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Bona Festa Major!
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La Garsa: Festival de l’Humor
LA GARSA

Coincidint amb l’entrada de la 
primavera, La Garsa vam ce-
lebrar el Festival de l’Humor. 
Des de feia ja molt de temps 
que dúiem al cap la idea de fer 
una jornada de música humo-
rística, però com que requeria 
molta infraestructura i recur-
sos degut a la nostra forma de 
treballar (l’autogestió), sem-
pre l’havíem anat deixant de 
banda. Fins que fa uns mesos 
vam decidir fixar un dia i dur-
la a terme. Així que el passat 
25 de març, a dos quarts de 
set de la tarda vam disparar el 
tret de sortida d’una jornada 
que ens va sorprendre als or-
ganitzadors per la bona aco-
llida de públic que vam tenir.

El primer acte va ser l’obra 
de teatre “Fan moltes gràcies 
de res” de la Cia. Lacetània 
Teatre de Solsona. Aquesta 
obra és una adaptació al ca-
talà de l’obra del mateix nom 
dels músics i humoristes ar-
gentins Les Luthiers. Ens va 
sorprendre gratament la gran 
qualitat musical dels solsonins 
i, sobretot, la forma en que el 
guió solucionava la infinitat 
d’acudits del llenguatge que 
els argentins fan servir en cas-
tellà i que els solsonins adap-
taven al català.

Sortint del teatre, qui volia es 
podia quedar a la botifarrada 
per fer temps per a la segona 
part de la jornada. Havent so-
pat i amb les butaques del Sin-
dicat ja retirades, va començar 
una llarga nit de rialles. El pri-
mer a sortir a l’escenari per 
escalfar l’ambient va ser el 

TXUS GARCIA

nostre amic i col·laborador de 
La Garsa Jordi Vilanova, amb 
la seva imitació de l’Eugenio. 
Durant tres quarts d’hora va 
anar explicant acudits, sense 
oblidar les reivindicacions so-
cials i la lluita per les llibertats. 

Tot seguit vam gaudir del duet 
Divide & Wenceslao, vells 
amics de La Garsa que havíen 
actuat a La Garsotada de l’any 
passat. Divide & Wenceslao, 
amb tres discs al mercat, són 
dos professors de física que els 
caps de setmana treuen la seva 
part més gamberra i ofereixen 
concerts on poden arribar a 
combinar les lleis de la física de 
Sir Isaac Newton amb música 
reggaeton o reivindicar l’actor 
Chuck Norris com a creador 
de l’univers. El següent a oferir 
el seu show va ser l’artista bar-
celoní El Serio. El Serio es va 
fer famós pels seus vídeos a la 
plataforma Youtube, on retrata 
a ritme de hip-hop i amb molt 
d’enginy les noves tendències: 
des dels hipsters fins als aficio-
nats a córrer. Un espectacle 
trencador amb la col·laboració 
de dos PD’s i projeccions 
d’imatges. 

Una sorpresa va ser quan El 
Serio va cedir l’escenari al seu 
professor de guitarra —que 
és cantautor— perquè inter-
pretés un parell de temes.

I per acabar, un clàssic a les 
nits balsarenyenques: la fes-
ta final amb els PD’s locals 
d’Arradio Rossita, amb qui el 
públic va poder ballar temes 
clàssics de gasolinera fins a 
ben entrada la matinada.

Per acabar, volem do-
nar les gràcies a tots els 
col·laboradors que van ajudar 
a fer possible la vetllada: des 
dels companys que van cobrir 
els torns de barra de bar, fins 
als que van ajudar en els as-
pectes tècnics. També als que 
van pujar a l’escenari a fer-
nos riure, una feina molt dura 
amb els temps que corren. I 
sobretot a tot el públic que va 
omplir de gom a gom el Sin-
dicat, fent que les previsions 
més optimistes d’assistència 
quedessin curtes. Si vau riure 
i us ho vau passar bé durant 
una estona, ens donem per 
satisfets: aquesta era la nostra 
intenció.
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Francisco Garcia presenta ‘Nuestra familia’
RAMON CARRETÉ

La Biblioteca Pere Casaldàli-
ga de Balsareny s’ha omplert 
de balsarenyencs que no 
s’han volgut perdre la pre-
sentació del llibre ‘Nuestra 
familia’, original de Francisco 
Garcia, recordat al poble com 
el “senyor Garcia”: el mestre 
que va regir el Col·legi Par-
roquial Sant Josep entre els 
anys 1963 i 1974.

