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Balsareny gaudeix d’una festa major plena d’actes, amb bon temps 
i amb la col·laboració de moltes de les entitats locals.

Manifest en defensa de la continuïtat de la Indústria 
Minera moderna i sostenible a la Catalunya Central 

Festa Major molt participativa
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Balls de Sant Marc
SARMENT

El 25 d’abril, els Bastoners van 
donar el bon jorn al veïnat tot 
ballant pels carrers. Després de 
la benedicció i repartiment del 
panet de Sant Marc, a migdia, 
amb un bon sol, va començar 
l’acte més emblemàtic de la 
Festa.

Van començar els Bastoners 
de l’Escola Guillem de Balsa-
reny. Tot seguit, els Dansaires 
dels Pastorets de Balsareny 
van presentar quatre danses 
tradicionals: La primera, el Car-
nestoltes del Prat de Llobregat; 
seguidament, el Virolet, dansa 
iniciàtic als balls de bastons; en 
tercer lloc, el Ball de Rentado-
res de Bagà, també conegut a 
les ribes del Llobregat, el Ter i 
el Freser; i els Dansaires van fi-
nalitzar la seva actuació amb el 
Ball Francès de l’Enviny:

A continuació, els alumnes de 
l’Escola Guillem de Balsareny 
van ballar, en tres colles, el Ball 
de la Faixa, de finals del segle 
XIX i original de Balsareny. 
Mossèn Joan Bajona, que pre-
senciava les ballades, és l’autor 
de la música del Ball dels Ge-

SARMENT

gantons Joan i Mariona, que 
van dansar, igual com la ge-
ganta Blanca, amb els Gegan-
ters i Grallers ElsK+Sonen de 
Balsareny.

Després, els Bastoners de Bal-
sareny van oferir quatre ba-
llades de bastons; i en acabat, 
van convidar diverses “velles 
glòries” a afegir-s’hi, cosa que 
els més valents van fer sense 
fer-s’hi pregar.

El torn dels Geganters i Grallers 
de Balsareny va arribar pre-
sentant la dansa dels Gegants 
Marc i Maria, original també de 
mossèn Joan Bajona, i altres 
balls.

Seguidament, les dues colles 
geganteres locals es van aple-

gar en una ballada conjunta 
amenitzada per sengles grups 
de grallers i tambors.

I l’acte va acabar amb la Cobla 
la principal de Berga que va in-
terpretar la sardana “Records 
balsarenyencs”, de Josep M. 
Albertí. S’hi va fer una bona 
rotllana, que després encara es 
va anar engrandint.

Felicitem els organitzadors i 
tots els col·laboradors que han 
fet possible aquesta diada tan 
lluïda. A la tarda, hi va haver el 
Cafè-Concert al Casino, a cà-
rrec de la Cobla Ciutat de Ber-
ga; el lliurament de premis del 
concurs de pintura a l’aire lliu-
re, i l’obra teatral “Meugenio: 
reubicando al Genio”. Va ser tot 
una festa!

SARMENT
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Concurs de Pintura a l’aire lliure
SARMENT

Dimarts, 25 d’abril, a la tarda, 
la pubilla de Balsareny, Blanca 
Soler, la dama d’honor, Mercè 
Rovira, i el regidor de Cultura, 
Albert Otero, han lliurat els 
premis del Concurs de Pintu-
ra a l’Aire Lliure. D’un total de 
26 participants, aquests han 
estat els guardonats:

Primer premi: 
Joan Vila Arimany 

Segon premi: 
Joan Calveras Subirana 

Tercer premi: 
Néstor Sanchiz 

Quart premi: 
Lluís Puiggròs Puigdellívol

Premi local: 
José Cabrera Aranda  

Premi infantil: 
Aran Sivill Pla 

SARMENT

XXXII Roda d’Esbarts Infantils
i Juvenils de la Catalunya central

SARMENT

El passat dia 23 d’abril, diada 
de Sant Jordi, es va celebrar 
a Balsareny la XXXII Roda 
d’Esbarts Infantils i Juvenils de 
la Catalunya central, per pri-
mera vegada al nostre poble. 
Davant un nombrós públic 
que va gaudir de les danses 

i va aplaudir molt els balla-
dors, van actuar tres grups: 
l’Esbart dansa Jove de Navàs, 
l’Esbart Queralt de Berga i els 
Dansaires dels Pastorets de 
Balsareny, que organitzaven 
la trobada juntament amb 
l’Ajuntament de Balsareny i 
amb la col·laboració de Ràdio 
Balsareny. 

