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Concert de fi de Curs – Escola de Música 
SARMENT

L’Escola Municipal de Música 
i de Teatre ha celebrat la festa 
de fi de curs a la sala Sindicat el 
diumenge 18 de juny a les 12h 
del migdia, amb un espectacle 
dedicat als grans musicals de 
Broadway. Hi han participat 
els diferents grups que formen 
part de l’EMMB: nens i nenes 
dels grups Merlets I i II, del grup 
instrumental, de sensibilitza-
ció, el cor d’adults BALM, for-
mat per dones i dues noies jo-
ves, i el de percussió corporal. 

L’acte va començar amb dues 
representacions del grup de 
percussió corporal. Tot seguit 
el grup instrumental va fer la 
seva representació, i el va se-
guir el grup de coral d’Adults. 
Després va pujar a l’escenari el 
grup de més petits, els quals 
van cantar molt dolçament i 
amb entusiasme. Finalment, 
totes les formacions van re-
presentar, junts, la darrera 
peça musical “Another day 
of sun” de la pel·lícula “La la 
land”.

L’espectacle va tenir la 
col·laboració dels professors 
de l’escola de música, els quals 
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van tocar en directe moltes de 
les peces que es van escoltar, i 
Toni Garrido va dur a terme la 
direcció.

Els alumnes han mostrat el 
millor de tot el que han après 
durant el curs. Un gran nom-
bre d’espectadors els han 
aplaudit tal com es mereixien. 

Cal destacar que el dissabte 10 
de juny va actuar al Sindicat la 
banda de jazz “Big Bom Band”, 
amb el balsarenyenc Josep 
Haro al piano i teclats, en la 
cloenda de la temporada del 
cicle “SonaB”, amb una sala 
que feia goig de veure, plena 
de públic que va premiar els 
músics amb aplaudiments.

Shopping Night
SARMENT

Dissabte, 17 de juny, 
l’Associació de Botiguers i Co-
merciants de Balsareny, amb 
el suport de l’Ajuntament i de 

la Diputació, ha organitzat un 
any més la “Shopping Night”, 
amb la tradicional oferta co-
mercial nocturna, més un 
concert a càrrec de JuanJo 
Tinajas & Marc Monsó, seguit 

d’un sopar popular. 

Felicitem els organitza-
dors i tots els establiments 
col·laboradors per anar conso-
lidant aquesta bonica iniciativa.

FACEBOOK BALSARENY
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Assemblea general CCB 2017
SARMENT

El passat 9 de juny va tenir 
lloc l’assemblea general or-
dinària del Cercle Cultural de 
Balsareny, degudament con-
vocada per mitjà del butlletí 

Sarment, a la qual van assistir 
tots els membres de la junta.

Entre altres acords presos 
per unanimitat, es va apro-
var l’acta de l’assemblea an-
terior i els comptes anuals de 

Sortida a la Vall de Núria

El dissabte dia 3 i el diumen-
ge dia 4 de juny de 2017, el 
Centre Excursionista Balsa-
reny va organitzar una sorti-
da a la Vall de Núria, que va 
comptar amb una molt bona 
participació: 36 caminants.

Vàrem deixar els cotxes a 
Fontalba i caminant un parell 
d’hores vàrem arribar a Nú-
ria, on vam dinar a la zona de 
picnic. Després, continuant 
una mitja hora més seguint el 

camí del Via Crucis, ja érem a 
l’alberg Pic de l’Àliga, on vam 
sopar i dormir. 

L’endemà al matí, després 
d’un bon esmorzar, 29 cami-
nadors  vam sortir a fer el cim 
del Torreneules, de 2.711m. 
Un cop a dalt, vam fer una 
mica d’aperitiu i les fotos de 
rigor, i vàrem tornar a baixar 
ràpidament, perquè els nú-
vols feien cara de ploure. 

Vam estar de sort  i no ens 
vàrem mullar. En conjunt, va 

ser una excursió molt bonica, 
amb molt bona companyo-
nia i unes vistes  excel·lents: 
el Puigmal, el Noufonts, el 
Noucreus, el pic d’Eina... i 

encara vam trobar petites 
clapes de neu. Moltes gràcies 
a tots els participants. Espe-
rem trobar-nos un altre dia i 
molts més.