El llibre, un volum de 784 
pàgines en format A4, pro-
fusament il·lustrat amb fo-
tografies en blanc i negre i 
en color, compta també amb 
nombrosos arbres genealò-
gics i diagrames que visua-
litzen els vincles familiars de 
la gran quantitat de perso-
nes que hi són esmentades. 
S’hi troben també infinitat 
d’anècdotes que ajuden a 
fer entenedor el context so-
cial, històric i cultural d’un 
temps i d’un país; un temps 
que abastaels últims 80 anys 
—els que en Garcia té— i un 
país que cobreix tota la Pe-
nínsula Ibèrica, des de Vélez 
Rubio, on va néixer l’autor, 
fins a Catalunya, on ha viscut 
bona part de la seva vida, 
amb ramificacions envers 
Galícia, l’Argentina, on els 
seus avis van ser emigrants, 
el Brasil, França i Algèria. Per 
esmentar tan sols una de les 
anècdotes, Garcia explica 
que l’any 1963 va escriure 
una carta al papa Joan XXIII 
demanant-li que intercedís 
davant el govern de Franco 
per evitar l’execució de Ju-
lián Grimau; una intercessió 

R. CARRETÉ

pontifícia que es va produir, 
en efecte, però malaurada-
ment sense èxit.

Aquest és un comentari fet 
sense haver pogut encara 
gaudir amb deteniment de 
tots els detalls de les vivèn-
cies d’una família tan exten-
sa. Anant directament a Bal-
sareny, s’hi parla, és clar, del 
col·legi de Sant Josep, amb 
esment de les inquietuds pe-
dagògiques d’aquella època: 
les conferències de Marta 
Mata i altres membres de 
l’escola de pedagogia Rosa 
Sensat a Balsareny; el con-
venciment dels valors educa-
tius de l’esport; la coeduca-
ció, tolerada per la Inspecció 
oficial, amb el col·legi de les 
germanes Dominiques de 
l’Anunciata; l’intent no reei-
xit de crear un “col·legi lliure 
adoptat” que impartís ensen-
yament secundari al poble... 
També es recorda la recupe-
ració de l’Esbart de Balsareny, 
a iniciativa de la Josefina 
Sánchez i d’ell mateix davant 
les monges Dominiques; i, és 

clar, la fundació, amb Joan 
Lluís Chávez, del Club Han-
dbol Balsareny —que en un 
primer moment, per raons 
legals i estatutàries, va néixer 
emparat pel ja existent Club 
Natació Balsareny. Són nom-
broses les persones del poble 
que el llibre recorda (moltes, 
presents a l’acte o represen-
tades per familiars); dedica, 
però, sengles esments es-
pecials a mossèn Lluís M. 
Xirinacs i al petit Francesc 
Sabaté, que va morir en un 
tràgic accident de cotxe.  

Un llibre molt interessant en 
tot el seu contingut, que con-
vé llegir a poc a poc; i que 
ens ha permès poder tornar 
a abraçar, tants anys després, 
un mestre que va deixar una 
empremta inesborrable a 
Balsareny, tant entre els seus 
deixebles com en tothom qui 
el va conèixer i tractar. En el 
col·loqui, el Dr. Josep Or-
deig, antic alumne seu, li va 
demanar que escrivís un altre 
llibre centrat en la seva esta-
da a Balsareny i en les innova-

cions pedagògiques que va 
promoure o intentar aplicar: 
la creació d’un consell escolar 
amb la participació de pares 
i mares d’alumnes, la gestió 
d’un hort escolar, l’adequació 
d’un pati del mas Martí com 
a pista esportiva a prop de 
l’escola, la coeducació, les 
classes de català a càrrec de 
Josep Calmet, la llibertat de 
pensament, l’escola activa 
i el foment de l’esport com 
a valor educatiu. Garcia no 
s’hi va comprometre, però 
va semblar que els seus ulls 
no ho veien pas del tot im-
possible; i penso que estaria 
molt bé, que escrivís una me-
mòria de com era l’escola, la 
societat i la gent de Balsareny 
durant els onze anys que ell 
s’hi va estar. Mentrestant, li 
agraïm que hagi tingut tan 
interès a venir a presentar-
nos el llibre de la seva família, 
que és el d’ell, el seu pensa-
ment i la seva obra. Una obra 
que, com la de tots els bons 
mestres, perdura en el dia a 
dia dels seus alumnes. Moltes 
gràcies, senyor Garcia. 

R. CARRETÉ

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

Sant Domènec, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 47

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

P U I G
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENYCra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa
M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

EL JARDINET
B a r  -  R e s t a u r a n t

Comunions, 
b a n q u e t s ,  
reunions...

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
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‘Una nit de primavera’, un musical a Balsareny
LAIA RIU

Balsareny ha acollit aquest 
cap de setmana l’estrena del 
musical “Una nit de primave-
ra”. És una adaptació de l’obra 
teatral “Una noche de prima-
vera sin sueño”, d’Enrique 
Jardiel Poncela, i la música 
és original del balsarenyenc 
Marc Comabella Navarro.

