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ENTITATS DE BALSARENY

Les entitats de Balsareny que
subscrivim aquest manifest
diem:
El diumenge 1 d’octubre de
2017 no han estat pocs els
llocs de Catalunya on les
forces repressores de l’Estat
han volgut impedir l’exercici
d’unes llibertats bàsiques
com són les de reunió, manifestació o expressió i el dret
de votar lliurement; i ho han
fet actuant amb violència extrema indiscriminada sobre
persones de totes les edats
que mantenien actituds pacífiques i cíviques, amb un
resultat de més de vuit-cents
ferits. Volem manifestar la
nostra solidaritat envers totes
les persones agredides i rebutjar fermament qualsevol
acte de violència.
A Balsareny, afortunadament,
aquest exercici de democràcia s’ha pogut dur a terme
sense incidents, tot i que no

pas sense tensions, preocupacions i neguit.

públicament el nostre agraïment a totes aquestes persones que, amb el seu esforç i amb l’escalf de la seva
presència, han contribuït a
fer que Balsareny pogués viure en pau un dia tan històric.
Balsareny, octubre de 2017

Això ha estat possible gràcies
a moltes persones que, amb
determinació, s’han mobilitzat per garantir a tothom qui
ho desitgés el dret de poder
votar.

Relació d’entitats que s’han
adherit a aquest manifest:
Geganters i Grallers de Balsareny, Colla Peta Fluix, La
Garsa, Cercle Cultural de
Balsareny, ARFAC, Comissió
Festa dels Traginers, ANCBalsareny, Els Pastorets de
Balsareny, Geganters i Grallers Els K+Sonen, Centre
Instructiu i Recreatiu (Casino), Associació GADA, Penya Barcelonista de Balsareny, Ràdio Balsareny, Coral
Sant Esteve de Balsareny,
ERC Balsareny , Societat de
Caçadors de Balsareny, Associació Els Ametllers, del
Casal de la Gent Gran, ADF
Tres Branques, Comissió de
Reis, Centre Excursionista
de Balsareny

Ho han fet amb decisió, coratge i alegria: fent pinya, donant la cara davant dels riscos
i amenaces, organitzant-se
per defensar el col·legi electoral tota la nit de dissabte a diumenge, i omplint la
plaça de l’Església des de la
matinada fins al vespre del
diumenge, moment en què
es va anunciar el resultat de
l’escrutini de les urnes.
Ens sentim orgullosos del
poble de Balsareny que, en
uns moments difícils com
aquests, ha sabut donar un
exemple de dignitat, fermesa
i civisme.
Per això volem expressar

Repte

Davant de l’aplicació de
l’article 155, el CCB vol reiterar el seu suport absolut
al Govern i al Parlament de
Catalunya democràticament
elegits i expressar solidaritat
a totes les institucions i organismes que en puguin ser
afectats, com el cos del Mossos d’Esquadra, els mitjans
de comunicació públics i
l’escola pública catalana.
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Visca Balsareny!
SARMENT

El dia 1 d’octubre de 2017, i malgrat les dificultats externes,
Balsareny va tornar a fer història celebrant el referèndum
sobre l’autodeterminació de
Catalunya, convocat pel Govern de la Generalitat d’acord
amb la llei aprovada pel Parlament el passat 6 de setembre. Ja la nit del dissabte es va
concentrar una gran quantitat
de gent al col·legi electoral,
organitzant una marató de
jocs de taula i passant-hi la nit
sencera per evitar un més que
possible tancament del recinte. Des de les sis del matí, mol-

ta gent s’havia concentrat a la
plaça de l’Església. A quarts
de nou es van constituir les
meses i a les nou es va iniciar
la votació, complicada per repetits atacs informàtics exteriors, amb unes llargues cues
que, pacients, s’esperaven, i
que de tant en tant cridaven
“Votarem!”. Afortunadament,
els comicis es van desenvolupar amb tota normalitat,
malgrat la tensió, tristesa i
indignació que generaven les
informacions que arribaven
sobre la violenta repressió
policial en col·legis electorals
d’altres poblacions, que van
ocasionar més de 800 ferits.