SARMENT

XVI Trobada de Gegants
SARMENT

El diumenge 30 d’abril, la 
Colla de Geganters i Grallers 
de Balsareny ha celebrat la 
XVI Trobada de Gegants a 
Balsareny. Amb la participa-
ció de les colles del Prat de 
Llobregat, Vacarisses, Corne-
llà de Llobregat, Sant Vicenç 
de Castellet, Rellinars, Sant 
Andreu de la Barca, Verdú i 
Montesquiu, el Marc i la Ma-

FACEBOOK GEGANTS DE BALSARENY

ria de Balsareny han ballat 
pels carrers del poble. L’acte 
ha començat amb una plan-
tada inicial, a les 9 del matí a 

la Zona esportiva municipal, 
i ha seguit amb una anima-
da cercavila fins acabar al 
migdia amb tots els grups 

dansant a la plaça de la Mel. 
Una bonica diada gegantera: 
felicitats als organitzadors i 
participants!
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ALBERT OTERO BONET 

Ja som al maig, a un mes de 
l’inici de l’estiu. Les hores 
de sol s’allarguen i el bon 
clima ens acompanya. Amb 
l’arribada de l’estiu, arriben 
també els actes, esdeveni-
ments i festivitats caracte-
rístics d’aquesta època: un 
any més, estem preparant 
l’obertura de les Piscines 
Municipals de Balsareny per 
la temporada d’estiu 2017, 
que enguany restarà oberta 
al públic des del 17 de juny 
fins al 10 de setembre; a més, 
s’està preparant el Campus 
Esportiu d’Estiu 2017, coorga-
nitzat entre el Consell Espor-
tiu del Bages i l’Ajuntament, 
que tindrà una durada d’un 
mes, des del 26 de juny fins 
al 28 de juliol. Per segon any 
consecutiu, l’Ajuntament 
està organitzant, també, el 
Torneig Solidari de Futbol 
Sala d’Estiu 2017, que durarà 
des de mitjans de juny fins a 
finals de juliol, i pel que fa a 
festivitats, torna la celebració 
de la Revetlla de Sant Joan, 
que tindrà lloc el proper 23 
de juny, i les tradicionals ce-
lebracions estiuenques de 
les festes dels carrers i Sant 
Cristòfol, durant el mes de 
juliol. Tot això arriba just 
quan fa un mes que a Balsa-
reny hem celebrat, per Sant 
Marc, la nostra Festa Major, 
que enguany ha seguit amb 
l’esperit popular i renovador 
de la passada edició.

La Festa Major de Balsareny 

2017 es va allargar un total de 
set dies (del 21 al 25 d’abril, 
però també el cap de setma-
na del 29 i 30 d’abril), seguint 
la línia encetada l’any passat 
amb la idea de mantenir la 
tradició, però creant actes 
nous, més frescs i innova-
dors, fet que va provocar que, 
forçosament, alguns dels es-
deveniments, per qüestions 
d’espai i infraestructura, tin-
guessin lloc durant el cap de 
setmana del 29 i 30 d’abril. 
També s’ha buscat implicar-hi 
entitats locals amb l’objectiu 
de fer-la més popular, par-
ticipativa i oberta a tots els 
públics. Mostres d’aquest 
caràcter participatiu i popu-
lar del que hem volgut seguir 
nodrint la nostra Festa Major 
són el fet que, per segon any 
consecutiu, el Pregó no va 
ser a càrrec de l’alcalde, com 
tradicionalment s’havia fet, 
sinó que es va cedir aquesta 

SARMENT

important tasca inaugural a 
un col·lectiu local per donar-
li veu; i així com l’any passat 
les pregoneres escollides van 
ser un grup de noies i dones 
balsarenyenques de dife-
rents edats, reafirmant el pa-
per de la dona a la nostra so-
cietat, aquest any el privilegi 
va ser dels alumnes de 6è de 
l’Escola Guillem de Balsareny, 
remarcant l’importantíssim 

paper formatiu i educatiu de 
l’escola en l’àmbit municipal, 
així com també el fet que 
infants i joves són el futur i 
tenen molt a dir-nos. A més, 
per segon any consecutiu, es 
va celebrar la Botifarrada Po-
pular a la plaça de l’Església 
després del Repic de Campa-
nes i els Focs d’Artifici, impli-
cant una entitat local en la 
seva organització, 

SARMENT
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i així com l’any passat la reco-
neguda Orquestra Maravella 
va cloure la jornada inaugu-
ral, aquest any l’encarregada 
va ser l’Orquestra Selvatana, 
una altra de les formacions 
de més prestigi del panora-
ma musical català actual, mo-
tiu pel qual els balsarenyencs 
i balsarenyenques que es van 
acostar divendres al pavelló 
van poder gaudir, per segon 
any, d’un concert i un ball 
amb molta qualitat musical i 
escènica, dignes d’una gran 
Festa Major.