El musical ha comptat amb 
un equip d’una trentena de 
persones entre actors i altres 
ajudants, i també ha comp-
tat amb la col·laboració de 
diverses entitats del poble, 
com ara Els Pastorets de Bal-
sareny, la Coral Sant  Esteve i 
la Coral Romaní de Balsareny 
i l’Ajuntament de Balsareny. 
L’equip portava un any i mig 
treballant en el projecte. El 
musical ha estat interpretat 
per nou actors: Paula So-
ler, Ferran Galiano, Abel 
Fornell, Júlia Pardillo, Laia 
Rodríguez, Aina Rodríguez, 
Jordi Comabella, Laia Caru-

lla i Berta Soler; i la música 
en directe ha estat interpre-
tada per Marc Comabella al 
piano, Núria Casas al contra-
baix i Mel·lina Illa al violí.  

El musical s’ha dut a terme 
dues vegades: la primera, 
el dissabte 8 a les 22h, i la 
segona el diumenge 9 a les 
18h, a la Sala Sindicat. Totes 
dues funcions han tingut 
una molt bona rebuda per 
part del públic. 

MARC COMABELLA

MARC COMABELLA

Escola Municipal de Música de Balsareny: Música a P2
JOANA ALMANSA

Tal com vam fer el curs pas-
sat, aquest darrer trimestre 
l’Escola de Música col·labora 
amb la Llar d’Infants amb un 
programa destinat als nens 
i nenes de P2. Cada dijous al 
matí un professor de músi-
ca s’encamina cap al carrer 
Sant Marc amb un equipatge 

d’instruments i cançons per 
a les criatures.  Asseguts en 
rotllana, el infants escolten les 
cançons, les aprenen i les can-
ten. Cantar pot ser tan natural 
com parlar; portar el ritme i 
ballar, tan natural com cami-
nar. I així ho fan els nostres 
alumnes, que se senten moti-
vats a fer-se seves les cançons 
i el seus ritmes i moviments 

mentre de manera ben natural 
adopten la música com a part 
integrada a les seves vivències. 

L’Escola de Música comple-
menta d’aquesta manera les 
activitats musicals que diri-
geixen diàriament les mestres 
de la Llar. El que nosaltres hi 
aportem són elements més 
avançats i específics. L’esforç 

val molt la pena i s’emmarca 
en el programa general 
d’integració de l’Escola Mu-
nicipal de Música al poble. Si 
ens voleu veure actuant amb 
les nostres corals, veniu a la 
Biblioteca el dijous 20 d’abril, 
a l’acte de lliurament dels 
premis literaris; tindreu un 
tast de la nostra música. Fins 
aleshores! 
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L’Ajuntament informa
Abril: Presentació de la Festa Major 2017, una festa per a totes les edats

La Festa Major de Balsareny 
2017 començarà divendres 
21 d’abril i s’allargarà fins di-
marts 25 d’abril (Sant Marc). 
En l’edició d’enguany, que a 
continuació us presentem, 
comptarem amb els se-
güents actes:

— Divendres 21 d’abril, a les 
18 h, a la Biblioteca Muni-
cipal Pere Casaldàliga, tin-
drà lloc la inauguració de 
l’Exposició Monogràfica 
Pintors Locals: Antonio 
Montoya i Pere Pla. Segui-
dament, a les 19.30 h, a la 
plaça Ricard Viñas i fins a la 
plaça de l’Ajuntament, tin-
drem l’espectacle itinerant 
“Transhumància” (Cia. Xip 
Xap Teatre). Els pastors 
d’aquest espectacle porta-
ran el seu ramat allà on el 
públic està reunit per gau-
dir del teatre de carrer. Un 
cop arribem a la plaça de 
l’Ajuntament, tindrà lloc el 
Pregó de la Festa Major, 
seguit del Repic de Campa-
nes, Focs d’Artifici i la Boti-
farrada Popular a la plaça 
de l’Església. Finalment, a 
partir de les 22h, al pavelló 
poliesportiu municipal gau-
direm del Concert i Ball amb 
l’Orquestra Internacional 
Selvatana, la formació ideal 
que no pot faltar en una festa 
major de prestigi, oferint un 
ampli ventall de possibilitats 
musicals i d’espectacle, que 
van des del concert clàssic 
fins al ball de gala.