A. SELGAS

l’exercici 2016, que presen-
ten un dèficit de 7,30 euros, 
que han estat aplicats al ro-
manent d’exercicis anteriors. 
Es va ratificar la composició 
de la junta directiva escolli-
da l’any passat. Es va acor-

dar mantenir un any més 
l’import de la quota de soci 
en 19 euros. Es van aprovar 
els informes de gestió del 
coordinador del butlletí Sar-
ment i els de les seccions dels 
Astroamics i de La Garsa.

CEB
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L’Ajuntament informa
Juny de 2017

ALBERT OTERO BONET 

Ja estem al mes de juny, a les 
portes de l’estiu 2017, i com 
de ben segur haureu no-
tat, ha arribat el bon temps 
i, sobretot, la calor! És per 
aquest motiu que en l’espai 
informatiu d’aquest mes us 
volem transmetre quins són 
els principals esdeveniments, 
novetats i canvis que arriben 
els pròxims mesos d’estiu, 
els més calorosos de l’any, 
com per exemple quin serà el 
nou horari d’estiu d’obertura 
i d’atenció al públic de les 
oficines de l’Ajuntament de 
Balsareny: des del 15 de juny 
al 15 de setembre de 2017 po-
deu venir a fer els vostres trà-
mits i gestions a l’Ajuntament 
els dilluns, dimarts, dimecres 
i divendres, de 8h a 14:15h, i 
els dijous de 8h a 14h i de 17h 
a 20h.

El mes de juny és, també, un 
mes on abans de començar 
les vacances es celebren els fi-
nals de curs de les nostres es-
coles públiques i municipals, 
i també dels nostres cicles de 
teatre i música. Aquest any, 
el calendari de finals de cur-
sos de les escoles contempla 
les següents dates: durant 
la tarda de divendres 16 de 
juny haurà tingut lloc la Fes-
ta de Final de Curs de l’AMPA 
de l’Escola Guillem de Balsa-
reny, i dimecres 21 de juny, 
també a la tarda, la Festa de 
Final de Curs i la represen-
tació de l’Escala en Hi-Fi de 
l’Escola Guillem de Balsareny. 
A més, diumenge 18 de juny 
de, a les 12h, la Sala Sindicat 
haurà acollit les actuacions i 
representacions dels  Finals 
de Curs de les Escoles de 
Música i de Teatre de Balsa-
reny, enguany ambientat en 
els grans musicals. Pel que fa 
als nostres cicles de teatre i 
música, el passat dissabte 10 

de juny, a la Sala Sindicat, va 
cloure la temporada 2016/17 
del Cicle SonaB, que enguany 
ha estrenat nou format, amb 
l’actuació de la big band de 
jazz “A la Big Bom Band”, amb 
el balsarenyenc Josep Haro 
al piano i teclat, i ara li toca 
el torn al Cicle Tempo, que 
clourà aquesta temporada 
amb l’espectacle de Màgia 
“Amazing” de Melanie, dirigit 
pel Mag Lari, que tindrà lloc 
el proper diumenge 25 de 
juny a les 18h a la Sala Sin-
dicat. Tant el Tempo com el 
SonaB tornaran amb el nou 
curs escolar, a partir del se-
tembre/octubre.

A més, com cada any, quan 
arriba l’estiu i els dies són 
els més xafogosos, oferim 
la opció de refrescar-se a les 
Piscines Municipals de Bal-
sareny, que enguany obriran 
les seves portes al públic des 
de dissabte 17 de juny fins 
diumenge 10 de setembre 
de 2017, de 10h a 20h, un es-
pai on a banda de combatre 
la calor dels propers mesos 
també podreu gaudir del 
servei de bar del Bar Piscina, 
apuntar-vos als cursets de na-
tació organitzats pel Club Na-
tació Balsareny, participar a la 
jornada solidària del “Mulla’t” 
o a passar-vos-ho d’allò més 
bé a les festes aquàtiques ce-
lebrades en motiu del Final 
del Campus Esportiu d’Estiu i 
de Final de Temporada de la 
Piscina.