La ciutadania, tant abans com
després d’exercir el dret de
vot, va continuar present a la
plaça, donant suport i escalf
a la convocatòria i als components de les meses. Finalment, passades les vuit del
vespre, davant dels centenars
de persones congregades,
es va anunciar el resultat de
l’escrutini:
Vots emesos
Sí		
No		
Nuls		
En blanc

1.127
1.051
57
8
11

Tots els presents van rebre aquestes xifres amb
grans aplaudiments i van
agrair el compromís dels
membres de les meses, la
participació dels votants i
la col·laboració de tothom
qui havia fet possible una
jornada tan emotiva. Després de corejar “Visca Balsareny”, l’acte va acabar
cantant Els Segadors.
Una vegada més, la gent
del nostre poble ha donat
un exemple de civisme, solidaritat, fermesa i dignitat,
i n’estem orgullosos: moltes gràcies!

“Llibertat i democràcia”
SARMENT

Després de celebrar el referèndum el dia 1 d’octubre,
Balsareny va viure noves
concentracions i moviments
populars: el dia 3 a migdia, un grup de persones
es va congregar davant de
l’Ajuntament amb motiu de
la vaga general com a protesta per la repressió del dia 1. El
mateix dia 3 es va pintar un
mural a la carretera de Manresa amb el lema: “Llibertat
i democràcia”. També el dia
3, hi va haver una altra concentració a les 6 de la tarda
a la plaça de l’Església, on es
va donar lectura al manifest
de les entitats de Balsareny
(vegeu text a part) i al manifest del Comitè de Defensa
del Referèndum. Encara el
dia 3, altres balsarenyencs es
van traslladar a Manresa per
participar en una gran manifestació pacífica i silenciosa
—estimada en 40.000 persones— en protesta per la repressió i en suport de la democràcia. El dia 10, diverses
persones es van traslladar a

ARXIU

Barcelona per concentrar-se
al passeig de Lluís Companys
en suport a la declaració
institucional del president
Puigdemont, que a Balsareny
altres van seguir per la pantalla. El dia 16 a la nit, en saberse l’empresonament dels presidents de l’ANC i d’Òmnium,
es va poder sentir una notable
cassolada en diversos carrers
del poble, que es va repetir
l’endemà, dia 17, en què hi
va haver una manifestació
silenciosa, amb espelmes,
en suport dels presos, que
va acabar cantant Els Segadors a la plaça de l’Església.
Alguns balsarenyencs van
anar també a Barcelona, a la

multitudinària manifestació
de la Diagonal, com va passar a moltes ciutats i pobles
de Catalunya. Les cassolades
es van anar repetint en dies
successius. El dia 21, en autocar i en cotxes particulars,
nombroses persones del nostre poble van participar a la
manifestació del passeig de
Gràcia de Barcelona per demanar la llibertat dels presos,
i alhora com a protesta per
la decisió del Consell de Ministres de proposar al senat
que apliqui, per primer cop
a la història, l’article 155 de la
Constitució, que a la pràctica
suposa la destitució del president de la Generalitat i de

tot el seu Govern, el control
de l’activitat parlamentària
fins la convocatòria de noves
eleccions autonòmiques —
encara no se sap en quines
condicions— i el control dels
Mossos d’Esquadra i dels mitjans de comunicació públics
(TV3 i Catalunya Ràdio). En
aquests dies de mobilització
ciutadana, que continuen in
crescendo, Balsareny hi està
aportant el seu gra de sorra.
També hi va haver representació local al Parlament el dia
27, en què es va proclamar la
República; i a les manifestacions unionistes del 10 i el 29
d’octubre, aquesta després
d’aplicar-se l’article 155.
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Isidre Viu, nou alcalde de Balsareny
ELECTRICITAT
FONTANERIA

SARMENT

El dijous 5 d’octubre al matí
va tenir lloc a la Casa de la
Vila el Ple extraordinari en
Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY
què s’elegia nou alcalde, després de la dimissió, a mitjans
del mes passat, d’Albert NeiCapacitació transportistes
Matèries perilloses
ro, del grup municipal Gent
de Balsareny (GdB), que va
anunciar de forma sobtada
CENTRE DE FORMACIÓ
que plegava d’alcalde i de regidor per raons personals.
FEM TOTS ELS CARNETS