Una altra activitat que aquest 
any s’ha consolidat és la 2a 
edició del Cercatapes, que 
va ser una festa popular, gas-
tronòmica i musical al carrer, 
iniciativa creada durant l’any 
passat que, enguany, va im-
plicar nou bars i restaurants 
del municipi i va comptar 
amb uns 150 participants 
amb tiquet i molts acompan-
yants que seguien el recor-
regut de la ruta. Durant la 
tarda-vespre de dissabte, el 
Cercatapes va recórrer els ca-
rrers de Balsareny amb la mú-
sica d’ElsK+Sonen i la Banda 
Patilla, vinguda de Barcelona, 
tot fent degustar als partici-
pants les tapes i els tastets 
que els bars i restaurants van 
preparar per a l’ocasió. Una 
activitat que valorem com 
a molt positiva per al muni-
cipi i que volem seguir ce-
lebrant i millorant, any rere 
any, amb l’objectiu que creixi 
i que sigui un esdeveniment 
fix en futures edicions de la 
nostra Festa Major degut a 
la bona rebuda i a l’ambient 
de festa al carrer que s’ha 
aconseguit crear amb la seva 
celebració. Volem donar les 

gràcies, sempre de forma 
insuficient, als bars i restau-
rants participants per la seva 
col·laboració i per confiar en 
aquest projecte, instant-los 
a seguir treballant conjunta-
ment per potenciar més ac-
tes populars d’aquest tipus. 
La nit de dissabte va finalitzar 
al Sindicat amb un Concert 
Jove de molta qualitat per a 
un poble petit com el nostre, 
que va tenir com a convidats 
estrella el grup de pop-rock 
català Manel, que van visitar 
Balsareny abans de la seva 
gira europea, acompanyats 
pel grup bagenc Sherpah, 
estrenant nou disc, i de les 
versions dels cardonins Re-
voltijo. Les barres de tots els 
concerts van ser sortejades i 
cedides a entitats locals per 
fomentar la seva implicació a 
les festes i la seva autogestió.

Pel que fa a nous esdeveni-
ments, aquest any hem acollit 
la XXXII Roda d’Esbarts Infan-
tils i Juvenils de la Catalunya 
Central, comptant amb la par-
ticipació dels esbarts Queralt 
de Berga, Dansa Jove de Na-

vàs i Dansaires dels Pastorets 
de Balsareny. El diumenge al 
matí, Diada de Sant Jordi, van 
oferir els seus balls i danses 
tradicionals a la plaça de la 
Mel, presidits pels gegants 
de Balsareny i rodejats per 
parades de roses, la Bibliote-
ca al carrer i amb la presència 
d’un espai foodtruck, acte 
que va finalitzar amb el con-
cert en horari de vermut de 
“El Sobrino del Diablo Power 
Trio” i la seva “Història de la 
literatura en nou cançons”, 
ideal per al Dia del Llibre. 
Enguany creiem, doncs, que 
Balsareny va tenir una gran 
i renovada matinal de Sant 
Jordi. S’ha seguit apostant, 

SARMENT

també, per les actuacions al 
carrer, com l’espectacle iti-
nerant de divendres, “Trans-
humància”, de la Cia. Xip-Xap 
Teatre, o el teatre de carrer de 
dilluns, amb “The Incredible 
Box” de la Cia. La Tal, i tam-
bé pels clàssics de l’humor, 
ja que, igual que l’any passat 
vam gaudir del tribut al gran 
Rubianes amb “Lo Mejor de 
Pepe Rubianes”, aquest any 
ens ha visitat Meugenio, amb 
l’espectacle “Reubicando al 
GENIO”, homenatge a l’etern 
humorista Eugenio.

Finalment, gràcies a tots els 
balsarenyencs i balsarenyen-
ques que, un any més, heu 
sortit al carrer i participat en 
els actes i esdeveniments que 
hem preparat amb il·lusió 
per la nostra Festa Major, que 
és el que dóna sentit a la nos-
tra tasca de mesos de prepa-
ració i organització. Segui-
rem treballant, amb ganes i 
empenta, per oferir cada any 
una Festa Major millor que 
l’anterior, a l’altura del que 
un gran poble com Balsareny 
mereix. Bon inici de l’estiu, i 
fins al juny!

Regidoria de Cultura, Festes 
i  Comunicació de

 l’Ajuntament de Balsareny

SARMENT
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Acta del 47è Concurs Nacional 
de Fotografia Festa dels Traginers

El 9 d’abril de 2017, es reunei-
xen a la sala El Sindicat de Bal-
sareny els Srs: MONTSERRAT 
DOLZ LÁZARO (Agrupació 
Fotogràfica Parets del Vallès), 
JORGE PALLARÉS BARAS (Club 
Fotogràfic Badia del Vallès) i 
JOSEP M. FONTANET VALLS 
(Agrupació Fotogràfica Mont-
cada i Reixac), els quals es 
constitueixen en el Jurat del 
47é Concurs Nacional de Foto-
grafia Festa dels Traginers.  
Per unanimitat han emès el 
següent veredicte: 

PREMI NACIONAL 
DE CREACIÓ DIGITAL: 
Primer Premi: 
ANTONIO GARBALLO BARRIONUEVO 
de Cerdanyola del Vallès. 
Segon Premi: 
TXEMA LACUNZA NASTERRA 
de Sabadell. 
Tercer Premi: 
MIGUEL RODRIGUEZ MARTÍNEZ 
de Barberà del Vallès 

PREMI NACIONAL DE COLOR: 
Primer Premi: 
DANIEL FONT VILA 
de Ripoll.
Segon Premi: 
MIQUEL PONS BASSAS 
de Cerdanyola del Vallès.
Tercer Premi: 
ALONSO ESPEJO SANCHEZ 
de Terrassa.