Realment, però, no serà fins 
divendres 23 de juny que no 
entrarem oficialment a l’estiu, 
i com és tradició en aquesta 
data tan assenyalada, a Bal-
sareny celebrarem la Revetlla 
de Sant Joan 2017 per tal de 
donar la benvinguda a l’estiu. 
Aquest any, la Revetlla de 
Sant Joan a Balsareny seguirà 
en la línia de plantejament 

SARMENT

que va iniciar l’any passat, 
amb certes novetats respec-
te d’anys anteriors com són 
l’arribada a Balsareny de la 
Flama del Canigó i la cele-
bració d’un Sopar Popular 
prop de la foguera, per fina-
litzar la revetlla amb un Ball 
de Sant Joan a l’aire lliure. El 
Centre Excursionista de Bal-
sareny, a qui agraïm la seva 
col·laboració, i tot aquell qui 
els vulgui acompanyar, serà 
l’encarregat de transportar 
la Flama del Canigó, que arri-
barà a Balsareny pels volts 
de les nou del vespre i que, 
sobre dos quarts de deu, en-
cendrà la Foguera de Sant 
Joan, ubicada al camp de 
futbol 7. Seguidament, a la 
pista de ciment del costat del 
pavelló, tindrà lloc, per segon 
any consecutiu, el Sopar Po-
pular de Sant Joan, a càrrec 
de La Soca, que comptarà el 
següent menú: fideuà, boti-
farra, costella ibèrica, pebrot 
escalivat, patates al caliu, 
gelat, aigua, vi, refresc, cafè i 
cava. Els tiquets pel sopar els 
podeu adquirir a les oficines 
de l’Ajuntament de Balsareny 
fins dijous 22 de juny pel 
preu de 12E (adults) i 8E (in-
fants). Un cop finalitzat el so-
par, pels volts de dos quarts 
de dotze, a la mateixa pista 
gaudirem d’una gran vetlla-
da de festa i ball a l’aire lliure 
amb Delay’s Quartet. Durant 
el ball repartirem coca i mos-
catell per a tots els assistents 
i, a més, oferirem servei de 

barra. La Regidoria de Festes 
de l’Ajuntament de Balsareny 
convida tots els balsaren-
yencs i balsarenyenques a fer 
poble i a participar i gaudir 
dels actes que s’han prepa-
rat enguany amb motiu de la 
celebració de la Revetlla de 
Sant Joan a Balsareny.

Finalment, recordar-vos que, 
com a activitats destacades, 
dissabte 24 de juny comença 
el 2n Torneig Solidari de Fut-
bol Sala de Balsareny, orga-
nitzat per l’Ajuntament de 
Balsareny, i que tindrà lloc 
a la tarda cada dissabte de 
juliol fins al 29 de juliol de 
2017, al pavelló poliesportiu 
de Balsareny; i també que 
dilluns 26 de juny donarà 
el tret d’inici el Campus Es-
portiu d’Estiu 2017, organit-
zat conjuntament entre el 
Consell Esportiu del Bages i 
l’Ajuntament de Balsareny, 
que finalitzarà divendres 28 
de juliol. I aneu fent boca 
perquè pel mes vinent, el 
juliol, tornen les tradicionals 
festes dels carrers, organit-
zades pels veïns i veïnes, en 
les següents dates: carrer 
d’Àngel Guimerà (dissabte 
1 de juliol), Sant Cristòfol – 
plaça Església /plaça Ajunta-
ment (9 de juliol), carrer del 
Castell (15 de juliol), carrer de 
Sant Domènec (22 de juliol) 
i baixada del Torrent / carrer 
del Cadí/carrer de la Creu (29 
de juliol). Que tingueu un 
bon inici de l’estiu 2017!
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Pla per combatre la pobresa energètica
 Redacció.

La Diputació de Barce-
lona ajudarà 4.000 llars en 
situació de pobresa energè-
tica a través d’un programa 
específic, que es va posar 
en marxa a final de 2016 
i s’allargarà fins el 2018. 
L’objectiu és que les llars 
vulnerables aconsegueixin 
reduir les factures i millo-
rar la seva eficiència ener-
gètica. En definitiva, que les 
persones que se’n beneficiïn 
tinguin una millor qualitat 
de vida. 