FONT

Plaça Mn.
1 - MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
La vacant
deVidal,
regidor
va ser
Tel. 93 874 38 57
Tel. 93 839 60 88
ocupada per Aida Pérez, la
següent en l’ordre de la candidatura de GdB. Aquesta formació va anunciar que proposava un pacte de govern després de dos anys i quatre
amb el grupJOIERIA
local d’Esquerra mesos amb GdB en solitari
Republicana de Catalunya a l’equip de govern, calia un
(ERC), a quiRELLOTGERIA
cedirien diverses canvi en l’alcaldia, que reclaregidories, però conservant maven per al seu grup en la
l’alcaldia en la persona de persona d’Isidre Viu.
Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Jorge Aguilera, i Plaça
descartant
de l’Església, 5 - AVINYÓ
en tot cas qualsevol pacte Malgrat els intents d’ERC
amb el grup municipal del per bastir un acord tripartit,
PDeCAT.
aquesta opció al capdavall
,147 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY
no va reeixir. Les possibili8
ERC, que en principi no des- tats restants eren: un pacte
Y
cartava cap possibilitat,
va fer CAPDEVILA
d’esquerres ERC-GdB (4+4
CARNS
saber
finalment
que
optava
regidors); un pacte d’eix nar
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
per un govern de concen- cional ERC-PDeCAT (4+3 regiPRODUCTES ARTESANALS
tració que inclogués les tres dors); o bé, com fa dos anys,
formacions representades al mantenir un govern de GdB
Ó
Jacint
9 - Tel. 93 820
02 86 - BALSARENY
consistori:
GdB,Verdaguer,
ERC i PDeCAT,
en minoria,
amb 4 regidors al
però que considerava que, govern i 7 a l’oposició.

R - RESTAURANT

RRETINA

Riu

ARXIU (ERC-BALSARENY, 2015)

A diferència del que va pas- El nou alcalde, Isidre Viu, ha
sar el 2015, aquesta vegada manifestat la seva intenció
sí que ERC i el PDeCAT van de continuar treballant en
arribar a un acord de govern; les línies d’actuació que GdB
de manera que, finalment, el tenia començades, ja que la
nou consistori es va formar seva voluntat era aconseguir
amb els set vots d’ERC i PDe- un govern unitari. Al seu torn,
CAT. Així, Isidre Viu (ERC) és el Jorge Aguilera ha dit que el
nou alcalde i Noelia Ramírez seu grup
continuarà
trebaMODA
ÍNTIMA
(PDeCAT) és la primera tinent llant pel canvi en el municipi;
d’alcalde. La resta de l’equip ha manifestat el seu respecte
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
de govern el formen Maria
al nou govern i s’ha ofert a
Tel. comercio 93 839 63 55
Àngels Rovira, Queralt Puig i donar-li
suport en
les 63
deciTel. contestador
93 839
35
Neus Orriols (per ERC) i Josep sions que prengui en aquest
Fornell i Meritxell Fenoy (pel sentit.
PDeCAT). Passen a l’oposició
els membres de GdB: Jorge Sarment (sobre informacions
Aguilera, Albert Otero, Ma- pròpies i publicades a la premriola Fabián i Aida Pérez.
sa comarcal)

TAVERNA EL BOTER

Bar - Restaurant

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

FORN
FEM TOTS ELS CARNETS
Capacitació transportistes
Matèries perilloses
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

Pa i Pastisseria

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com
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Reconeixement als més vells del poble

A. SELGAS

SARMENT

El passat dia 1 d’octubre,
l’Ajuntament de Balsareny
va fer un senzill, però emotiu, acte de reconeixement a
l’avi i l’àvia de més edat del
poble. es tracta d’Antònia
Rimbau Dencàs, de 97 anys,
i de Lluís Casaldàliga Guitart, de 93. Mentre els grallers i tambors de les colles

Geganters i Grallers de Balsareny i Geganters i Grallers
Els K+Sonen de Balsareny
donaven solemnitat a la cerimònia amb música festiva,
el regidor de Cultura, Albert
Otero, els va lliurar un obsequi commemoratiu, un bonic
ram de flors. Nosaltres també ens adherim a la felicitació per als dos homenatjats i
les respectives famílies.