ALBERT OTERO BONET — Dissabte 22 d’abril, a les 11 
h del matí a la sala Sindicat, 
tindrem l’Homenatge als 10 
anys de Ràdio Balsareny. A 
les 16 h, a la Soca, tindrà lloc 
el Concurs de Pesca Infantil 
de la Festa Major; a les 16.30 
h, al carrer del Trull, la V Ca-
gada de la Mula, i a partir 
de les 18.30 h, al mateix punt 
s’niciarà la 2a edició del Cer-
catapes de la Festa Major, 
passant pels bars i restaurants 
del municipi acompanyat de 
la música d’Elsk+sonen i la 
Banda Patilla, i finalitzant 
a les 23 h al Sindicat, on co-
mençaran els Concerts de 
Festa Major. Els primers a ac-
tuar, el grup Manel, ens pre-
sentarà el seu quart disc “Jo 
competeixo”, que s’enquadra 
en el pop-rock contempora-
ni. El següent grup, els Sher-
pah, ens presentaran el seu 
nou treball “H”, que suposa 
l’obra mestra de la banda i el 
màxim exponent del treball i 
recorregut fins ara, apostant 
amb fermesa pels directes i 
ritmes més ballables i lletres 
més punyents, que combi-
nen de nou el seu enginy i es-
til propi. Finalment, clouran 
la nit els Revoltijo, grup 
musical cardoní de rumba, 
cúmbia, reggae, fusión, ska,... 
presentant temes propis amb 
“Un grapat de sal”, juntament 
amb altres versions.

— Diumenge 23 d’abril, Dia-
da de Sant Jordi, a les 8.15 h 
del matí, Trobada del Grup 
de Rescat als Tres Pins; a les 
11h, Cercavila Gegantera 

fins a la plaça de la Mel, on 
tindrem parades de roses, 
la Biblioteca al carrer i la 
XXXII Roda d’Esbarts In-
fantils i Juvenils del Bages, 
seguida de l’actuació d’El So-
brino del Diablo Power Trio 
presentant “La història de la 
Literatura en Nou Cançons”, 
on repassarem des del mite 
de Sant Jordi i la lírica i èpica 
medievals fins a Joc de Trons 
(George R.R. Martin), passant 
per autors clau com Fray Luis 
de León, Shakespeare, Cer-
vantes, Bram Stoker o Tolkien, 
en nou divertides cançons. A 
partir de les 16.30h, al Sindi-
cat, tindrà lloc el Show del 
Grup “La Il·lusió” i seguida-
ment, Ball amb Joan Vilan-
deny.

— Dilluns 24 d’abril, a les 18 
h, a la plaça de l’Ajuntament, 
tindrem teatre familiar de ca-
rrer amb “The Incredible Box” 
(Cia. La Tal), l’espectacle més 
gran de tots els temps, que 
es convertirà en l’espectacle 
més estrafolari, absurd, ridí-
cul i extravagant de tots els 
temps.

— Finalment, dimarts 25 
d’abril, Diada de Sant Marc: 
durant el matí tindrà lloc el 
tradicional Bonjorn al Veïnat 
amb els Bastoners de Bal-
sareny, la Benedicció i re-
partiment del Panet de Sant 
Marc, i a partir de les 12 h, a 
la plaça de l’Ajuntament els 
Balls Tradicionals de Sant 
Marc, amb la Cobla Princi-
pal de Berga; la qual, a partir 

de les 16.30 h, ens oferirà un 
Cafè-Concert al C.I.R. “El Ca-
sino”. A les 18 h, al local de la 
plaça de la Mel, l’entrega de 
Premis del 38è Concurs de 
Pintura a l’Aire Lliure; i per 
cloure els actes, tindrem Tea-
tre de Festa Major a la Sala 
Sindicat amb l’espectacle 
d’humor “Meugenio: REUbi-
cando al GENIO”, on l’actor 
Toni Climent (“Reugenio”), 
considerat el millor imitador 
de tots els temps del recordat 
Eugenio, torna als escenaris 
després de 25 anys buscant 
la perfecció en execució i for-
mes fins a calcar el geni de 
l’humor català. 

Durant el següent cap de 
setmana, dissabte 29 d’abril 
tindrà lloc una Masterclass 
de Zumba del Gimnàs O2, i 
diumenge 30 d’abril, la XVI 
Trobada de Gegants i la X 
Trobada de Cotxes Clàssics.