Més de 200 municipis de 
la demarcació de Barcelona 
podran accedir al programa, 
que finança íntegrament la 
Diputació amb un milió 
d’euros. El pla intervé en 
les llars derivades des dels 
ajuntaments, que les selecci-
onen entre les persones usu-
àries dels serveis socials bà-
sics que ja han rebut ajudes 
pel pagament de factures. El 
repte és aconseguir un es-
talvi d’ 1,2 milions d’euros 
i disminuir les emissions 
de CO2 en 630 tones l’any: 
l’equivalent al consum anu-
al de gairebé 200 llars.

Segons la presidenta 
de la Diputació, Mercè Co-
nesa, el «suport a les ne-

cessitats dels ajuntaments 
en matèria social, com els 
plans d’urgència social o el 
combat contra la pobresa 
energètica, són una de les 
prioritats del mandat. Hi 
aboquem tots els nostres 
esforços».

Diagnosi i actuació
El programa inclou, en 

una primera visita, una au-
ditoria energètica detallada 
durant la qual s’instal·len 
aparells per al monitorat-
ge de consums elèctrics i 
s’analitzen les factures i 
els hàbits de consum de les 
persones que viuen a la llar. 

En un segon contacte 
s’instal·len de forma gra-
tuïta elements de baix cost 
–com bombetes de baix con-
sum, aïllament per a les fi-
nestres, temporitzadors o 
regletes amb interruptor- i 
es donen consells pràctics 
sobre consum eficient al 
domicili. També s’ofereix 
formació a les persones be-
neficiàries i un assessora-
ment personalitzat sobre les 
possibilitats de millorar les 
condicions de contractació 
amb les companyies sub-
ministradores; ja sigui sol-
licitant el bo social, baixant 

la potència contractada o de-
manant una discriminació 
horària. 

PRova Pilot
Per posar en marxa 

aquest programa, la Di-
putació de Barcelona ha 
analitzat els resultats de 
dues proves pilot. Una a la 
comarca d’Osona i una al-
tra a Vilanova i la Geltrú, 
al Garraf. Les actuacions 
dutes a terme en aquestes 
dues proves han suposat 
una mitjana d’estalvi de 300 
euros l’any en les factures 
de subministraments, uns 
25 euros al mes. També s’ha 
constatat que gairebé el 80% 
de les llars que tenen dret 
a bo social no el tenen tra-
mitat. En molts casos, per 
desconeixement. 

Pla global
A banda d’aquest progra-

ma específic d’auditories i 
intervencions, la Diputació 
de Barcelona ha destinat 15 
milions d’euros addicionals 
als municipis i consells co-
marcals per combatre la po-
bresa energètica i cobrir les 
necessitats socials bàsiques, 
a través de les ajudes d’ur-
gència social. Un altre dels 

objectius bàsics és reforçar 
la feina dels professionals 
dels serveis socials bàsics; 
amb tallers formatius en 
conveni amb el Departa-
ment de Benestar Social i 
Família i l’Institut Català 
d’Energia de la Generalitat 
de Catalunya. 

Un conjunt d’accions 
que donen suport als muni-
cipis en la prevenció i l’aten-
ció a la pobresa energètica 
a través de l’ajut econòmic, 
la capacitació dels professi-
onals de serveis socials i la 
intervenció en llars vulne-
rables. La base del projec-
te és l’apoderament de la 
ciutadania i la informació 
per reforçar el treball dels 
tècnics municipals.

Paral·lelament, la Di-
putació ha elaborat un 
estudi sobre la situació de 
la pobresa energètica a la 
demarcació de Barcelona, 
per saber quin és l’impacte 
real als municipis de la de-
marcació. D’aquest informe 
es desprèn, entre d’altres 
dades, que en el 95% dels 
municipis consultats van 
augmentar l’any passat les 
demandes per al pagament 
de factures de subministra-
ment.
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El passat 1 de juny de 
2017, en el marc dels ac-
tes institucionals del dia de 
l’associacionisme cultural, es 
va celebrar un acte a l’Orfeó 
Martinenc de Barcelona, de 
reconeixement a les entitats 
culturals que celebren ani-
versaris destacats.

Hi va participar la Cobla Lluï-
sos de Taradell, que va inter-
pretar peces del compositor 
Pep Ventura, amb motiu 
del bicentenari de la seva 
mort, i es va ballar un ball 
d’homenatge per part de 

El ‘Casino’, guardonat
C. I. R.