A. SELGAS

A. SELGAS

A. SELGAS
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Activitats culturals i esportives

SARMENT

SARMENT

Com ja havíem avançat en
un butlletí anterior, els dies
15 i 16 de setembre de 2017
la Fundació Casal Verge de
Montserrat va celebrar el seu
70è aniversari; entre altres activitats, va fer l’exposició de
fotografies “Històries de vida
als jardins del Casal”, una jornada de portes obertes i un
sopar popular amb la projecció d’un audiovisual sobre la
història de l’antic hospital i
actual residència, per acabar
amb un ball.
A finals de setembre va tenir
lloc la Setmana de la Gent
Gran, amb activitats físiques i saludables a càrrec de
la fisioterapeuta Eli Claret i
l’animadora Alba Serra, del
Casal Verge de Montserrat,
i del Dr. Josep Cañellas i la
infermera Neus Mas, del CAP
Balsareny; un espectacle de
màgia amb el mag Jordan
Bosco; zumba, a càrrec de
Montse Rodríguez; l’acte
“Quedem al Casal”, amb
Muntsa Trafalgar; el tradicio-

nal Aplec del Roser a l’església
de Sobirana de Ferrans; missa, dinar de germanor, lliurament d’obsequis i l’espectacle
“Le Petit Cabaret”, per la
companyia
NS
Dansa.
L’organització anava a càrrec
de l’Ajuntament de Balsareny
(regidories de Benestar Social
i Salut i de Cultura i Festes),
amb la col·laboració del Casal
de la Gent Gran de Balsareny,
Associació “Els Ametllers”, el
Casal Verge de Montserrat, la
Colla de Geganters i Grallers
de Balsareny, la Colla de Geganters i Grallers Els K + Sonen de Balsareny, alumnes de
l’Escola Guillem de Balsareny
del Ball de la Faixa i persones
voluntàries.
Des de finals de setembre,
els Pastorets de Balsareny,
i també els seus Dansaires,
ja han començat els assaigs.
Els Dansaires tenen previst
de ballar el 15 d’octubre en
la Roda d’Esbarts de la Fira
de Tardor a Navàs i, el 21
d’octubre, a la trobada festiva
de Pastorets de Catalunya, ce-

lebrada a l’Ametlla de Merola.
Des de primers d’octubre,
l’Escola Municipal de Teatre
organitza un curs de teatre
per a adults al Sindicat.
La Biblioteca Pere Casaldàliga ha iniciat una nova temporada del grup de converses en
anglès, a dos nivells, i de les
classes de català, també a dos
nivells (acollida i mitjà).

El dissabte dia 7, al Sindicat,
una sessió de “SonaB” amb
música de soul i funk, amb el
grup Funkystep & The Sey
Sisters.
Cada diumenge d’octubre,
el Club d’Escacs Balsareny
organitza el torneig local
d’escacs al local de la plaça de
la Mel.
També cada diumenge,

SARMENT
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el Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada organitza
sortides des de balsareny;
el 29 d’octubre, la Diada
Montserratina.
I cada dimarts i divendres, al
pavelló poliesportiu, els afeccionats a l’handbol podran
practicar aquest esport en
cartegories aleví i infantil.
El diumenge 8 d’octubre es va
celebrar el XII Cross del Traginer, el primer Mig Cross
del Traginer i el VI Cross Infantil, organitzats pel Centre Excursionista de Balsareny amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Balsareny,
amb una nodrida participació de corredors.
També va tenir lloc, organitzada per l’associació Els
Ametllers del Casal de Gent
Gran de Balsareny, la XVIII
Trobada de Puntaires, al
llarg de tot el matí, amb una
gran participació.
I a migdia, a la plaça de
l’Ajuntament, es van celebrar les ballades conjuntes
dels Geganters i Grallers
de Balsareny i dels Geganters i Grallers Els K+Sonen
de Balsareny, així com de
tres colles del Ball de la
Faixa de l’Escola Guillem
de Balsareny. Aquesta festa
estava programada pel dia 1
d’octubre en el marc de la Setmana de la Gent Gran, però
es va ajornar perquè coincidia
en hora i lloc amb el referèndum d’autodeterminació.

SARMENT

Abans de començar el Ball
de la Faixa, una representant
dels Geganters i Grallers de
Balsareny va llegir el manifest que aquesta associació
va fer arran de la repressió
que en molts indrets de la
nació es va produir contra el
dret democràtic de votar dels
ciutadans, en solidaritat amb
les víctimes d’agressions i en
rebuig de tot tipus de violència; un manifest al qual
s’havien adherit, fins en
aquell moment, vint entitats
locals.
Les dues colles geganteres
del poble van fer actuar plegades, al so dels respectius
grups de grallers i tambors;
es va donar la circumstància
que, a causa d’una “lesió” al
braç de la geganta Maria, el
gegant Marc va canviar per

SARMENT

un dia de parella i va ballar
amb la geganta Blanca (esperem que no hi hagi “marro”).

present a la plaça li van dedicar una càlida ovació a ritme
de tambors.

