que he decidit centrar aquesta 
presentació en les persones: 
les que hi viuen  i les que hi 
treballen, perquè son, en de-
finitiva, les que donen vida i 
sentit a aquesta institució de 
Balsareny.

Com passa en molts àmbits 
de la vida, no sabem què ens 
depararà el futur, però sovint, 
quan els nostres avis es fan 
grans, se’ns planteja el dilema 
: els podrem cuidar a casa o 
hauran d’anar al Casal?

I quan arriba aquest moment, 
en molts casos t’adones que 
realment t’ho estàs plantejant 
perquè no pots fer-te càrrec 
de la persona, i intentes pensar 
quin pot ser el lloc més ade-
quat on el teu ésser estimat 
pugui passar el temps que li 

MONTSE SOLER resti de vida ben cuidat i atès.

No és fàcil prendre aquesta 
decisió.  

Deixant de banda la qüestió 
econòmica, i centrant-me en 
les persones, portar un ésser 
estimat al Casal sovint repre-
senta un tràngol per a les famí-
lies,  que afronten una barreja 
de sentiments contradictoris.

És llavors, des del precís instant 
que prenem  aquesta decisió, 
sigui pels motius que sigui 
de cada família, que el Casal 
comença la seva feina amb la 
persona estimada i amb els 
familiars que hem d’assumir 
també la nova situació. 

Des del minut zero ens acullen, 
al resident i al familiar, perquè 
a partir d’aquell moment co-
mencem a formar part d’una 
altra gran família.

Vulguem o no,  el Casal passa a 
ser la nova llar d’aquella perso-
na, i de retruc, la nostra.

És llavors , també, quan les fa-
mílies comencem a trobar-nos 
en aquella casa, que no era 
casa nostra però que s’hi con-
verteix des del moment que 

els nostres familiars hi viuen.

I comencem a compartir ex-
periències i moments, que tot 
sovint comentem amb les per-
sones que hi treballen, perquè 
de cop ells es converteixen en 
el nostre suport, en l’ajuda que 
necessitem a cada moment 
determinat, en guies que ens 
orienten i informen, en els vet-
lladors del benestar de la nos-
tra persona resident.

I vet aquí que, de tant conviure 
a la mateixa casa, ens adonem 
que tenim les mateixes inquie-
tuds, que volem ser part activa 
d’aquesta gran família en que 
es converteix el Casal. Per això 
hem creat l’ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS I AMICS DEL CASAL 
VERGE DE MONTSERRAT.

Perquè, per a nosaltres, aquest 
centre passa a formar part de 
les nostres vides, hi patim les 
malalties i les angoixes, però 
també compartim les alegries 
i el benestar i, en definitiva, el 
dia a dia dels nostres éssers 
estimats.

No és que vulguem ser part de 
la família del Casal. És que ja en 
formem part des del moment 
que un membre de la nos-
tra família hi dorm, hi menja, 
hi respira, hi plora, hi parla, hi 
descansa.

I és pensant en el benestar de 
tots plegats, amb ganes de 
col·laborar i ajudar en tot el 
possible en el seu bon funcio-
nament, amb els sentits oberts 
per escoltar, aprendre i com-










  

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

partir tots plegats, que neix  
aquesta Associació.

Perquè més que una residèn-
cia geriàtrica, per a nosaltres 
els familiars, és la nostra sego-
na casa, és on hi ha la persona 
estimada, és on t’ajuden a tirar 
endavant, on t’acullen i acon-
sellen.

Però, per sobre de tot, és on 
es desperta cada dia aque-
lla mare que no et recorda, o 
aquell pare que ja no camina, o 
la iaia que sempre somriu quan 
arriba la família.

Allà, al Casal, és on s’adormen i 
es desperten els nostres fami-
liars i amics. 

I allà ens tenen, i ens tindran, 
fins al darrer sospir, als mem-
bres d’aquesta nova Associació 
a Balsareny, oberta  a tothom, 
tal com diu el nom, familiars i 
amics, perquè som molts els 
que , ens agradi o no, formem 
part d’aquesta gran família a 
Balsareny.

Properament farem un acte de 
presentació al qual podrà as-
sistir tothom de Balsareny que 
hi estigui interessat. Esperem 
poder dir-vos la data al més 
aviat possible.

Fins llavors, gràcies al Sarment 
per deixar-nos fer ressò de les 
nostres inquietuds, gràcies al 
Patronat per l’acollida, gràcies 
a l’Ajuntament pel seu suport i, 
sobretot, gràcies a tots els tre-
balladors del Casal per la seva 
tasca.
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Sara Calpe de Gràcia va néixer 
el 1930 a Fígols. Des de fa molts 
anys, la Sara fa aportacions de 
roba (llençols, bates, etc.) que 
s’envien a Paraguai, a través de les 
Missioneres de la Institució Cla-
retiana. Això és gràcies a l’ajuda 
d’Emili Bonals, que li dóna tota la 
roba. Tot això ho fan desinteressa-
dament, sense obtenir-ne cap be-
nefici, només per ajudar persones 
que ho necessiten. 

Al llarg de la seva vida, la Sara ha 
ajudat moltes persones, ja sigui 
donant-los béns materials de pri-
mera necessitat o bé ajudant-los 
d’altres maneres. Fins i tot explica 
una anècdota d’un robatori, en 
què li van robar la bossa de mà i 
ella no va voler que tanquessin a 
la presó els dos nois joves que li 
havien robat. Per tant, sempre ha 
ajudat de manera solidària, des-
interessada i, el més important, 
sense demanar protagonisme de 
cap tipus. 