C.I.R.

l’Esbart Sant Jordi.

Es va atorgar un diploma al 
Centre Instructiu i Recreatiu 
de Balsareny, pel seu 125è 
aniversari. 

El va lliurar l’honorable Sr. 
Santi Vila, conseller de Cul-
tura, i el Sr.Lluís Puig, direc-
tor general de Cultura Popu-
lar, Associacionisme i Acció 
Cultural.

El diploma el va recollir el 
president del Casino, Sr. Lluís 
Mas, en representació de la 
Junta i els socis de l’entitat.
Moltes felicitats!

Des de la Fundació Casal Ver-
ge de Montserrat de Balsa-
reny, us volem anunciar que 
els dies 15 i 16 de setembre 
d’enguany es farà la celebra-
ció del 70è Aniversari del Ca-
sal Verge de Montserrat.

Tenim prevista la celebració 
d’un seguit d’actes, que ja us 
comunicarem detalladament 
més endavant.

Convidem els veïns del po-
ble a portar-nos fotografies 
d’esdeveniments fetes al Ca-
sal (casaments, comunions, 
altres celebracions, carame-
lles, passejades, jocs...). Vo-
lem fer un recull fotogràfic de 
la “història de vida del Casal” 

70è aniversari del Casal Verge de Montserrat
COMISSIÓ DEL 70È ANIVERSARI DEL CASAL VERGE DE MONTSERRAT

ARXIU

per tal de fer-ne una exposi-
ció aquells dies.

Us proposem que, per fer-nos 
arribar les fotografies, que 
escanejarem i retornarem de 
seguida, ho feu els dimarts, 
en horari de 10 a 1 del matí i 
de 4 a 6 de la tarda.

Aquests mesos previs a la fes-
ta del setembre, estem fent 
ja unes reunions amb les en-
titats del poble de què tenim 
constància i amb què hem 
pogut contactar, les quals 
col·laboraran amb activitats 
o simplement ajudant en allò 
que puguin. Aquestes tro-
bades les volem estendre a 
totes les entitats, per tant, si 
n’hi ha alguna amb la qual no 
haguem contactat i té ganes 

de participar-hi, que ens ho 
comuniqui i que sàpiga que 
pot participar igualment en 
la preparació de la festa. Com 

més serem, més bé ho farem!

Agraïm moltíssim la vostra 
col·laboració i participació.
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ARXIU

Cloenda del cicle de passejades adreçades a la gent gran 2016/17 

Els dies 16 i 17 de maig va te-
nir lloc l’acte de cloenda del 
Cicle de Passejades adreça-
des a la Gent Gran 2016/17 
de la Diputació de Barcelo-
na. L’acte final, dividit en dos 
dies, va aplegar a Granollers 
caminants d’una seixantena 
de municipis, trenta cada 
dia, amb prop de tres mil 

SARMENT

A. SELGAS

participants entre les dues 
jornades. Els de Balsareny 
hi van anar  el dia 16, una 
jornada calorosa però ben 
aprofitada. Així finalitzava un 
cicle, organitzat  a Balsareny 
per l’Ajuntament i el Centre 
Excursionista amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, 
que ha permès de visitar al-
guns dels parcs naturals més 
bonics del territori: les serres 

A. SELGAS

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
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de Collserola i de l’Obac, el 
parc del Garraf i la serra del 
Montnegre. Ens felicitem per 
aquesta excel·lent iniciativa 
esportiva i de salut, que alho-
ra fomenta el coneixement 
d’alguns dels espais naturals 
més emblemàtics del nostre 
país. Esperem que ens anys 
successius puguem conti-
nuar gaudint d’aquestes ca-
minades. A. SELGAS
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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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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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POLLASTRES A L’AST I MENJARS PREPARATS

Ana Pérez, atenció i responsabilitat a la Biblioteca Pere Casaldàliga
JOSEP GUDAYOL I PUIG

La secció de l’Entrevista com-
pleix trenta anys, i ho fa entre-
vistant Ana Pérez Hidalgo, 
actual responsable de la Biblio-
teca Pere Casaldàliga. L’Ana és 
nascuda a Súria el 4 de desem-
bre de 1968 i és llicenciada en 
Documentació i Informació per 
la UOC, i diplomada en Biblio-
teconomia i Documentació per 
l’Escola Universitària Jordi  Ru-
bió i Balaguer.