Cap al final de les ballades
dels gegants, l’alcalde Isidre
Viu i el nou regidor de cultura, Josep Fornell, van reclamar la presència al balcó de la
Casa de la Vila del que fins ara
ha estat regidor de Cultura,
Albert Otero, a qui van agrair
l’excel·lent feina feta al llarg
de més de dos anys i la seva
gran implicació amb totes les
entitats culturals i esportives
del poble. L’Albert Otero va
desitjar sort al nou equip de
govern, va donar les gràcies a
totes les entitats locals per la
seva tasca i es va manifestar
disposat a continuar treballant al servei de la cultura popular, ja que, com va dir, “tots
estimem Balsareny”. El públic

També des del Sarment li volem agrair la seva intensa dedicació a les entitats locals i
les seves col·laboracions en
el nostre butlletí, on, no cal
dir-ho, continuarà sent benvingut sempre que hi vulgui
escriure.

SARMENT

Disculpeu les possibles omissions que involuntàriament
podem cometre quan intentem
deixar constància de la vitalitat de l’associacionisme local.
Recordem a totes les entitats
culturals, esportives i cíviques
del poble que, si ho desitgen,
poden enviar-nos fotografies i
ressenyes de les activitats que
realitzin: ho agrairem i ho publicarem de molt bon grat.

SARMENT
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Clara Rivero: estudiant de piano, contrabaix i cant
JOSEP GUDAYOL I PUIG

— I per què vas escollir el piano?

Clara Rivero Rodríguez va
néixer a Balsareny el 26 de gener de 2002. Va estudiar primària a l’Escola Guillem de Balsareny i actualment segueix el
curs d’ESO a l’Escola Diocesana
de Navàs, i també cursa estudis
musicals en aquesta població.
A la Clara li agrada molt el cinema, cantar i escoltar música i
llegir; el darrer llibre que llegeix
és “Animals fantàstics”, de J. K.
Rowling. Pel que fa als esports,
li agraden tots, però principalment la gimnàstica.

— Tal com us he comentat,
sempre l’he trobat un instrument molt bonic: ja de petita m’atreia el seu so i la gran
dimensió del seu volum. Ara
bé, actualment també toco el
contrabaix.

— Com va començar la dedicació i passió per la música, en
concret el piano?

— Creus que és adequat, el
procés que generalment se
segueix al començament de
l’aprenentatge?

ARXIU
Juan Herrera - 670 23 07 75

música amb el piano.

— Amb tres anys els meus pa- — Actualment on segueixes
res em van apuntar a l’Escola educació musical?
I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
de VENTA
Música
de Balsareny, on
Plaça
de la Mel,
bxs.
- Tel. 93—
820
65 - Faxde
93Música
839 66 94
durant dos anys
vaig2,fer
llenA 00
l’Escola
MesBALSARENY
infordos2@gmail.com
guatge musical. Més tard vaig tre Josep Maria Castellà de
escollir un instrument i va ser Navàs. Sense cap tipus de
el piano, perquè vaig pensar recança, recordo que, fa uns
que era un instrument molt anys, a una companya i a mi
bonic.
ens van fer fora de l’Escola
Municipal de Música de Balsa— Tens algun antecedent en reny, no pas pels professors,
aquest camp musical?
sinó per una decisió de l’equip
de govern de l’Ajuntament
— No, tot i que el meu pare d’aleshores (de CiU). Les dues
ha tocat la guitarra i actual- alumnes havíem de preparar
ment
li agrada
practicar
durant
dos
un campioPlaça
Onze demolt
Setembre,
1-3 - Tel. 93
820 03
97 mesos
- BALSARENY

PEIXATERIA

MARIA
LA PAROCKIA

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

nat del món de gimnàstica i
els entrenaments ens impedien assistir uns 45 minuts
a les classes, i no hi va haver
manera d’arribar a un acord
amb l’Ajuntament perquè ens
permetessin combinar temporalment les dues activitats.
— I quantes hores hi dediques?
— Actualment faig tres hores setmanals a l’escola, més
d’altres a casa, les quals poden variar segons les exigències dels exàmens de l’ESO o
bé el seguiment del campionat de gimnàstica.