A la gestió de la Festa Major 
2017 hi hem dedicat molt 
temps i esforç, mirant de 
fent-la atractiva per a tots els 
públics, totes les edats i tots 
els gustos, amb l’objectiu de 
mantenir la tradició, però 
també potenciar els ac-
tes que es van encetar du-
rant l’any passat. Agraïm la 
col·laboració de totes les per-
sones i entitats que s’hi han 
sumat. Des de l’Ajuntament 
us desitgem, amb il·lusió, que 
passeu una bona Festa Major, 
i que el temps ens acompanyi 
durant els cinc dies d’intensa 
celebració que viurem!
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El Cicle de passejades adreça-
des a la gent gran 2016/17, 
iniciativa conjunta de 
l’Ajuntament de Balsareny i 
del Centre Excursionista de 
Balsareny, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i 
del Casal de la Gent Gran de 
Balsareny, va fer la quarta 
sortida el dia 4 d’abril. Una 
cinquantena de persones es 
van traslladar en autocar a la 
vall d’Olzinelles —prèvia atu-
rada per esmorzar a l’àrea del 
Montseny— per fer una bo-
nica caminada d’uns 8,5 km, 
acompanyat dels guies Irene 
i Antonio, de l’associació Cor-
dada. El Parc del Montnegre, 

SARMENT

entre el Vallès Oriental i el 
Maresme, el formen els mas-
sissos del Montnegre i del Co-
rredor, tots dos a la Serralada 
Litoral. El clima humit i tem-
perat i el terreny granític fan 
que hi abundi l’alzina surera 
i una gran varietat d’arbres 
—fins a vint-i-cinc espècies 

A. SELGAS

Trobada d’exalumnes del 62

Trobada d’exalumnes del 62 
de les escoles Sant Josep (“els 
Capellans”), Roc Garcia (“els 
Nacionals”), les Dominiques 
(“les Monges”), l’escola na-
cional “de les nenes” (escoles 
del  carrer Sant Marc) i l’escola 
Guillem de Balsareny, pro-
ducte de la reconversió de les 
escoles anteriors en una de 
sola l’any 1974.

El passat 8 d’abril va tenir 
lloc a Balsareny una troba-
da d’alumnes de les escoles 
de Balsareny de la lleva del 
62. Gràcies a la iniciativa de 
la Conxita Calvet, amb l’ajut 
entusiasta d’altres membres 
de la promoció i, és clar, amb 
l’ajut del contacte dels mòbils 
i el grup de WhatsApp, ja feia 
uns mesos que s’estava fent 
la feina de localitzar tots els 
exalumnes  per tal d’acordar 
un dinar de retrobament. El 
pas del temps i la vida ens 
ha portat a tots plegats a 
camins ben diversos i a vol-
tes a indrets ben allunyats. 

MIQUEL PLANES CASALS

Ens vàrem aplegar trenta-
un membres de la promoció 
del 62 que actualment viuen 
a Alacant, a Barcelona, a les 
comarques del Solsonès, 
Berguedà, Osona, Lluçanès i 
encara majoritàriament a la 
comarca del Bages. El retro-
bament fou, sens dubte, molt 
emotiu, atès que alguns feia 
més de 40 anys que no ha-
vien mantingut cap mena de 
contacte. 

L’acte de retrobament co-

mençà a les 12 en punt al 
Casino, per tot seguit pujar al 
Castell i  fer una visita guiada. 
A les dues vàrem baixar al po-
ble, vàrem fer una foto com-
memorativa i vàrem dinar al 
restaurant “EL Carrilet”. No hi 
va faltar el pastís commemo-
ratiu de la trobada amb l’antic 
escut de Balsareny. A la sobre-
taula i va haver temps per re-
cordar tots aquells que ja no 
estan entre nosaltres i també 
aquells que no van poder ve-
nir per raons diverses. També 

hi va haver un reconeixement 
d’agraïment per a la Conxita 
Calvet Vilaseca com a orga-
nitzadora de la trobada. Fi-
nalment, la majoria encara 
vàrem poder compartir una 
estona de conversa distesa, 
alegre i feliç  al Bar-Frankfurt 
Llobregat, recordant velles 
anècdotes entre els com-
panys i les companyes i recor-
dant també aquells mestres 
que vàrem compartir. Tant de 
bo actes com aquest es pu-
guin anar repetint.

Caminada pel Montnegre

diferents: roures, alzines, 
pins pinyers, castanyers, 
avellaners, plàtans, verns, 
pollancres...— i unes bones 
vistes al massís del Corredor 
i al Montseny, amb el Turó 
de l’Home, el Matagalls i les 
Agudes. La caminada passava 
prop de Vallgorguina, pujava 

al collet de la Roca del Diable 
i baixava cap al mas de Ca 
l’Agustí; després de passar 
per un petit embassament, 
arribava a dinar a la Font de 
Lurdes. 

Una bonica excursió, la pe-
núltima de la temporada.

M. PLANES
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Carme Tripiana López tre-
balla a l’Ajuntament de Bal-
sareny com educadora social 
del servei d’atenció primària 
des del juliol de l’any 2016, 
després de realitzar un concurs 
d’oposició.