La gent de Paraguai està molt 
agraïda a la Sara per la seva aju-
da desinteressada de tots aquests 
anys i, de tant en tant, li envien fo-
tografies, postals de Nadal, obse-
quis, cartes d’agraïment... El Nadal 
passat, per exemple, li van enviar 
un pessebre d’argila.

Quin tipus de roba cuses per a ells?

- Per exemple, molts llençols, 
també havíem fet coixineres... 
També els feien falta molts pi-
tets, perquè van obrir un hospi-
tal i no tenien res, i llavors va ser 
quan els vaig ajudar més. Ara els 
envio més aviat roba.

Sara Calpe, col·laboradora a Paraguai
LAIA RIU

I qui t’ajuda a fer tot això?

- L’Emili Bonals dels Teixits Bo-
nals és qui em dóna la roba. 
Però jo no me la quedo mai, jo 
sempre la dono. Si no m’ajudés 
aquest noi jo no podria pas fer-
ho perquè tanta roba que fem, 
tants llençols i havíem fet tantes 
coixineres... a mi si no em donen 
la roba jo no puc fer-ho. Jo de 
fer-ho i treballar el que vulguis 
però jo li dic “em fa falta aques-
ta classe de roba” i me la porta. 
Jo puc fer tot això perquè l’Emili 
em dóna la roba, sense ell no po-
dria fer-ho. Tinc quatre màqui-
nes de cosir aquí a casa i podria 
cosir, però no podria ajudar tant 
si ell no m’enviés tota la tela. 

Quin és el procés des que tens la 
roba fins que arriba allà?

- Vénen unes monges a casa 
amb una furgoneta i s’ho em-
porten cap a Barcelona i allà elles 
ja es cuiden d’enviar-ho. Cap allà 
a Paraguai peces senceres no les 
podem enviar, perquè són molt 
grosses. Llavors per enviar-les 
les tallo a trossos i en fem els 
llençols i tot això, i llavors sí que 
es pot enviar. Com que hi ha tant 
jovent que viatja cap allà a aju-

dar durant les vacances doncs 
a les maletes s’emporten tota 
aquesta roba. Si algú de Balsa-
reny ho necessita, només fa falta 
que m’ho demanin, que si els fa 
falta jo els ho dono. També a mi 
cada mes o cada dos em porten 
ampolles de beure totes plenes 
de sucre i jo les dono a la gent 
que els fa falta. Jo sé de gent 
que gasten molt sucre perquè 
tenen canalla i els dono aques-
tes ampolles. És un noi d’aquí a 
Balsareny que li sobra molt sucre 
i me’l porta perquè el doni a qui 
ho necessita.  

I cada quant vénen a buscar-te 
roba a casa?

- Gairebé cada any vénen a bus-
car-ne. I també si necessiten al-
tres coses, les vénen a buscar. Per 
exemple, a mi em regalen molts 
vestits i jo si no me’ls poso doncs 
com que hi ha aquestes novícies, 
noies joves, que no van vestides 
de monges, ve una monja que 
es diu Núria Juncadella, que 

és de Balsareny, a buscar-me 
tots aquests vestits i els porta 
a aquestes noies joves, així van 
ben mudades. 

I, per últim, com vas començar a 
fer tot això?

- Fa tants anys que ni me’n recor-
do. Fa més de vint anys. Aquest 
noi ja sempre em donava retalls 
i li vaig dir que si me’ls dona-
va més grossos podria fer-ne 
llençols. Són trossos de roba 
d’aquests que a vegades surt 
algun fil... A vegades també ha 
tingut bates i també me les ha 
donat. Aquestes monges ho 
van saber de seguida perquè 
la Núria Juncadella és de Balsa-
reny i sabia que em donava tota 
aquesta roba. M’ho va dir i els 
vaig dir que les ajudaria amb tot 
el que pogués.

Moltes gràcies per concedir-nos 
aquesta entrevista i per explicar-
nos aquesta tasca desinteressada 
que fas i que ajuda a tanta gent.

ARXIU

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
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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

ARXIU

Angel Guimerà, 31 - Tel. 93 820 00 50 - BALSARENY

Cal Barrau
ROSTISSERIA

POLLASTRES A L’AST I MENJARS PREPARATS

lència masclista: “Estem lluny 
de la utopia d’una societat 
justa i igualitària, però hem 
de seguir insistint en que 
un altre món és possible, un 
món més respectuós, on ces-
si del tot la violència contra 
les dones. Actes com aquest 

reivindiquen el compromís 
per assolir aquesta fita. Per 
elles, les dones injustament 
assassinades, i per combatre 
sense treva aquesta lacra so-
cial, tant de bo mai més ha-
guem de celebrar més actes 
d’aquest tipus”.
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El dia 27 de novembre de 
2016 es van commemorar els 
125 anys del Centre Instructiu 
i Recreatiu “El Casino” de Bal-
sareny. 

A quarts d’onze del matí, el 
president de l’entitat, Lluís 
Mas, va fer un discurs re-
cordant la importància de 
l’entitat i el seu paper al llarg 
de la història de l’últim segle 
i quart. Seguidament es va fer 
lliurament d’un petit obsequi, 
un clauer commemoratiu, 
amb el mateix logotip de la 
pancarta penjada al balcó i les 
dates de l’aniversari i l’estrella, 
amb una foto de la façana de 
l’edifici. Després, cap a les 12h 
del migdia l’alcalde de Balsa-
reny, Albert Neiro, en nom de 
l’Ajuntament, va fer lliurament 

El ‘Casino’ va celebrar els primers 125 anys
SARMENT d’una placa commemorativa. 