— Sí. Tot i que al principi és
una mica avorrit, t’adones
que et serveix per anar aprenent la tècnica i velocitat que
cal per a la interpretació musical.

BAR - RESTAURAN

BARRETIN

— Has pensat dedicar-te al
piano o bé al contrabaix amb
finalitats professionals i laborals?

Travessera, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BAL

— No, tot i que m’entusiasma
actuar en directe. I parlant
del directe, he de dir que
m’agrada molt anar a concerts amb els meus companys. L’últim al qual hem
assistit ha sigut a Barcelona,
al Palau de la Virreina, i va ser
impressionant.
— Gràcies, Clara, i molta sort.

Residus17_A4_blau.indd 1

17/10/17 12:37
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Aplec del Roser
SARMENT

El dissabte 30 de setembre,
en el marc de la Setmana de
la Gent Gran, va tenir lloc el
tradicional Aplec del Roser a
l’església de Sobirana de Ferrans. En sortint, els assistents
es van fer aquesta fotografia.

R. CALVERAS

Sopar a la fresca
VEÏNS DEL CARRER DE SANT DOMÈNEC

col·laboració, dedicació i esforç desinteressat de totes
les persones que han ajudat
a portar a terme aquest sopar.

Com cada any al mes de juliol, els veïns del carrer de
Sant Domènec vàrem celebrar el “sopar a la fresca” amb Volem donar les gràcies taml’ambient i el caliu de les “Fes- bé a totels els qui vàreu venir
ROBA I PERFUMERIA
tes d’Estiu”.
a gaudir de la festa i a sopar
i ballar amb nosaltres; i tamVolem aprofitar aquestes bé a l’Ajuntament per la seva
quatre ratlles per agrair la col·laboració.

Carme Galera

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

MORROS

ROBA I PERFUMERIA

Carme Galera

Al servei de la construcció

Carretera
de Berga,
- Telèfon
83960623646- BALSARENY
- BALSARENY
Cra.
de Manresa,
35 -3Tel.
i fax 9393839
A . VALLÈS

MODA ÍNTIMA
MORRO
S

Al servei Plaça
de la11construcció
de Setembre, 3 - BALSARENY
Montajes y reparaciones
Tel. comercio 93 839 63 55

Tel. contestador 93 839 63 35
Fontanería - Calefacción - Gas
- Electricidad
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

TAVERNA EL BOTER

Montajes y reparaciones

TAPAS VARIADAS

Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado - Antenas
La Creu, 26
Cra. deterrestres
Manresa,y5parabólicas
- BALSARENY
Telèfon9393839
82064033631
Telèfon
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
BALSARENY

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

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

LLIBRERIA
FUNERÀRIA
FONTAL, SA

Mar Pulido Cañellas
«ELS M.COLORS»
DELEGADA

Àgueda
Borrero
Margarida
TANATORI:
Carrilet,
99 - -Tel.
650 47 97Noguera
42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
Creu, 29 -www.funerariafontal.com
Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

A . VALLÈS

LLIBRERIA
PORTES
«ELS COLORS»

PUIG

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES

PUIG
home - dona

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

Mèdic

Sant Domènec, 41 - BALSARENY

PERRUQUERIA
ESTÈTICA
La Rabeia
- Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 47
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Participa en el canvi! Fes-te’n soci!
ARFAC

Amb
aquest
missatge
l’associació de residents, familiars i amics del Casal Verge de Montserrat (ARFAC) fa
una tramesa de tríptics informatius, els quals haureu tingut ocasió de rebre o trobar
en diferents establiments i
locals.
El passat dia 23 de setembre es reunien a la sala petita del Sindicat, en un acte
obert a tothom, per exposar la importància i alhora
urgent necessitat que les
famílies usuàries del Casal
s’adhereixin a l’ARFAC per
contribuir en millorar els serveis d’atenció als nostres avis
residents.
Importància, perquè es bo i
sà que aquells que comparteixen casa parlin entre ells i
vulguin millorar casa seva.
Urgent necessitat, perquè les diferents famílies
usuàries representen a un
col·lectiu desgraciadament
fràgil i mereixedors d’una
millor atenció tant assistencial com social.
Cal que siguem molts socis
per tal de poder representar a la majoria de residents,
perquè si no és així hem vist
que la nostra opinió no té
cap valor. Actualment, des
de la Fundació Casal Verge
de Montserrat ni tan sols
ens reconeixen com una associació vinculada a aquest,

ARXIU

essent usuaris o tenint-hi familiars com a residents.

tenir-hi accés tot i havent-les
sol·licitat.