L’Ana Pérez és una gran lecto-
ra, i el darrer llibre que ha llegit 
és “El lector”, de Bernhard Schl-
king, el llibre que estan llegint 
aquest mes al club de novel·la 
de la Biblioteca. També li ha 
agradat sempre viatjar en les 
seves etapes de la vida. Quan 
era jove va visitar Nova York, 
Washington i Pennsilvània (als 
EUA), Tailàndia, Londres, Roma 
i París. Després, amb els nens 
petits, a càmpings de platja i 
muntanya i a Eurodisney. I amb 
els nens més grans ha estat a la 
Toscana, Sardenya i Menorca. 
I pel lleure en general sol ca-
minar i nedar assíduament, i 
li agrada el cinema, el teatre i 
ballar.

— Com i quan vau arribar a 
Balsareny, com a bibliotecària?

— La gerència de Bibliote-
ques de la Diputació, l’any 
2015, va treure a concurs la 
plaça de director/a de la bi-
blioteca de Balsareny i jo en 
aquell moment estava treba-
llant a la Biblioteca del Centre 
Penitenciari Lledoners des de 
feia més de 7 anys, feina que 

m’agradava molt, però on es-
tava molt desconnectada de 
la professió. El 2013 m’havia 
presentat a la plaça de la Bi-
blioteca de Navarcles i, tot i 
que em va anar molt bé, no 
vaig guanyar-la. Aleshores 
ho vaig tornar a provar i vaig 
guanyar la plaça de Balsareny, 
i el 18 de gener de 2016 em 
vaig incorporar en aquesta 
plaça.

— Coneixíeu Balsareny?

— Jo sóc nascuda i he viscut 
sempre a Súria, per tant sí 
que coneixia Balsareny, tot i 

ARXIU

que no hi havia vingut gaires 
vegades, tan sols per la Festa 
dels Traginers; i també, quan 
era jove, a un pub que hi ha-
via. Fer la carretera de les Vi-
laredes i passar-hi pel costat 
camí de Berga sí que ho havia 
fet moltes vegades.

— Ens podríeu fer una valora-
ció del nostre poble?

— Doncs és un poble on la 
gent és molt amable i prope-
ra. De seguida m’he fet amb 
la gent que ve a la Biblioteca 
i també d’altres que no venen 
però que ens hem conegut 

prenent un cafè, comprant o 
compartint alguna activitat, 
com la gent de la ràdio i de la 
residència, entre altres. Tam-
bé veig que, malgrat ser un 
poble petit, té moltes entitats 
esportives, culturals i socials, i 
això fa que hi hagi moltes pro-
postes d’activitats. El Tempo i 
el SonaB crec que són inicia-
tives genials, sobretot el fet 
que perdurin tant de temps, 
ja que són una oferta regular 
de teatre familiar i música que 
a molts pobles més grans ja 
els agradaria tenir.

— Quins son els principals ser-
veis que podem trobar a la Bi-
blioteca?

— Resumint, us diré que la 
nostra Biblioteca té com ob-
jectiu fomentar el gust per 
la lectura i per les arts en ge-
neral, així com ajudar la gent 
en l’ús de les noves tecnolo-
gies. Per tant, fem activitats i 
oferim serveis per a aquelles 
persones que els agrada lle-
gir, que els agrada el cinema, 
informar-se de temàtiques 
concretes, documentar-se de 
temes que els afecten directa-
ment (salut, econòmics, etc.), 
que han de preparar un viat-
ge, que volen estudiar, llegir 
la premsa, etc. Ho fem a través 
del préstec de novel·les, guies 
de viatge, manuals de medici-
na... I també amb pel·lícules 
en format DVD, i música en 
CD. També ajudem persones 
que necessiten obtenir docu-
mentació, fer peticions o en-
viar currículums via internet i 
que encara no hi tenen la sufi-
cient destresa.
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ENTREVISTA

ARXIU

Ens agrada molt anar de la mà 
d’altres serveis i entitats de 
Balsareny per arribar a més 
gent i creiem que el treball 
col·laboratiu fa que puguem 
oferir propostes més interes-
sants i útils per a la gent. A tall 
d’exemple: 

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

-

-

-

-

Treballem molt amb 
l’Escola Guillem i la Llar 
d’Infants Sant Marc per 
contribuir amb ells a fer que 
els infants agafin l’hàbit de 
la lectura i es puguin apro-
fitar de tots els beneficis 
que això els comportarà al 
llarg de la seva vida.