D’aquesta forma es va retre 
homenatge al Centre, com a 
referent cultural i social del 
poble i com a estendard de 
les lluites per les llibertats i els 
drets civils dels ciutadans; així 
com a totes les persones que, 
al llarg de la seva història, ho 
han fet possible. Tot seguit es 
va fer un brindis amb cava i es 
va repartir coca per a tothom.

A continuació, la Cobla Prin-
cipal de Berga va oferir un 
magnífic concert; i després es 
va servir un aperitiu a tots els 
assistents, inaugurant l’etapa 
del nou arrendatari del bar.  

A la tarda, el Centre va fer una 
jornada de portes obertes 
perquè tothom pogués visitar 
el local del ‘Casino’, que, a més, 
des d’aquell mateix dia, dispo-

EL CASINO

EL CASINO

sa d’un nou llogater, encarre-
gat de prestar el servei diari 
de bar.

Felicitem el ‘Casino’ per 
aquests 125 anys fent poble, 
així com la seva junta i a tots 
els socis de l’entitat; i els en-
coratgem a continuar amb 
la seva activitat, amb el desig 
que en puguin complir molts 
més. Per molts anys, Casino!

El diumenge 27 de novem-
bre de 2016, la Coordinadora 
de Pastorets de Catalunya va 
fer la presentació de la tem-
porada 2016-17 al Palau de 
la Generalitat, davant el con-
seller de Cultura, Santi Vila. La 
representació, itinerant, va co-
mençar al Pati Gòtic, i va pujar 
per l’escala i la galeria gòtiques 
cap al Pati dels Tarongers, per 
acabar solemnement al Saló 
de Sant Jordi. L’acte s’inscrivia 
en la commemoració del cen-
tenari dels Pastorets de Folch 
i Torres, i el van protagonitzar 
els Pastorets de Súria, que ce-
lebren els seu 90è aniversa-
ri. Han posat en escena una 
adaptació sinòptica de l’obra, 
elaborada per Josep Esquius i 
Miquel, amb música d’Antoni 
Malats i Gallés. Hi van inter-
venir més de 150 persones, 
entre actors, cantaires i mú-

Els Pastorets a la Generalitat
PASTORETS DE BALSARENY

sics de l’Orquestra Mas Torrat, 
sense comptar els auxiliars de 
vestuari, maquillatge i tècnics 
de so; a més, hi va participar 
una vintena de representants 
d’altres grups de Pastorets 
d’arreu de Catalunya, entre 

X. CALVET

els quals els de Balsareny. Els 
Pastorets mobilitzen arreu de 
Catalunya més de 6.600 perso-
nes, en 240 representacions a 
càrrec de més de 60 grups. Els 
de Balsareny seran els dies 25 
de desembre de 2016 i 1, 8 i 15 

de gener de 2017; prèviament, 
el 18 de desembre hi ha ha-
gut un assaig general obert al 
públic a benefici de la marató 
de TV3. Les entrades es poden 
adquirir a www.pastoretsbal-
sareny.cat 



licituds presentades 
pels ajuntaments, s’han 
tingut en compte com 
a criteris la urgència de 
l’obra, com ara per a la 
reducció de riscos immi-
nents, estabilització de 
talussos o restitució de 
la vialitat, la connectivi-
tat a nuclis disseminats, 
la ràtio d’importància 
social a partir de km de 
camins/1.000 habitants, 
l’aportació econòmica 
municipal i la importàn-
cia dels camins en l’àm-
bit territorial municipal.

Aposta de mandat
Els programes com-

plementaris que promou 
la Diputació de Barcelo-
na formen part del Pla 
“Xarxa de Governs Lo-
cals 2016-2019”. Mit-
jançant aquest pla, la 
Diputació treballa amb 
els ajuntaments per ca-
nalitzar la transferència 
de recursos econòmics, 
tècnics i materials als 
governs locals.

Aguilar de Segarra 25.348,38

Artés 35.804,82

Avinyó 39.014,19

Balsareny 33.978,32

Callús 21.264,72

Cardona 49.450,18

Castellbell i el Vilar 32.002,81

Castellfollit del Boix 31.216,77

Castellgalí 22.741,87

Castellnou de Bages 24.183,11

Fonollosa 32.155,56

Gaià 23.791,16

Manresa 335.236,26

Marganell 15.504,84

Monistrol de Montserrat 24.090,27

Mura 26.692,75

Navarcles 32.889,23

Navàs 58.323,13

Rajadell 27.060,51

Sallent 55.154,08

Sant Feliu Sasserra 19.675,89

Sant Fruitós de Bages 46.654,42

Sant Joan de Vilatorrada 53.181,42

Sant Mateu de Bages 46.589,22

Sant Salvador de Guardiola 33.365,55

Sant Vicenç de Castellet 48.091,56

Santpedor 41.656,11

Súria 38.638,14

Talamanca 20.503,69

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 32.169,85

EMD de Sant Martí de Torroella 10.728,04

Bages 1.337.156,85

Premsa Comarcal

Teixit empresarial

Redacció / Barcelona

La Diputació 
de Barcelo-
na destinarà 

20 milions d’euros 
a reforçar el teixit 
empresarial local 
i la seva solvència 
econòmica afa-
vorint la inversió 
en equipaments i 
infraestructures. 
Serà gràcies a un 
nou programa d’in-
versió local aprovat 
aquest mes de no-
vembre i destinat 
als ajuntaments i 
les quatre entitats 
municipals descen-
tralitzades de la de-
marcació.