La Carme és nascuda a Saba-
dell el 14 de juliol de 1976 i va 
estudiar Psicologia a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. 
L’any 2010 s’habilità com a 
Educadora Social pel Col·legi 
d’Educadors de Catalunya. 
També ha realitzat un post-
grau en Art Teràpia a la Uni-
versitat de Girona.

A la Carme sempre li ha agra-
dat llegir, i el darrer llibre ha 
estat ‘La pell freda’, d’Albert 
Sánchez Pinyol, i entre les seves 
autores preferides hi ha Rosa 
Montero i Ana Maria Matute. 
Pel que fa a l’esport, li agrada 
molt la natació i també viatjar; 
ha estat a les Filipines, el Brasil, 
Mèxic, Costa Rica i l’Índia. Es-
tar amb la família i amics i fer 
excursions forma part del seu 
temps de lleure.

—En primer lloc, digueu-nos: 
com va anar el fet d’exercir 
com a educadora social?

—Exercir com a educado-
ra és una feina que sempre 
m’ha agradat. He treballat 
molts anys amb joves i amb 
les seves famílies, i tot i que 
a vegades hi ha situacions 
complicades també hi ha 
moments molt positius. Po-
der acompanyar en alguns 

Carme Tripiana, educadora social a l’Ajuntament de Balsareny
JOSEP GUDAYOL I PUIG

moments és sempre gratifi-
cant.

—Quin compromís amb la 
societat comporta el fet deser 
educadora social?

—Hi ha un escrit de Carles 
Capdevila que diu: “Ens han 
d’ajudar amb la prevenció, a 
donar importància a les emo-
cions, a les relacions, a resta-
blir vincles de confiança amb 
la societat. L’adjectiu que els 
identifica és social, perquè vi-
vim junts i ens calen compli-
citats. I el nom és educador, 

ARXIU

perquè l’educació és sem-
pre la solució, o treballador, 
perquè el món l’arreglarem 
fent feina”. Crec que aquest 
fragment engloba molt bé 
el compromís de la feina 
d’educador o treballador so-
cial.

—Quina tasca portes a terme? 
Surts al carrer?

—Actualment formo part de 
l’equip bàsic d’atenció social 
primària, i tot i que sortir al 
carrer et pot anar molt bé, 
i de vegades s’ha de fer, en 

l’equip bàsic d’atenció social 
primària la feina va més diri-
gida a elaborar i participar en 
projectes educatius per do-
nar resposta a les necessitats 
socials detectades al munici-
pi on es treballa. Es tracta de 
prioritzar el treball educatiu 
amb infants i joves i amb les 
seves famílies. Per tant, no 
correspon a la feina d’educar 
de carrer, la qual cosa seria 
un altre perfil professional.

—En consonància amb la pre-
gunta anterior, com ens valo-
raríeu aquesta feina que es fa 
des del despatx?

—Doncs una feina només 
de despatx donaria tan sols 
una resposta parcial, ja que 
és necessari el coneixement 
del territori i la realitat social 
del municipi, dels recursos 
disponibles (lleure, educació, 
salut, etc.) i les seves man-
cances, per poder donar una 
bona resposta a les persones 
que acompanyem.

—I la vostra feina comporta 
tenir contacte amb altres en-
titats?

—Sí, i a més a més és un punt 
molt important. Poder tenir 
una bona xarxa entre les en-
titats i les persones permet 
crear complicitats i experièn-
cies que millorin la qualitat 
de vida de les persones que 
hi participen, ja que el treball 
que es realitza a les entitats 
té una vessant educativa so-
cial i que és complementària 
i necessària per a la nostra 
feina. 

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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Marc Comabella Navarro va 
néixer el 22 de febrer del 1997 
a Balsareny. Actualment està 
acabant el 6è de grau pro-
fessional al Conservatori de 
Manresa i estudia 2n de Pla de 
formació professional com a 
actor i director a l’estudi Nancy 
Tuñón Jordi Oliver a Barcelona. 
Ho compagina amb diversos 
projectes, un dels quals ha estat 
la direcció del musical ‘Una nit 
de primavera’, estrenat a Balsa-
reny el dia 8 d’abril del 2017. 

—Com va sorgir la idea de fer 
aquest musical?

—Uns quants joves de la co-
ral tenien ganes de fer un 
musical i m’ho van comentar 
perquè els dirigís el projecte. 
A partir d’aquí va ser com un 
repte personal per aconse-
guir que defensin una obra 
ells sols. L’obra la vaig triar jo 
i en vaig buscar alguna que 
fos graciosa i còmica. No és 
una peça fàcil, perquè hi ha 
molt diàleg, però penso que 
encaixava molt bé amb ells. 
El que vaig fer va ser traduir 
el text al català i també vaig 
afegir-hi i treure cosetes. 

—I la música?