Ens voldríem apropar a la
manera de funcionar d’una
“AMPA” d’escola i col·laborar
i treballar conjuntament
amb la Fundació Casal Verge
de Montserrat, però potser
no ho hem sabut transmetre
així.

Celebrem els 70 anys del Casal i ens sentim orgullosos tot
i que encara ens en voldríem
sentir més. En el transcurs
d’aquests, hem vist en els
seus orígens un hospital per
atendre les famílies pobres,
més endavant un centre assistencial on l’Ajuntament
facilitava l’accés a les famílies
sense recursos (quan es va
començar a aplicar-hi un cost
econòmic per accedir-hi) i
ara una residència concertada amb la Generalitat de
Catalunya, gestionada però
amb el mateix model estatutari dels anys quaranta.

En una exposició audiovisual
el passat dia 23 de setembre,
es va voler fer arribar aquest
missatge als assistents i es
va posar com a referència la
Fundació IBADA que gestiona les residències de Navarcles i Castellgalí on a través
de la seva pàgina web, xarxes socials i dades que ens
va facilitar transmet modernitat, qualitat, transparència, lideratge, participació...,
dades que IBADA posa a disposició de tothom i en canvi, la Fundació Casal Verge
de Montserrat “NO” ens ha
facilitat mai i ens impedeix

Es per això, que des de
l’ARFAC instem l’Ajuntament
a que faci valer la seva vinculació dins la Fundació per dur
als temps actuals el nostre
Casal fent partícips d’aquest,
a tots els sectors socials del
municipi representats pels

grups polítics a l’Ajuntament.
L’any 1999 un exalcalde de
Balsareny, en Joan Soler, ja
manifestava la necessitat
d’un canvi en el model de
gestió del Casal en aquest
butlletí del Sarment. Tanmateix, el seu antecessor a
l’Alcaldia, l’Eugenio Barranco, es preocupava entre altres també per aquest tema.
Persones molt vinculades al
poble i a les necessitats socials, les quals, mereixen que
des de l’ARFAC hi tinguem
un bonic record i els nostres
majors reconeixements en
aquesta causa i estima que
ens uneix.
Volem agrair de manera extensiva a totes aquelles persones que ens fan costat,
col·laboren, creuen en nosaltres i en aquest projecte
associatiu. Desitgem poder
millorar el nostre Casal, sense impediments, amb esperit
d’entesa i confiança.

Travessera, 77 - Tel. 93 820 03 55 - 605 79 78 32 - BALSARENY
instalnou@gmail.com
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La força de la música

WWW.AVIBOTET.CAT

EMMB

La música sempre ha tingut
aquesta força sobre la nostra ànima. L’emoció generada per la música ens mena
a vegades a la reflexió sobre
les nostres capacitats individuals i col·lectives.
Impressiona la interpretació que es feu de l’himne El
Cant de la Senyera el dia 28
de setembre a la plaça de
la Catedral de Barcelona, en
l’acte “Músics pel Referèndum”. El 1896, Lluís Millet
per la música i Joan Maragall
per la lletra van compondre
aquesta peça com a himne
per a l’Orfeó Català. Durant
el període 1939-1960 les autoritats espanyoles en prohibiren la interpretació.
El Cant de la Senyera s’ha considerat un segon himne de

Catalunya. L’himne oficial, Els
Segadors, prové d’una cançó
folklòrica del segle XVIII en
mode menor i lletra amb
ressonàncies bèl·liques. Són
força les veus que reivindiquen la major idoneïtat d’El
Cant de la Senyera com a himne d’un país.
Els 1.800 cantants i els
1.000 instrumentistes que
l’interpretaren el 28 de setembre davant la Catedral de
Barcelona havien estat convocats poc abans. La majoria
eren molt joves. El va dirigir
Daniel Mestre, que va estudiar a l’Escolania de Montserrat i a Viena. Una amiga ens
escriu: “quin bon director,
trobo que es mou molt bé”. I
és ben cert, sense esforç aparent però concentrat i hàbil,
fa que la música emesa pels
quasi tres mil intèrprets soni
poderosa i conjuntada.