El suport a la petita 
i mitjana empresa té un 
innegable impacte eco-
nòmic i pot promoure 
una especialització de 
la producció, i, també, de 
la comercialització dels 
productes propis d’un 
territori determinat. És 
per aquest motiu que 
aquest nou programa 
promou la contractació 
de petites i mitjanes em-
preses per tal d’afavorir 
el desenvolupament eco-
nòmic local, millorar les 
oportunitats laborals i 
contribuir a garantir la 
cohesió social.

Criteris  
d’adjudicació

La distribució dels 
20 milions d’euros 
d’aquest programa té la 
voluntat de garantir una 
distribució justa i objec-
tiva. S’assigna un import 
inicial de 10.000 € a tots 

La Diputació de Barcelona destina 20 milions  
d’euros a reforçar el teixit empresarial local

L’objectiu és reforçar la solvència econòmica local i afavorir la inversió en equipaments i infraestructures

els ens destinataris amb 
l’objectiu d’assegurar 
l’equilibri territorial i 
el suport als petits mu-
nicipis, i es completa la 
distribució amb les vari-
ables població, extensió 
i capitalitat comarcal.

Millora dels camins
La Diputació de Bar-

celona també ha apro-
vat el repartiment dels 
11,2 milions d’euros 
corresponents al pro-
grama complementari 
de millora de camins lo-
cals, entre  els projectes 
presentats pels ajunta-
ments.

Per valorar les sol-

El nou programa promou la contractació de petites i mitjanes empreses per tal d’afavorir el desenvolupa-
ment econòmic local. Eva Guillamet / Diputació de Barcelona

. © Jean-Bernard Nadeau / Quickimage
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Un any més arriba l’hivern a 
Balsareny i, acompanyant-lo, les 
festes de Nadal tornen al nostre 
poble durant aquestes dates 
tan assenyalades, carregades 
d’il·lusió i noves esperances i 
amb actes i activitats lúdiques, 
festives i solidàries variades i 
per a totes les edats: recollida 
d’aliments i de joguines, audi-
cions, concerts i espectacles de 
les escoles municipals de músi-
ca i teatre, la visita del Príncep 
Assuan el 17 de desembre, les 
curses ciclistes nadalenques i 
els actes a benefici de la Marató 
de TV3 del 18 de desembre, la 
cagada del tió el dia 25, el tra-
dicional concert de Sant Esteve 
pel 26, el parc de Nadal per als 
més menuts abans que acabi 
l’any, la festa amb discomòbil 
per cap d’any, l’arribada i visita 
dels Reis de l’Orient a Balsareny 
el dia 5 de gener, les tradicio-
nals representacions dels Pas-
torets, els mítics Quintos del 
Traginer... Sens dubte, unes fes-
tes ben entretingudes i plenes 
d’actes! Enguany, però, a ban-
da dels actes lúdics i festius de 
cada any, i seguint amb la línia 
que vam iniciar l’any passat de 
promoure una oferta cultural 
per aquestes dates, presen-

L’Ajuntament informa
desembre de 2016

ALBERT OTERO BONET tem la segona mostra del que 
serà una roda d’exposicions 
que es celebrarà anualment 
durant aquesta última època 
de l’any: la segona Exposició 
de Pessebres d’Arreu del Món, 
amb prop d’un centenar de 
nous pessebres procedents de 
diverses cultures, i de variades 
formes, materials i composi-
cions. Aquest any, la mostra 
està ubicada a la Biblioteca Mu-
nicipal Pere Casaldàliga i es pot 
visitar des de l’1 de desembre 
fins després de Reis, en horari 
d’obertura de la Biblioteca. La 
mostra l’organitza la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de 
Balsareny, conjuntament amb 
ExpoKultur, i compta amb la 
col·laboració de la Biblioteca 
i de les nostres bibliotecàries, 
Ana i Maria Josep. També 
aquest any, com a novetat, 
des de l’Ajuntament de Bal-
sareny, conjuntament amb 
l’Associació Cultural La Garsa, 
aprofitem el dia 17 de desem-
bre al vespre, a partir de les vuit, 
després d’entregar la carta al 
Príncep Assuan, i apostem per 
conscienciar la població sobre 
el drama de les persones refu-
giades amb la projecció el do-
cumental “Astral” (inicialment 
un capítol més de “Salvados”), 
el qual servirà també per re-

captar fons a través d’un taqui-
llatge invers que es destinarà, 
íntegrament, a la ONG Pro Ac-
tiva Open Arms. L’acte compta 
amb la presentació de Guillem 
Cabra, periodista de la Comu-
nitat Ekko, un dels camps de 
persones refugiades de Grècia.
La novetat més important 
d’aquestes festes, però, tindrà 
lloc el proper dissabte 7 de 
gener, a les 18h a la nostra Sala 
Sindicat, quan a Balsareny tin-
drem l’honor de rebre la visita 
de l’esperat i aclamat especta-
cle infantil i familiar “Gisela y el 
Libro Mágico”. L’espectacle es 
tracta d’un musical ambientat 
en un món de fantasia, on es 
barregen la música en directe 
i l’il·lusionisme per tal de cap-
tivar el públic infantil i l’adult. 
Un musical ideal per a tota la 
família, que despertarà tots 
els sentiments. L’obra tracta 
d’una fada, Gisel, que haurà de 
superar mil aventures i proves 
per poder aconseguir els seus 
somnis. Si veniu al Sindicat, po-
dreu escoltar en directe Gisela, 
la veu Disney a Espanya, i viure 
les aventures de la fada Gisel, 
a través de les cançons més 
famoses de les pel·lícules: “La 
bella y la bestia”, “Aladín”, “El Rey 
León”, “Peter Pan”, “El Jorobado 
de Notre Dame”, “Mary Poppins”, 