—La música la vaig fer jo i la 
lletra també. També la vaig 
pensar per a violí i contrabaix. 

—Com vau escollir el paper 
que faria cadascú?

—El que es fa normalment 

Marc Comabella, director del musical ‘Una nit de primavera’
LAIA RIU

quan tens una obra és fer una 
taula rodona i fer la lectura 
tots junts, i així veus cadas-
cú amb quin paper se’n surt 
més bé. Vaig anar canviant la 
lectura dels personatges per 
fer-me’n una idea i sortint 
d’allà ja tenia molt clar qui 
faria cada paper.

—Heu estat treballant-hi du-
rant molt temps?

—Hem estat treballant-hi 
un any i mig llarguet, assa-
jant gairebé cada setmana i 
ara aquesta última setmana 
hem fet assajos cada dia. 
Sempre hem fet assajos de 
dues hores com a mínim i hi 
ha hagut molta dedicació, 
molt estudi a casa.

—Esteu contents amb la rebu-
da que ha tingut el projecte?

—Molt, jo estic contentís-
sim. No m’ho esperava gens: 
la gent et para pel carrer, 
tothom ens felicita, rebem 
missatges... La gent està 
molt contenta. També, veu-

re el Sindicat amb el públic 
dret aplaudint va ser una re-
buda genialment increïble, 
n’estic contentíssim.  

—Com a grup, teniu altres 
projectes en ment?

—Ara per ara no, som perso-
nes de sectors diversos i és 
el primer cop que ens hem 
ajuntat per una obra així. 
Mai no es pot descartar, però 
ara per ara no. El que sí que 
potser farem serà represen-
tar el musical en algun altre 
poble, que n’hi ha algun que 
hi està interessat. Per tant el 
que farem serà anar quedant 
per mantenir l’obra i si surt 
algun bolo més el farem. 

—Per últim, voldríem dema-
nar-te sobre la sèrie Altafulla, 
l’altre gran projecte en el qual 
participes. En quin punt us 
trobeu ara mateix?

—Ara mateix tenim tota la 
sèrie rodada i és a Guardio-
la de Berguedà en un estudi 
d’edició que l’estan mun-

tant. Fa uns mesos va sortir 
el tràiler, també va sortir la 
sintonia per internet, i se-
gueixen sortint personat-
ges i membres de l’equip. 
Encara n’hi ha per un temps 
perquè hi ha molta feina a 
editar. Són quatre capítols 
d’una hora cadascun. Ara 
estem pràcticament enlles-
tint el primer capítol i falten 
els altres tres. Ens anem tro-
bant, analitzem les escenes, 
mirem què s’ha d’arreglar... 
cal acabar-ho de polir per-
què estigui bé tant a nivell 
de fotografia com a nivell 
interpretatiu. 

Moltes gràcies, Marc! Des del 
Sarment et volem felicitar per 
l’esforç i la feina feta en un 
projecte d’aquestes dimen-
sions. Esperem que pugueu 
representar l’obra a altres 
llocs i que segueixi tenint l’èxit 
que ha tingut aquí. També es-
perem que continueu treba-
llant en projectes d’aquestes 
característiques i que ens en 
deixeu gaudir, tal com hem 
fet amb aquest musical.

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

MARC COMABELLA



Iberpotash ha pogut pro-
veir un fons d’uns 48 milions 
d’euros per intervenir en la 
problemàtica ambiental dels 
runams salins, segons va fer 
públic ‘Regió 7’ el passat 13 de 
març. 

L’import apareixia com a “pro-
visió de fons” en l’informe fi-
nancer que ICL ha presentat 
en el quart trimestre de 2016 
a la borsa de Nova York amb 
el concepte “per eliminiació 
dels residus històrics en les 
operacions a Espanya”. Segons 
aquesta informació, la partida 
pressupostària engloba un 
doble objectiu. D’una banda, 
l’actualització dels plans de 
restauració per a Súria i Sa-
llent, els quals “estan en mans 
del Govern de la Generalitat, 
que és qui els ha de validar”. I 
d’altra banda s’inclou la reser-
va econòmica per assumir i 
fer front a l’execució de la sen-
tència penal que condemna-
va subsidiàriament l’empresa 
per delicte ambiental, del 
desembre de 2014 i elevada a 
ferma per l’Audiència Provin-
cial de Barcelona el febrer de 
l’any passat. 

Segons ‘Regió 7’, de forma 

imminent es presentarà 
l’executòria que ha de de-
finir el compliment del que 
requereix el jutge, és a dir, el 
pla de mesures per atendre 
la sentència i la seva quanti-
ficació.

Internament, la companyia 
minera ha exposat als treba-
lladors les línies que han de 
garantir el futur de l’activitat 
al Bages, però encara no se 
sap el que passarà al juliol, 
quan l’empresa ha de deixar 
d’abocar al runam del Cogu-
lló, segons la sentència que 
ha de complir. 