PREMI LOCAL DE COLOR: 
Primer Premi: 
ENRIQUE DÍAZ GARRE 

SARMENT Segon Premi: 
ANTONIO RUIZ FORTES 
Tercer Premi: 
BENVINGUT XANDRI CARDONA
 
PREMI NACIONAL DE 
RETRAT DE TRAGINER: 
Primer Premi: 
DANIEL FONT VILA 
de Ripoll.
Segon Premi: 
TXEMA LACUNZA NASTERRA 
de Sabadell.
Tercer Premi: 
ANTONIO GARBALLO BARRIONUEVO 
de Cerdanyola del Vallès. 

PREMI NACIONAL DE B/N: 
Col·lecció d’honor: 
MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ 
de Barberà. 
Primer Premi: 
TXEMA LACUNZA NASTERRA 
de Sabadell. 
Segon Premi: 
BENVINGUT XANDRI CARDONA 
de Balsareny. 
Tercer Premi: 
DANIEL FONT VILA 
de Ripoll. 
Quart Premi: 
FRANCESC COMELLAS CORRAL 
de Manresa.
Cinquè Premi: 
ALONSO ESPEJO SANCHEZ 
de Terrassa. 

PREMI LOCAL DE B/N: 
Primer Premi: 
BARTOLOME GONZALEZ PEREZ 
Segon Premi: 
ANTONIO RUIZ FORTES 
Tercer Premi: 
JUAN CABALLERO JUNCAL 

Fa uns dies que em vaig tro-
bar, com sempre, el balsa-
renyenc i poeta Diego Galera 
tot fent un cafè en un dels 
bars de Balsareny. En Diego 
m’explicà que ha participat 
en un concurs literari en una 
d’aquestes edicions publi-
cades a nivell internacional, 
on hi ha autors de l’Amèrica 
Central i d’altres països de 
l’Amèrica Llatina. En aquesta 
edició, alguns amics partici-
pants li han dedicat un parà-
graf en vers. Segons puc en-
tendre jo, les paraules serien 
prou adients per a un recor-
datori universal de situacions 
en què qualsevol de nosaltres 
es pot trobar. A continuació 
publiquem aquests versos:
“Si ayer te quise
hoy en mi añoranza
he de llegarte a adorar
si hoy te fuiste
me dejaste la esperanza
de mañana poderte encontrar
en este cielo de nuestros 
antepasados
en ese cielo cuajado de estrellas
en el que me parece que 
ahora estás
como premio a tus méritos 
pasados.
Gloria! Gloria! Aleluya! 
Alas más bellas almas 
que para ganar el cielo
siempre estuvieron prestas”.

Dedicat per uns 
amics a Diego 
Galera Morales: 
Cuando alguien 
se va

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Convocatoria 
d’Assemblea 
General ordinaria 
del CCB

Es convoca l’Assemblea Ge-
neral Ordinària de socis del 
Cercle Cultural de Balsareny 
que tindrà lloc el divendres 9 
de juny del 2017 a les 20,30 
hores al Casal d’Entitats 
(Plaça Ricard Viñas, 3) de 
Balsareny, amb els següents 
punts de l’ordre del dia:

Tots els socis hi sou convi-
dats.

CCB

1

2

3

4

5

6

Lectura i aprovació, si es-
cau, de l’acta anterior.

Renovació de la junta, si 
escau.
Lectura i aprovació, si es-
cau, de l’estat de comptes 
a 31 de desembre 2016.

Quotes per a l’any 2017. 

Informes de la redacció 
del Sarment, dels Astroa-
mics i de La Garsa.

Precs i preguntes.

ACTUALITAT
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Manifest en defensa de la continuïtat de la Indústria 
Minera moderna i sostenible a la Catalunya Central 

A dia d’avui l’activitat minera a 
la Catalunya Central és un dels 
motors econòmics i socials 
més importants de la regió. 
A més de proporcionar feina 
i perspectives de futur a mi-
lers de famílies, la mineria que 
proposa ICL és una gran alter-
nativa sostenible i de futur per 
al territori.
 
Ara, l’empresa responsable de 
l’activitat de Sallent i Súria es 
veu abocada a una dràstica 
reducció de l’activitat, posant 
en perill una gran part dels 
5.000 llocs de treball directes 
e indirectes. Permetre aquest 
fet provocaria un abandona-
ment de part de l’activitat i les 
seves instal·lacions, pèrdua 
de llocs de treball actuals, així 
com incertesa i desànim en la 
voluntat de l’empresa de se-
guir invertint i continuar des-
envolupant la seva activitat al 
Bages, malgrat les dificultats 
que es viuen actualment. 

El Projecte d’ICL posa espe-
cial èmfasi en l’assoliment 
d’una mineria sostenible. 
Per aquest motiu, forçar de 
forma abrupta la finalitza-
ció dels projectes en marxa 
pot ser molt més perjudicial 
pel medi ambient, que no 
pas acompanyar-la en el seu 
compromís de rehabilitar 
l’espai actual. 