“La Sirenita”, “Hércules”... i alguna 
cançó sorpresa més. Esperem 
que les famílies de Balsareny 
gaudeixin d’aquest espectacle 
musical que oferirem i que co-
ronarà el calendari de festes del 
Nadal aquest any a Balsareny.
Com veieu, els actes de Nadal 
són els principals protagonistes 
de la recta final d’aquest 2016 
que s’acaba. Destaquem tam-
bé que, aquest any, malgrat les 
dificultats, la Comissió de la Ca-
valcada de Reis tira endavant, 
reforçant-se amb una nova 
junta i nous integrants, i torna 
renovada i amb força per oferir, 
tal i com fa fidelment cada any, 
una nova dosi d’il·lusió i alegria 
per a les famílies i per als més 
menuts. A més, per cap d’any 
invitem la gent de Balsareny 
que, després de sopar i d’haver 
menjat el raïm durant les cam-
panades amb la família o els 
amics, es quedi a la festa de cap 
d’any a fer poble. I, és clar, apro-
fitem l’ocasió per desitjar-vos, 
de tot cor, unes molt bones fes-
tes i una feliç entrada al 2017. 
Fins l’any que ve, un nou any 
amb moltes oportunitats més 
per seguir complint els nostres 
somnis!

Regidoria de Comunicació 
i Informació de l’Ajuntament 

de Balsareny

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
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El passat dia 29 d’octubre la jun-
ta de l’Associació de Residents, 
Familiars i Amics del Casal (AR-
FAC) va fer balanç amb alguns 
dels seus socis que van assistir 
al centre de dia del Casal Verge 
de Montserrat, del seu primer 
any d’ençà la seva creació.

Estem molt satisfets de veure 
que el que es va iniciar entre 
quatre persones, ara hi puguem 
convocar una cinquantena 
d’associats que, interessats en 
el Casal, se’ns hi han adherit.

Cal remarcar que al Casal, que 
avui s’ha convertit en la llar on 
conviuen els nostres estimats 
pares, mares, avis..., alhora hi 
convivim els familiars i que 
demà pot ser la casa de TOTS. I 
si tots contribuïm a millorar-lo, 
tots ho podrem gaudir.

Des d’aquí us volem animar a 
formar part de l’Associació i al-
hora treballar per la millora de 
la nostra residència d’avis. Ho 
podeu fer enviant les vostres 
dades a arfacbalsareny@gmail.
com o a través de la bústia que 
hi ha a l’entrada de la residència 
(al costat de l’ascensor).

Malauradament, però, us volem 
informar que en el darrer any 
ens hem trobat amb situacions 
i GREUS irregularitats que sin-
cerament no esperàvem. Això 
ha fet que perdéssim la con-
fiança en la direcció del cen-
tre, i en el Patronat per la seva 
mala gestió per la seva manca 
de transparència, democràcia, 
eficiència i modernitat. Sabem 
que un altre tipus de direcció 
més transparent, mes amable, 
responsable i eficient, amb un 
model assistencial més acord 
amb els nous temps, centrat 
en els usuaris i les famílies ES 
POSSIBLE, i així ho vàrem poder 
comprovar durant els sis mesos 
d’excedència de l’actual Direc-
ció. En diverses ocasions hem 
fet públic quin és el nostre po-

ARFAC

Un any d’ARFAC
sicionament com a associació, 
tant al Patronat com als grups 
polítics municipals i fins i tot al 
bisbat de Solsona, on totes les 
parts creiem que tenen gran 
responsabilitat en el benestar 
dels avis del nostre poble i alho-
ra els nostres familiars i amics.

Volem elogiar la tasca de les 
treballadores del Casal, que són 
les que tenen contacte directe 
amb els nostres avis, les que els 
obsequien amb un somriure, 
una abraçada, les que els escol-
ten i hi parlen, les que els aju-
den a fer les seves necessitats 
bàsiques... Treballadores que 
es mereixen tot el nostre agraï-
ment, suport i respecte per la 
seva vocació i professionalitat.

Per tal de contribuir a la millo-
ra del casal, darrerament hem 
demanat a la direcció del cen-
tre que activés el consell de 
participació de centres (Llei 
12/2007 d’11 d’octubre), que 
al ser un centre concertat amb 
la Generalitat de Catalunya té 
l’obligació de tenir-ho activat 
i fer reunions anuals amb re-
presentants dels treballadors, 
usuaris, familiars, administra-
ció pública... I on, després d’un 
període electoral (com molts 
haurem vist en altres consells, 
com ara els escolars), aquests es 
posen a treballar en la millora 
del centre.

Eleccions que s’han realitzat 
amb massa irregularitats, les 
quals ens hem vist obligats a 
impugnar com a Associació. 
Una mostra més de mala praxi.

Lamentem que el Patronat i 
la Direcció tinguin la percep-
ció que l’ARFAC “molesta” i és 
l’enemic. El principal i exclusiu 
objectiu de l’ARFAC, en el qual 
NO CLAUDICAREM, és que els 
usuaris del Casal tinguin el mi-
llor benestar i la qualitat de vida 
que es mereixen, i en això la 
Direcció i el Patronat del Casal 
haurien de coincidir plenament 
amb l’ARFAC.