El futur d’Iberpotash, incert
JOSEP GUDAYOL I PUIG
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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-
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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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ENTREVISTA

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.
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Iberpotash reitera la seva “fer-
ma voluntat de portar a terme 
un tancament endreçat de 
l’activitat a Sallent i un trasllat a 
Súria que no posi en risc els llocs 
de treball”. En aquest aspecte, 
posa de manifest “la necessitat 
de trobar solucions consensua-
des i viables amb les diferents 
administracions per continuar 
amb l’activitat a Sallent fins que 
no estigui totalment acabada 
la rampa de la mina a Súria, així 
com l’ampliació de la mina de 
Cabanasses”. I és que el gran 
problema és que Súria encara 
no estarà preparada per rebre 
els treballadors de Sallent i Bal-

sareny ja que la rampa acumula 
un retard considerable.

Per tant, ens trobem davant la 
incertesa de molts llocs de tre-
ball que depenen de l’activitat 
extractiva de Sallent i Balsareny, 
motor de l’economia de moltes 
famílies a la nostra població. 
L’empresa ja havia comunicat 
als treballadors que els tras-
lladaria a Súria, però sense la 
rampa acabada no poden és-
ser absorbits. Aquests estan 
preocupats i ho fan saber, però 
potser caldria alguna veu insti-
tucional que aclarís tot aquest 
embolic.

ARXIU
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METEOROLOGIA / REPTE 

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)            11,0
Mitjana (min.+màx.)           11,7
Mitjana de mínimes         2,0
Mitjana de màximes       21,3
Mínima                           -1,4; dia 1
Màxima                         27,5; dia 9
Mín. més alta                 5,6; dia 12
Màx. més baixa            12,1; dia 25

Pressió (hPa) 
Màxima      1.024,2; dia 14
Mínima            986,0; dia 4

FRANCESC CAMPRUBÍ

Aigua de març, herba als sembrats

BALSARENY AVUI 

Vent (km/h) 
Ventada més alta   92,2; dia 13
Velocitat mitjana                   6,7
Recorregut del vent 4.999,8 km

La pluja (litres) 
Dia 3                  5,7
Dia 4                11,5
Dia 12                 9,8
Dia 23                 1,1
Dia 24               34,5
Dia 25               41,2 (en part neu)
Dia 27                 2,4
Dia 31                 0,7
Total                    106,9litres

Resposta al repte núm. 22: 
La diferència entre les parti-
des guanyades i perdudes és 
de 10, sigui quin sigui el nom-
bre d’empats.

ROC CARULLA

Repte núm. 23

En un poble, la proporció entre el nom-
bre d’homes adults i el nombre de dones 
adultes és 2:3 i la proporció entre dones 
adultes i els infants és 8:1. Quina és la pro-
porció entre el nombre total de persones 
adultes i el nombre d’infants?
Salut i lògica!

Travessera, 77 - Tel. 93 820 03 55 - 605 79 78 32 - BALSARENY
instalnou@gmail.com

Fa uns dies que l’Associació 
de Veïns de Sant Josep de 
Balsareny va portar a terme 
l’Assemblea Ordinària corres-
ponent per a una informació 
acurada de tots els seus afiliats.

En la citada assemblea van 
quedar aprovats els següents 
punts de l’ordre del dia:

Aprovats els punts anteriors, 
van ser signats pels mem-
bres de la junta actual: Josep 
Massana (president), Joan 
Massana (tresorer), Carmen 
Fernández (secretària) i la 
vocal Montse Egea.

Associació de Veïns Sant Josep
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Ens hem de disculpar perquè el passat mes de març 
vam publicar, per error, amb el número 23, el repte nú-
mero 21, que ja havia sortit publicat el gener (i la solu-
ció, 121 bales, al febrer). — Redacció.

Fe d’errades

1-

2-

Estat de comptes de 
l’exercici de 2016.

Pressupost Funerària Fon-
tal per a l’any 2017. Durant 
la sessió alguns socis van 
demanar a veure si es po-
dia incloure en el servei 
l’enterrament per incine-
ració. La junta va assumir 
de fer les gestions neces-
sàries sobre l’afer. 

3-

4-

5-

Es va donar per finalitzada 
la campanya per a la cap-
tació de socis.

Un any més la junta va 
demanar a tots els asso-
ciats que fessin present 
a tothom la importàn-
cia del servei que dóna 
l’Associació dins l’afer de 
decessos.

Per últim, es va informar 
sobre la recaptació (de 
264 euros) aconseguida 
per mitjà de la rifa de Na-
dal de 2015. 
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