Amb la col·laboració activa de 
les institucions públiques i la 
recerca de solucions transi-

COMITÈS D’EMPRESA IBERPOTASH

tòries que permetin la con-
tinuïtat de l’activitat, po-
dem evitar aquest tancament 
prematur, salvant així l’única 
via d’ingressos de milers de fa-
mílies, i podent incorporar els 
projectes de futur d’aquesta 
industria al mapa del nostre 
territori, amb el respecte so-
cial i mediambiental que es 
mereixen els nostres pobles i 
comarques. 

Per això, 
RECLAMEM a la Generali-
tat de Catalunya que ajudi a 
mantenir el futur i prosperi-
tat de les persones, el terri-
tori i l’activitat econòmica, ja 
aquestes inversions són un 
dels instruments per seguir 
caminant junts com a país. 

DEMANEM el suport a les 
mesures transitòries que, de-
gudament justificades, han 

Gràcies per tot, 
Josefa

El dia 3 de maig ens va deixar 
MARIA JOSEFA PULIDO 
ARÉVALO, esposa del nos-
tre fidel col·laborador Josep 
Gudayol i Puig, i persona 
molt coneguda i estimada al 
poble per la seva implicació 
en nombroses activitats cul-
turals, cíviques i solidàries, 
entre les quals Càritas, els 
Pastorets o el Grup La Il·lusió 
de l’associació Els Ametllers 
del Casal de Gent Gran de 
Balsareny. Precisament en 
l’actuació d’aquest grup al 
Sindicat el dia de Sant Jordi 
és quan es va trobar mala-
ment i, malgrat tot, va vo-
ler i poder actuar en la que 
seria la seva darrera apari-
ció en escena. Hem perdut 
una bona persona, afable i 
somrient, sempre disposada 
a ajudar i a col·laborar en tot 
allò que fes falta. La recor-
darem sempre amb afecte. 
Manifestem el nostre condol 
a la seva família i a totes les 
entitats en què generosa-
ment va participar. 

R. CARRETÉ
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de servir per al tancament  
ordenat de l’explotació de Sa-
llent. Amb les mesures legals 
i administratives necessàries, 
incloent-hi l’ús acotat, provisio-
nal i limitat del dipòsit salí del 
Cogulló i la construcció d’una 
planta de purificació de sal a 
Sallent, es poden salvar llocs de 
treball i ajudar a obtenir la sos-
tenibilitat ambiental buscada 
per permetre l’acabament de 
les obres de la rampa de Súria 
i donar una sortida adequada 
per a totes les parts implicades. 

CONFIEM en què totes les ins-
titucions ajudin a salvar els an-
hels de futur d’una Catalunya 
Central, amb l’esperit suficient 
per ser motor i cor de Cata-
lunya, centrant els esforços en 
la recerca de solucions transi-
tòries. 

Manresa, maig 2017
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Bethelhem i Laia, l’atletisme a Balsareny
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Bethelhem Manzano Jimeno 
va néixer el 15 de desembre, té 
14 anys i viu a Balsareny. El que 
més li agrada fer en el seu temps 
lliure és escoltar música i sortir 
amb els amics. Actualment està 
cursant 3r d’ESO a l’Escola Dio-
cesana de Navàs. Practica atle-
tisme a Manresa. 

—Ens pots explicar una mica 
com funciona l’atletisme i qui-
nes branques té? 

—Dins de l’atletisme hi ha els 
salts, els llançaments i córrer. 
Dins de córrer hi ha la velo-
citat i el fons. Jo faig el fons, i 
de prova els 3.000. També faig 
cros, que és com el cros escolar 
però per a gent federada. 

—Quan vas començar a prac-
ticar-lo? Havies practicat altres 
esports abans?

—Fa uns quatre anys. El pri-
mer esport que vaig practicar 
va ser la natació, però vaig 
començar de molt petita i als 
10 anys o així em vaig cansar. 
Llavors vaig fer handbol aquí 
a Balsareny, també vaig provar 
el futbol. Vaig començar a fer 
el cros escolar, encara no feia 
atletisme, i com que veia que 
m’agradava doncs vaig provar-
ho al club i em va agradar.

—Ja des del principi vas co-
mençar a competir?

—Primer em van fer unes pro-
ves i les vaig fer bé. Llavors vaig 
anar a provar una competició 
que hi havia aquell cap de se-
tmana i em va anar bé. Des-
prés em vaig classificar per al 
Campionat de Catalunya i vaig 
quedar sisena. I cada cop em 
va anar agradant més.

—Quants entrenaments fas?
—Entreno tres cops a la set-
mana (dilluns, dimarts i dijous) 
una hora i mitja, i al cap de set-

mana faig competició. El meu 
entrenador és el Joan Lleonart 
i estic a la categoria de Cadet. 

—Ja des de principi de curs hi 
ha competicions?

—Dins de cada temporada, al 
principi de setembre a prin-
cipis de desembre hi ha cros. 
Després, des de principis de 
desembre fins al febrer més o 
menys, tenim la pista coberta, 
que és quan fa més fred. És una 
pista d’atletisme, però coberta; 
és a Sabadell i només hi ha 
aquesta a Catalunya. Jo entre-
no a Manresa, però per com-
petir anem a la pista coberta 
de Sabadell. Llavors, fins a final 
de curs ja és a l’aire lliure. 