SOCIETAT

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
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Avui que en les nostres vi-
des es tanca un nou any, 
aquest hivern ens obre la 
necessitat d’equipar-nos 
gràcies a l’oportunitat de 
poder obrir, mai més ben 
dit, les portes d’un nou any 
i amb ell reviure de nou 
tres-cents seixanta-cinc 
dies més de quotidianitat 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Cercle Literari
i tracte veïnal a Balsareny. 
Em trobo davant la meva 
màquina d’escriure amb un 
foli de paper reciclat que su-
porta el so d’un teclat que, 
lletra a lletra, omple i tren-
ca el silenci propi d’aquest 
capvespre hivernal, en què 
eina i home intenten reviure 
amb uns versos tot una vida, 
una vida que segueix. Feliç 
any 2017.

Capvespre

Capvespre a casa, capvespre al teu costat
unes brases a la llar de foc encenen
nits i dies per nosaltres mai oblidats
les mans entrecreuades un mirall tenen i
es fonen en aquest mon de realitats.

Capvespre a casa, capvespre al teu costat
el fil musical amatent, calor de records
a l’abric d’un hivern nou arribat, situat
dues testes acostades, temps d’un gris blanquinós
blanc i ros, teranyina entranyable, to rossejat.

Capvespre a casa, capvespre al teu costat
imatge televisiva, un nen ens crida i ens fa adonar 
ens alerta i reivindica un futur amb responsabilitat 
un missatge que crema com les flames del fogar
unes cendres que s’apaguen, amb guspires d’un passat.

Capvespre a casa, capvespre al teu costat
la nit fosca que ens abraça, nova claror per demà!
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BALSARENY AVUI

“Fa molts anys que la zona 
d’habitatges coneguda com 
“Carlets”, a l’indret esglaonat 
direcció carretera de Moià 
venint del carrer de la Mel, té 
una mancança de llum du-
rant la nit. Tot i aquesta peri-
llositat, mai no havia passat 
res. Ara bé, fa pocs dies que 
unes persones van estar a 
punt de prendre molt mal”. 
Aquest paràgraf encapçala-
va l’apunt del toc d’atenció 
d’aquesta secció del Sarment 
núm. 454, corresponent al 
mes de febrer de 2016, el 
qual duia a la seva portada 
el titular de “40 anys expli-
cant Balsareny”. En aquest es 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

El valor de la persistència
recordava que el fet ja havia 
estat reivindicat dues vega-
des, degut a l’ensurt que van 
tenir uns veïns usuaris de la 
via.

En aquest cas, a la tercera ha 
anat la vençuda! Tot i que a 
vegades no sempre el valor 
d’ésser persistent té premi. 
Balsareny Avui felicita la re-
gidoria pertinent per haver 
tingut en compte aquesta 
millora social i urbanística. 
Sí, en el moment d’escriure 
aquest article el pal del fanal 
nou ja està col·locat, i sense 
dubte, amb aquest nou punt 
d’il·luminació urbana Balsa-
reny i els seus ciutadans hi 
hem guanyat.

El passat dia 4 de desembre 
de 2016 va arribar un any 
mes la festa del col·lectiu 
dels miners de Balsareny i 
Sallent, que fa tants anys 
que exploten la potassa. La 
celebració d’enguany va 
engegar amb el primer tret 
d’avís a la població. Tal com 
es va poder escoltar a tra-
vés dels altaveus instal·lats 
en alguns carrers balsaren-
yencs, la SAL de Balsareny, 
la SAL de Sallent, la SAL de 
Súria i la SAL de Cardona, i 
en conjunt la SAL del Ba-
ges sortia al carrer per tal 
d’honorar la seva patrona 
Santa Bàrbara.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Festivitat de Santa Bàrbara
Al nostre poble, i sota el pa-
trocini de diferents entitats, 
entre elles l’Ajuntament bal-
sarenyenc, de bon matí hi 
havia programat un suculent 
esmorzar que va ser preludi 
d’una sèrie d’activitats lú-
diques i esportives, dutes a 
terme al Pavelló Municipal. 
Cap a quarts de dues de la 
tarda hi va haver un vermut 
aperitiu a la plaça de la Mel, 
on els més petits tingueren 
jocs infantils amb inflables. 
Mes tard hi va haver un be-
renar a la sala del Sindicat i 
un entretingut espectacle de 
màgia, i en arribar a les 9 del 
vespre la festa va ser arrodo-
nida amb un gran ball de nit 
amb el conjunt Zamba Show.

Ecologia social: És aquella 
que cerca abastar no tan sols el 
medi ambient, sinó també els 
qui el conformen i el seu benes-
tar (l’ambient sencer), que no és 
només social, és sociocòsmic. 
Prioritza el sanejament bàsic 
dels humans i no tot allò que 
el fa bonic, com millors places, 
platges i avingudes. A la vegada 
defensa un desenvolupament 
sostenible que atengui les 
carències dels éssers humans, 
sense sacrificar el capital humà 
de la Terra.
Ecologia mental: També es co-
neix com ecologia profunda, ja 
que per mitjà de la reflexió, la 
sensibilitat i la capacitat de me-
ravellar-se (que caracteritza les 
dones) tracta d’explicar i eradi-
car les múltiples diferències de 
la societat actual.
Ecologia ambiental: És la que 
insereix l’ésser humà i la socie-
tat dins la natura. També ateny 
els altres éssers de la natura, 
tots els qui constitueixen la 
comunitat planetària en què 
ens incloem, sense els quals no 
podríem viure. No és infinita, ja 
que els recursos no són infinits: 
s’estan exhaurint.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Araguaia amb el bisbe Casaldàliga 
(carta núm. 84, novembre de 2016). 
Les 4 ecologies segons Leonardo Boff