Col·laborem amb la Re-
sidència Casal Verge de 
Montserrat i tenim un grup 
de 10 avis amb els quals 
cada dimecres ens trobem 
per llegir un llibre i comen-
tar-lo.

Participem amb Ràdio Bal-
sareny fent el programa 
setmanal “Omple’t de lec-
tura”.

Hem iniciat vies de 
col·laboració amb l’Associació 
“Adona’t que ets dona” oferint 
l’activitat “Grups de conversa 
en anglès”.

— Quins són els passos que 
hem de fer per acollir-nos a tots 
els serveis de què disposeu i ens 

podeu donar des de la Biblio-
teca?

— De forma general, només 
cal fer-se el carnet de la Bi-
blioteca. És gratuït i no cal 
portar foto. En el cas dels 
infants, els pares ens han 
d’omplir i signar una autorit-
zació. Amb aquest carnet es 
pot utilitzar el servei de prés-
tec de la Biblioteca de Balsa-
reny i també de la resta de les 
biblioteques públiques de la 
Diputació. També es necessi-
ta per accedir a Internet des 
dels nostres ordinadors i per 
fer impressions. Per participar 
en les activitats que es duen a 
terme no és necessari el car-
net. Només cal que vingueu!

— Actualment quin nombre 
de socis i visitants utilitzen la 
biblioteca?

— Doncs la Biblioteca té 
1.546 socis, tots els quals te-
nen el carnet. D’aquests, 599 
són usuaris que durant el 
2016 han utilitzat el servei de 
préstec o d’accés a Internet 
a la biblioteca. A l’any 2016 
hem tingut un total de 13.143 
visites a la Biblioteca. Que, 
tot i que no està malament, 
en voldríem més!

— Voldríeu afegir alguna cosa 
més?

— Només recordar a tots els 
balsarenyencs i balsarenyen-

ques que la Biblioteca és un 
servei municipal obert a to-
tes les persones. Que comp-
tin amb nosaltres per tot 
allò que estigui relacionat 
amb el nostre àmbit, com 
recomanacions de llibres, 
cerca d’informació, prés-
tec de revistes, pel·lícules, 
llibres, etc. També dispo-
sem d’ordinadors amb con-
nexió a Internet i servei 
d’impressora. Al llarg de 
l’any duem a terme activitats 
diverses, com ara: l’hora del 
conte, el club de la lectura de 
novel·la, presentacions de 
llibres, xerrades, exposicions, 
grup de conversa d’anglès... 
Esteu tots i totes convidats a 
participar-hi.

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



Dins la coneguda tasca, sor-
da, que cada una de les enti-
tats balsarenyenques duen a 
terme, el passat 3 de juny de 
2017 va arribar la Cinquena 
trobada gegantera del grup 
Els K+Sonen. 

De bon matí el cel, incert, 
amenaçava pluja i feu preocu-
par als organitzadors. Es trac-
tava de la trobada número 5 
i es dona la casualitat que, de 
totes, tan sols una s’havia ce-
lebrat amb un cel blau i sen-
se angoixa. Arribada la tarda, 
però, la meteorologia, neta de 
pluja, donava el premi a la cul-
tura popular amb el so de les 
gralles i els timbals, que om-
pliren els carrers de música i 
color. Els gegants i gegantes 
van seguir l’itinerari previst i 
saludaren el veïnat, que om-
plia finestres i balcons i acollia 
la sintonia de cada grup.

En resum, un premi a l’esforç 
cultural identitari, en què les 
colles, vingudes de diferents 

pobles i comarques, van fina-
litzar a la plaça de l’Església 
amb la ballada i plantada. 
Una plaça plena de gom a 
gom va acollir diferents par-
laments del regidor de Cul-
tura i Festes de l’ajuntament, 
Albert Otero, i de Josep Ma-
ria Soler, que va dir unes pa-
raules d’agraïment per a tots 
els assistents des de la me-
gafonia, convidant a celebrar 
el comiat festiu i cultural a la 
Sala del Sindicat amb el sopar 
tradicional.