—Explica’ns una mica com fun-
cionen les competicions.
—Competeixo amb noies. Hi 
ha competicions gairebé cada 
setmana i els pares ens porten 
a les competicions. Per exem-
ple, a l’època de cros en fem 
sis i vas aconseguint punts. 
Quan s’acaben, depenent de 
la puntuació que has obtin-
gut, pots anar a un cros que és 
un campionat internacional. 

ARXIU

Un dels campionats més im-
portants que hi ha és el cros 
d’Elgoibar. De Pista Coberta hi 
ha el Campionat de Catalunya 
de Pista Coberta i després més 
endavant es fa el Campionat 
d’Espanya de Pista Coberta. 
D’Aire Lliure hi ha més compe-
ticions, per exemple competi-
cions amb la Selecció Catalana. 
Si guanyes els campionats de 
Catalunya, llavors pots anar 
als campionats d’Espanya, on 
competeixes amb els millors 
de les altres comunitats.
—I participes a moltes competi-
cions? N’has guanyat algunes?

—Sí, per exemple la Jean 
Bouin, on vaig quedar ter-
cera al 2015, i al Campionat 
d’Espanya de Pista Coberta 
també vaig quedar tercera. 
També vaig anar el 10 de juliol 
al Campionat d’Espanya d’Aire 
Lliure, que va ser a Granollers. 

—I tens pensat seguir molts 
anys amb aquest esport?

—No ho tinc pensat, de mo-
ment vaig fent i mentre no em 
cansi... Vaig començar a Infantil 
de primer i ara ja estic a Cadet 

de segon. No ho tenia pensat 
i m’ha passat molt ràpid, així 
que de moment vull seguir 
practicant-lo perquè m’agrada 
molt. 

***

Laia Solà Hernando va néixer 
el 25 de setembre i té 15 anys. 
Viu a Balsareny i actualment 
està cursant 4t d’ESO a l’Institut 
Llobregat de Sallent. Li agrada 
molt l’esport i actualment prac-
tica l’atletisme a Manresa.

—Quant fa que vas començar a 
fer atletisme?

—Fa dos anys, quan feia 2n 
d’ESO. A 1r d’ESO fan unes pro-
ves a l’institut i hi competeixen 
tots els instituts del Bages. Hi 
ha diverses proves i a mi em 
van escollir per la prova dels 60 
metres. Vam anar al Congost i 
vaig guanyar la prova. Tam-
bé vam guanyar els relleus. 
A partir d’aquí em van donar 
una beca de tres mesos. M’ho 
vaig anar pensant i llavors vaig 
començar amb un grup per 
veure quina prova m’agradava 
més. Després em van canviar 
de grup al de velocitat, i és on 
competeixo jo ara. Estic a Juve-
nil de primer any. 

—Quantes vegades a la setma-
na entrenes?

—Entreno quatre cops a la se-
tmana i competeixo durant el 
cap de setmana. Cada cap de 
setmana hi ha competicions 
diferents. Tenim un entrenador 
que ens entrena i ens acom-
panya a les competicions. 

—I vas començar a competir 
des del principi?

—Quan em van passar al 
grup de velocitat, la setmana 
següent hi havia un campio-
nat de relleus, que són qua-
tre noies que fan 100 metres 
cadascuna. Em van triar per a 
aquesta prova. També vaig fer 
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la mínima d’Espanya, que és 
una marca que et demana la 
Federació Espanyola, i per fer-
la vaig anar a Valladolid.

—I durant aquest temps, quines 
altres competicions has fet?

—L’any passat vaig fer bronze 
als 60 de Catalunya de Pista 
Coberta. D’Aire Lliure són 100 
metres, perquè la pista en fa 
400, i vaig ser subcampiona de 
Catalunya. Aquest any també 
he fet algunes competicions: 
he assolit la mínima per com-
petir al Campionat d’Espanya 
Absolut de Pista Coberta amb 
la prova de 60mll que es va 
disputar a Salamanca. També 
he participat al Campionat 
d’Espanya Juvenil de Pista Co-
berta i vaig fer posició de semi-
finalista a la prova dels 200mll. 
Al Campionat de Catalunya de 
Pista Coberta Juvenil vaig que-
dar 4a en 60mll i 200 mll. I, per 
últim, en les proves que hem 
començat a fer a l’Aire Lliure 
ja tinc la mínima juvenil dels 
100mll i 200mll per al Cam-
pionat d’Espanya, que es farà 
a Getafe. 

—I per equips, també has parti-
cipat a competicions?

—Sí, per equips vaig compe-
tir als Campionats d’Espanya i 
vam quedar terceres. D’equips 

a Catalunya vam quedar pri-
meres. També hi ha campio-
nats de relleus, que són quatre 
noies, i vam quedar primeres 
també. Llavors, d’Aire Lliure, 
també vam quedar primeres 
de Catalunya en equips i a 
relleus, que hi ha el 4x300 i el 
4x100, vam quedar subcam-
piones a tots dos. 