Ecologia integral: La Terra i 
tots els éssers humans emer-
geixen com una mateixa enti-
tat, és a dir, un tot. Tant l’humà 
com la Terra sent, creix i evolu-
ciona; és per això que es diu que 
l’humà es troba en un procés 
d’atropogènesi, de formació. 
Característiques: És caracterís-
tic d’aquesta ecologia la igual-
tat i dependència d’uns i altres, 
i fins i tot de les coses que ens 
envolten. Es cerca relligar totes 
les coses per mitjà de la cons-
ciència social, ecològica, etc. 
S’enfoca en el medi ambient 
independentment de l’ésser 
humà i de la societat. Cerca prin-
cipalment la preservació del 
medi de les espècies. Promou la 
utilització responsable dels re-
cursos. Cerca noves tecnologies 
pro-ecologia. Procura habituar 
l’ésser humà a aquesta visió in-
tegral i holística. L’holisme no és 
la suma de les parts, sinó el fet 
de captar la totalitat orgànica. 
Desperta en l’ésser humà la 
consciència de la seva missió 
dins d’aquesta immensa totali-
tat. Ser pacients amb el procés 
global, els uns amb els altres i 
amb nosaltres mateixos, perquè 
tots ens trobem en el procés 
d’atropogènesi.
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ENTREVISTA

Josep Sanfeliu i Pregones és 
llicenciat en dret per la UB (Uni-
versitat de Barcelona) va néixer 
a Sallent el 15 de març de 1966 
i està casat amb la Mercè Cap-
devila, amb qui té un fill, el Sergi, 
estudiant de Biologia a la UB. 
En Sanfeliu treballa com agent 
d’assegurances de la compan-
yia Generali a Balsareny, i ac-
tualment segueix una formació 
específica en normativa civil i 
mercantil aplicable  al sector 
de les assegurances. Pel que fa 
al seu temps lliure, sempre que 
té una estona li agrada llegir. 
El darrer llibre que ha rellegit és 
Un món feliç, d’Aldous Huxley, 
força representatiu del mo-
ment social actual. A casa seva 
els agrada molt poder viatjar i 
tenen la sort de conèixer bona 
part d’Europa i terrenys més 
llunyans, fet que els ha ajudat 
a entendre la complexitat del 
món i els ha enriquit com a per-
sones.

—Sabem que no fa molt temps 
que has entrat al món de les as-
segurances, com va anar aquest 
fet?

—Després de molts anys ges-
tionant les relacions laborals 
d’una empresa, a través d’un 
amic que treballa en aquest 
sector vaig reconduir la meva 
vida laboral. La meva anterior 
feina durant molts anys, prin-
cipalment basada en la realit-
zació de contractes, m’aporta 
uns coneixements i una expe-
riència molt útil i valuosa. Les 

Josep Sanfeliu, un llicenciat en Dret en el camp de les assegurances
JOSEP GUDAYOL I PUIG assegurances no deixen de ser 

un contracte vinculant amb 
una companyia i un client, i de 
la seva correcta formalització 
i seguiment en dependran els 
compromisos de pagament en 
casos de sinistre.

—Has tingut antecedents fami-
liars dins aquest camp?

—No, no disposo de cap ante-
cedent familiar en el camp de 
les assegurances, però es tracta 
d’una matèria on l’important 
és la formació i el seu coneixe-
ment, no pas els antecedents 
amb què exerceixes l’activitat. 
La confiança que et guanyis i 
es dipositi en la teva persona 
gràcies al teu assessorament 
dependrà de la teva capacitat 
de poder recomanar el millor 
per a cada client en cada cas. 
Col·laboro amb una corredo-
ria important per tal de poder 
donar cobertura a cada neces-
sitat plantejada que no pugui 
ser satisfeta per la companyia 
Generali, que represento, amb 
total professionalitat i al millor 
preu.

—On està situada la seu central 
d’aquesta companyia?

—Generali és una multi-
nacional italiana del sector 
assegurador que té la seu 
corporativa a Trieste, Itàlia, 
on va ser fundada l’any 1831, 
i establerta a Espanya l’any 
1834. En l’actualitat és la com-
panyia número 1 d’Europa en 
assegurances de vida i ocupa 
una posició de lideratge en el 

mercat mundial.

—Quins tipus d’assegurances 
ofereix Generali?

—La companyia ofereix qual-
sevol tipus d’assegurança tant 
a nivell personal com empre-
sarial: assistència en viatge, fa-
miliar i decessos, vehicle, nego-
ci, comunitats, llar, embarcació, 
malaltia i subsidi, responsabi-
litat civil, assistència jurídica, 
multiriscos, patrimonials, salut, 
accidents, vida i també una 
excel·lent proposta en produc-
tes financers: estalvi, inversió, 
rendes i plans de pensions.

—Com a delegat de la compan-
yia a Balsareny, on estàs?

—Estic situat a la plaça Onze 
de Setembre i m’hi podeu 
trobar en horari d’oficina o 
trucant-me al 638421398, per 
tal de poder parlar i estudiar 
la millor proposta possible en 
cada cas.

—Ser col·laborador del Sar-
ment com a anunciant, quina 

efectivitat real creus que té?

—M’agrada col·laborar amb 
aquest mitjà com a suport a 
una eina de comunicació lo-
cal i cultural molt important al 
nostre poble. Com més difusió 
tingui en els nostres veïns més 
efectivitat real tindrà en el co-
neixement de la meva oficina i 
de la proposta que oferim.