Cinquena plantada, pluja escampada
JOSEP GUDAYOL I PUIG

10
BALSARENY AVUI

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
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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
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Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ
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PLANTES I FLORS
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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
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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
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FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
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des de 1926

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

ELECTRICITAT
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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

ARXIU

Fa uns dies, al voltant de les 
7 de la tarda, hi va haver un 
incendi al solar de la carre-
tera de Berga núm. 24, d’uns 
200m2, degudament tancat 
amb una tanca reixada, i que 
sembla que tingui la funció 

de dipòsit d’electrodomèstics 
usats. Abans del fet, l’interior 
del solar estava farcit de ve-
getació ruderal (males her-
bes) molt seca, de més d’1,5m 
d’alçada.

Tot d’una es va poder veure 
que de l’interior del solar en 

Un petit incendi a la carretera de Berga fa necessària 
la intervenció del cos de Bombers

JOSEP GUDAYOL I PUIG sortia una gran fumera negra 
espessa. La proximitat dels 
habitatges veïns va produir la 
natural angoixa, ja que el foc, 
tot i que fos petit, havia assolit 
gran virulència. 

Els bombers van presentar-se 
al lloc i després de controlar 

la situació, van deixar cremar 
els matolls fins que el foc es 
va extingir per ell mateix, 
sense produir cap més tipus 
d’incidència que el trenca-
ment d’una petita canonada 
d’aigua que passa pel terreny 
en qüestió. De moment no 
s’ha sabut l’origen del foc. 
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FRANCESC CAMPRUBÍ

 Maig calent i humit, fa el pagès ric

BALSARENY AVUI

Fe d’errades
Demanem disculpes als nostres lectors i col·laboradors, 
ja que l’entrevista a les atletes Bethelhem Manzano i Laia 
Solà, publicada a l’anterior número de Sarment, va sor-
tir publicada amb la signatura de Josep Gudayol, quan 
l’havia realizat la nostra col·laboradora Laia Riu.

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)            18,6
Mitjana (min.+màx.)           18,6
Mitjana de mínimes         9,4
Mitjana de màximes       27,7
Mínima                            4,3; dia 2
Màxima                         35,0; dia 25
Mín. més alta                13,3; dia 31
Màx. més baixa            19,8; dia 3

Pressió (hPa) 
Màxima                     1.023,4; dia 15
Mínima                         994,7; dia 11

Vent (km/h) 
Ventada més alta          52,6; dia 11
Velocitat mitjana              8,8
Recorregut del vent   6.570,8 km

La pluja (litres) 
Dia 3                  2,6
Dia 11                8,1
Dia 18                 4,1
Dia 30                1,7
Total                16,5 litres

METEOROLOGIA
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Ens trobem a portes de l’estiu 
i caldria, un cop més, tenir cura 
de les aixetes de la font situa-
da a la plaça de la Mel. Fa dies 
que diferents veïns han fet arri-
bar a “Balsareny Avui” notícia 
del desperfecte que afecta les 
dues aixetes d’aquesta font, 
que fa que es malmetin molts 
metres cúbics d’agua. Aques-
ta font, cada estiu és marc de 
jocs infantils propis de l’edat, 
i és important que en gaudei-
xin, però també ho és que sà-
piguen la importància de no 
malmetre l’aigua. I el proble-
ma és que quan aquests han 
acabat d’utilitzar les aixetes, 
l’aigua segueix fluint amb la 
conseqüent pèrdua de litres i 
més litres.

L’aixeta d’una 
font espatllada 
fa perdre
molta aigua

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Resposta al repte 24: 121,95E €

ROC CARULLA

Repte núm. 25

Al bon temps, una for-
miga i una marieta reco-
rren, una cap a l’altra, un 
bri d’herba des dels seus 
extrems. Quan la formi-
ga ha recorregut dues 
terceres parts del bri, la 
marieta n’ha completat 
les tres quartes parts. 
Quina part del bri sepa-
ra tots dos insectes?

Salut i lògica!

ARXIU

REPTE