—Has anat alguna vegada 
amb la Selecció Catalana?

—Sí, l’any passat vaig anar 
amb la Selecció Catalana a 
competir a Cartagena i també 
hi havia la Bethelhem. 

—Per últim, ens pots explicar 
què és la Divisió d’Honor?

—La Divisió d’Honor és 
la màxima categoria de 
l’atletisme espanyol, formada 
pels 16 millors cubs espanyols, 
i l’Avinent Manresa hi forma 
part. L’any passat vaig co-
mençar a anar amb la Divisió 
d’Honor de Manresa. 

Des del Sarment us donem les 
gràcies per haver-nos apropat 
a l’atletisme i haver-nos ajudat 
a conèixer una mica més aquest 
esport. Esperem que seguiu 
practicant-lo i que continueu 
gaudint-ne com heu fet fins ara. 
Molta sort en el final de tempo-
rada!

ARXIU

ENTREVISTA

Darreres setmanes 
del curs plenes d’activitats

La segona part de la primavera 
és sempre plena d’activitats a 
l’Escola de Música. El diumen-
ge 14 de maig vam presentar 
l’alumna Judit Capdevila amb 
un recital integrat pel repertori 
que al cap de pocs dies interpre-
tarà a la seva prova d’accés a 4rt 
curs de grau mitjà del Conserva-
tori. La Judit ha completat reei-
xidament el seu cicle a la nostra 
escola i ara l’esperen altres rep-
tes. En aquest comiat no estarà 
sola: alguns i algunes alumnes 
de l’Escola pujaran a l’escenari a 
fer-li de teloners. A més, quatre 
antics estudiants s’han volgut 
unir a la festa; Laia Rodríguez, 
Marc Comabella, Anna Soler 
i Dúnia Fornell ens mostraran 
com han seguit desenvolupant 
els coneixements musicals que 
van començar a adquirir de ben 
petits a la nostra escola. 
Els dies 23, 24 i 25 de maig són 
dies Convida un amic. Els nos-
tres alumnes poden convidar 
amics a assistir a les classes i 
passar una bona estona mentre 
observen presencialment què 
es fa i com es treballa a l’Escola. 
Convideu i deixeu-vos convidar! 
El 25 de maig, dijous, a pri-

EMMB mera hora de la tarda, tots els 
nens i nenes de l’Escola Gui-
llem aniran al Sindicat i tindran 
oportunitat de veure i escoltar 
els seus companys de l’Escola 
de Música. Alguns solistes i 
les corals oferiran un recital i 
mostraran les seves habilitats 
dalt l’escenari. I així arribarem 
al diumenge 18 de juny, el dia 
del Concert de Fi de Curs (12h 
Sindicat). És la cita ineludible 
on els alumnes i tota l’Escola 
mostrem la millor part del tre-
ball que hem fet durant el curs. 
És el gran dia, anem-hi tots! Els 
curs es clourà el dimecres 21 de 
juny amb l’audició a la sala pe-
tita del Sindicat. Hi haurà dues 
sessions: 18:00 i 19:30. Rebreu 
informació més detallada. Fi-
nalment, l’epíleg serà el dimarts 
27 de juny amb les entrevistes 
pares-professors. A la cartellera 
de l’Escola hi trobareu un horari 
on podreu reservar hora amb el 
professor que us pertoqui. 
Esperem passar conjuntament 
aquestes setmanes, i no només 
amb els familiars dels nostres 
alumnes sinó també amb totes 
les persones del poble que te-
nen interès en seguir les activi-
tats culturals.  Gràcies a tots pel 
vostre suport.
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La Judit Trench Rincón fa un 
temps que imparteix sessions 
al Casal de la Gent Gran de 
Balsareny, per tal de donar re-
forç i suport a la memòria dels 
usuaris. 

La Judit és nascuda a Manre-
sa el 29 d’octubre de 1987, i 
ha cursat la Llicenciatura de 
Psicologia, un Màster en Psi-
cologia Forense i altres cursos 
de memòria i manteniment 
de novetats psicològiques, a 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona i a l’Institut Superior 
d’Estudis Psicològics (ISEP).

Pel que fa a l’esport, ha com-
petit en natació, ha jugat a 
tennis i actualment li agrada 
anar al gimnàs i a caminar. 
També li agrada molt viatjar 
i en les seves hores de lleure 
li agrada molt el cinema i el 
teatre, recentment ha anat 
a veure a Barcelona l’obra 
“Sota teràpia”.

— Quins camps entren profes-
sionalment en el camp de la 
memòria?

— Doncs t’he de dir que la 
psicologia hi entra de retruc, 
ja que quan hi ha patologies 
més greus, es tracten dins de 
la psiquiatria.

— A quin tant per cent de per-
sones afecta la pèrdua de me-
mòria?