—Per últim, ens podries dir quin 
és el significat de l’anagrama 
que encapçala la targeta de Ge-
nerali?

—L’any 1848, coincidint amb 
les insurreccions que van con-
duir a l’establiment de la Re-
pública de Venècia, Generali va 
adoptar com a símbol corpora-
tiu per a les seves operacions a 
la península italiana el Lleó de 
Sant Marc, símbol de l’antiga 
República, i en l’actualitat de 
la ciutat de Venècia, de la pro-
víncia homònima i de la regió 
del Vèneto. Aquest lleó alat, 
sotmès a diferents revisions, 
ha esdevingut el logotip de la 
companyia fins ara.

ARXIU
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METEOROLOGIA / REPTE

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)             9,6
Mitjana (min.+màx.)       11,0
Mitjana de mínimes         3,2
Mitjana de màximes      18,7
Mínima                           -2,3; dia 8
Màxima                          24,8; dia 2
Mín. més alta                 11,7; dia 22
Màx. més baixa             14,2; dia 26

Pressió (hPa) 
Màxima               1.028,0; dia 30
Mínima                   995,7; dia 23

FRANCESC CAMPRUBÍ

Novembre acabat, 
hivern començat

CULTURA

Resposta al repte número 19: 
Nou onzenes parts.

ROC CARULLA

Repte núm. 20

Cinc amigues de la infantesa sopen periò-
dicament a la mateixa taula rodona per a 
cinc comensals del mateix restaurant. 
Sempre prenen seient a l’atzar. Avui la 
Roser arriba tard i serà l’última de seure. 
Quina és la probabilitat que segui de 
costat amb la Genoveva? 

El Club de lectura fàcil de la Bi-
blioteca Pere Casaldàliga i la 
Fundació AMPANS ha rebut el 
1r. Premi ’Bones Pràctiques en 
LF 2016’ de l’Associació de Lec-
tura Fàcil.

Aquest premi, d’àmbit estatal, té 
l’objectiu de premiar iniciatives 
de diferents àmbits que utili-
tzin materials de Lectura Fàcil 
(LF) per promoure la lectura, 
la inclusió social i la democrà-
cia  informativa, valors amb els 
quals s’identifica el projecte LF. 
En concret, el jurat ha valorat:
- El foment del rol actiu de les 
persones amb discapacitat.
- La gran implicació del dina-
mitzador: creació d’un bloc que 
complementa les sessions de 
lectura.
- Avaluació dels resultats obtin-
guts.
- L’exposició clara i entenedora, 
tant en format paper com vídeo.

Així és, el Club de Lectura Fàcil 
és un projecte que neix a finals 
del 2014 i que aposta per la co-
hesió social unint forces i creant 
xarxes entre entitats, i es fa re-
alitat gràcies a la col·laboració 
entre la Fundació AMPANS i la 
Biblioteca Pere Casaldàliga de 
Balsareny. 

El nostre Club compta amb la 
dedicació altruista d’en Josep 
Estruel, voluntari des dels inicis 
del Club, que juntament amb la 
bibliotecària i l’educadora del 
centre ocupacional planifiquen 
i programen cada sessió. Junts 
han fet créixer el Club, amb el 
valor afegit de fer-lo extensiu 

SARMENT

Premi Bones Pràctiques LF 2016
a d’altres entitats o col·lectius a 
través del blog “Vivències a la Bi-
blioteca Pere Casaldàliga de Bal-
sareny” (https://vivenciesjosep.
wordpress.com), creat i mantin-
gut pel Josep. 

El blog “Vivències a la Biblio-
teca Pere Casaldàliga” és una 
font d’aprenentatge vivencial i 
pràctic, un espai on es recullen 
les activitats complementàries 
realitzades dins del Club. El blog 
pot ser d’interès i ajuda per a al-
tres entitats o Clubs de lectura, 
ja que hi trobaran un seguit de 
recursos i experiències que po-
den replicar.

El Club de Lectura no solament 
va dirigit a persones amb dis-
capacitat intel·lectual, ans al 
contrari, té també com objectiu 
d’obrir-se i de convertir-se en 
una nova oferta cultural per a 
la població general. Del Club de 
Lectura Fàcil se’n pot beneficiar 
qualsevol persona —nouvin-
guts, tercera edat...— que vulgui 
iniciar-se en la lectura en català. 

En definitiva, el Club de Lectura 
Fàcil va més enllà de ser sola-
ment una activitat setmanal en 
un entorn comunitari, sinó que 
busca ser un Club innovador, 
diferent i atractiu que fomen-
ti la lectura i acosti la cultura a 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual i a tots aquells/es 
que ho vulguin. Es llegeix, es 
comenta i  es comparteixen opi-
nions, es recita poesia, es convi-
den escriptors, s’escriu poesia... i 
sempre es gaudeix de la lectura 
i la cultura. 

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

Vent (km/h) 
Ventada més alta         39,2; dia 23
Velocitat mitjana              5,3
Recorregut del vent     2.070,3 km

La pluja (litres) 
Dia 4                  1,9
Dia 5                  3,3
Dia 21               15,4
Dia 22                 9,6
Dia 23               30,5
Dia 24                 0,7
Dia 26               20,4
Dia 27                 2,7
Total                             84,5 litres

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



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

I ARA TAMBÉ:
Líquid refrigerant
Líquid neteja vidres

Combustibles BALSARENY

A la nostra benzinera d’autoservei 24H

Avinguda Indústria, 13