— És una dada complicada. 
És difícil marcar un percen-
tatge, ja que hi ha diferents 

afectacions de la memòria, 
igual que és difícil marcar un 
inici i una línia d’afectació 
igual per a tothom. També 
depèn de la situació i lloc 
on estiguem, variabilitats so-
cioeconòmiques i poblacio-
nals.

— A quina edat les persones 
comencem a tenir pèrdua de 
memòria?

— Hi ha una gran variabili-
tat: hi ha persones que co-
mencen a tenir pèrdues en la 
memòria als 50 anys i altres 
que fins als 80 no denoten 
cap símptoma. El que és cert 

Judit Trench, reforç per a la memòria al Casal de la Gent Gran
JOSEP GUDAYOL I PUIG

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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és que les persones grans co-
mencen a notar més presèn-
cia de pèrdua de memòria 
quan es jubilen o quan co-
mença a baixar el seu ritme 
d’activitat, i sobretot, els sen-
timents negatius que els pro-
voca aquesta fase de la vida, 
en no sentir-se prou útils per 
exemple.

— Quina és la mecànica a 
seguir per tal de mantenir en 
bon estat la nostra memòria?

— Cal fer exercicis que ens 
activin la ment, com sopes de 
lletres, sudokus, puzles, llistes 
de paraules, repassar la llis-

ta de la compra una vegada 
s’ha escrit, intentar fer de me-
mòria recorreguts habituals, 
recordar llocs on hem anat de 
vacances, etc. Qualsevol acti-
vitat que activi la connexió 
neuronal ens ajudarà a man-
tenir la memòria, com ara 
recordar una recepta de cui-
na o bé anotar les visites del 
metge, coses senzilles que ja 
activen la memòria. També hi 
ha programes com històries 
de vida, records d’infància, 
etc., que duren més temps i 
actuen de la mateixa manera. 
Ah, i no cal dir-ho, assistir al 
taller de memòria al Casal de 
la Gent Gran de Balsareny.

— Has estat a altres llocs que 
imparteixes sessions per a aju-
dar la memòria?

— Sí, abans de començar a 
Balsareny ja fa uns tres anys 
que faig taller de memòria a 
Sant Joan de Vilatorrada i des 
del passat gener també a Sa-
llent.

— Des de quan ets al Casal? 
Havies estat abans a Balsa-
reny? 

— Sóc a Balsareny des del 
setembre de 2016. Vam co-
mençar amb un petit grup i 
ara a principis d’any ja som 
una colla de vint-i-dues per-
sones. Deixeu-me dir que 
m’hi trobo molt a gust al Ca-
sal, m’agrada molt l’ambient 
que s’hi viu i la gent és molt 
maca. Anteriorment, havia 
vingut a Balsareny per la Fes-
ta dels Traginers acompanya-
da dels meus pares. 

ARXIU
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FRANCESC CAMPRUBÍ

Abril que abrileja, primavera que fueteja

METEOROLOGIA / REPTE 

Resposta al repte núm. 23: 40/3.

ROC CARULLA

Repte núm. 24

En Puigdellívol és un xicot molt trempat que de 
tant en tant fa conferències sobre l’origen de 
l’univers. Els seus honoraris són de 100E. L’estat
 on viu recapta tributs per totes les transac-
cions dineràries. En aquest cas ha ideat un tribut 
anomenat IRPF, un impost sobre els rendiments dels con-
tribuents. En el seu cas, l’estat pretén ingressar el 18% 
del cost de la conferència. S’hi posi com vulgui l’estat, 
en Puigdellívol vol 100E lliures d’imposts per cada con-
ferència. Quant costarà la conferència a l’ajuntament de 
Masdenverge, que el proper dissabte ha programat una 
conferència sobre l’origen de l’univers?

2a caminada per la diabetis

El passat 14 de maig de 2017, 
el Centre Excursionista de 
Balsareny i l’Associació de 
Diabètics de Catalunya van 
organitzar la 2a caminada per 
la diabetis a Balsareny.

Uns 120 caminaires de diver-

ALFRED SELGAS sos pobles es van aplegar a 
les 10h del matí a la plaça de 
l’Ajuntament per caminar, pe-
tits i grans, fins dalt el Castell 
de Balsareny, on van poder 
fer una visita guiada gratuïta 
gràcies a la col·laboració de 
la Delegació del Bages de 
l’Associació de diabètics de 
Catalunya. 
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Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)            13,3
Mitjana (min.+màx.)      13,6
Mitjana de mínimes         3,9
Mitjana de màximes       23,3
Mínima                           -0,6; dia 21
Màxima                         29,0; dia 13
Mín. més alta                10,6; dia 26
Màx. més baixa            14,3; dia 27

Pressió (hPa) 
Màxima               1.023,2; dia 21
Mínima            1.000,2; dia 26

Vent (km/h) 
Ventada més alta          92,2; dia 2
Velocitat mitjana        8,1
Recorregut del vent    5.815,4 km

La pluja (litres) 
Dia 1                  5,6
Dia 19                4,6
Dia 25                 2,1
Dia 26                9,2
Dia 27                 6,2
Dia 30                 5,2
Total                32,9 litres

A. SELGAS

SOCIETAT