Commoguda, la nostra amiga segueix teclejant el whatsapp: “tots els mestratges,
totes les lluites, tota la bellesa, tot l’esforç, tota la mú-

sica, tot l’art, tota l’educació,
tots els cants, tot el treball
col·lectiu... res no és en va.”
Cal seguir. Res no és en va.

ARXIU
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L’estiu a casa. Impressions des de la Piscina Municipal
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Anushka Sharma, Meritxell
Xandri i David Cortina han
sigut els treballadors de la
temporada d’estiu de l’any
2017 a la Piscina Municipal
de Balsareny.
Anushka Sharma té 18
anys, va néixer a l’Índia i viu
a Balsareny. Enguany no ha
estat el primer que ha treballat a la recepció de la piscina. L’Anushka pensa que el
temps d’obertura de la piscina és adient, i també creu
que aquest any hi ha hagut
menys usuaris. Pel que fa a
problemes que hagi pogut
tenir, recorda que va tenir
unes paraules amb un parell
de socorristes i també amb
alguns nens i nenes; considera que n’hi ha que tenen
molt mala educació. Com a
anècdota ens explica que:
“Durant un cap de setmana
amb la piscina plena, jo estava
lliurant entrades quan de cop i
volta vaig veure un senyor que
sortia dels vestidors de les dones, i a l’indicar-li l’anomalia
em va dir que no s’havia fixat
en el cartell. Tot va quedar
en una equivocació. Per altra
banda, voldria, un any més,
donar les gràcies al Francesc
Boltor per aguantar-me un
any més i per la seva bona feina”.
Meritxell Xandri, balsarenyenca de 32 anys, ha estat
treballant un altre any també a la recepció. Tal com ens
comenta, el seu interès ara,
passat l’estiu, és treballar tot
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l’any si està de sort, i evitar
que li toqui anar a l’atur. Pel
que fa al comportament observat dels usuaris ens afirma que “algunes vegades, no
sempre, els socorristes perden
els papers i se’ls acut trucar al
guàrdia municipal, però enguany amb en David tot ha
anat molt bé i no hi ha hagut
cap incidència”.
Com a anècdota ens explica
que “durant els cursets de natació vaig conèixer una nena
molt simpàtica que es diu
Aran, i cada dia quan venia al
curset li demanava que em fes
un petó, però mai me’l volia
donar, i jo li deia que abans
que s’acabés l’estiu aconseguiria que me’l donés, i així
va ser. Finalment també vull

deixar clar que l’únic bo que
hi ha d’estar a la recepció és
compartir amb tots els nens
i nenes aquest petó, sigui de
matí o bé de tarda, i vull expressar la meva il·lusió envers
les nenes del Bar Frankfurt Llobregat, perquè era gratificant
veure-les arribar i escoltar les
seves rialles quan els marcava el segell de la piscina a les
mans o bé a la panxa”.
David Cortina ha estat el
socorrista d’aquest any, i
per primera vegada ha sigut
l’únic de la Piscina Municipal. En David té 23 anys i és
nascut a Girona, però actualment viu a Manresa. Com
les seves companyes, pensa que l’horari i temporada
d’obertura de la instal·lació

és el correcte i com a impressions ens comenta que “crec
que amb un sol socorrista la
instal·lació no ha pogut estar
suficientment atesa”. Ara bé,
durant tot l’estiu no ha tingut cap ensurt, ja que no ha
hagut de llançar-se a la piscina per fer cap salvament.
Fins aquest any, només ha
treballat durant els estius
i ho ha fet en moltes de les
piscines de la comarca, com
Callús, Sant Fruitós de Bages,
Monistrol de Calders, Viladecavalls, Manresa i Monistrol
de Montserrat. “Finalment
vull donar les gràcies als organitzadors que m’han permès
treballar aquí Balsareny, on
he rebut un tracte excepcional
per part dels companys i en
general de tots els usuaris”.
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Comentari constructiu
ALBERT OTERO I BONET

Hola, us escric en aquest comentari, amb voluntat de
crítica constructiva, en qualitat d’actual Regidor de Festes del nostre Ajuntament,
i com a persona implicada
en la organització dels actes de la Diada d’enguany,
fent pal·lesa la meva evident
sorpresa i conseqüent decepció (crec que justificada
davant dels fets observats)
per l’absència i desinformació absoluta pel que fa a cap
tipus de menció, com si no
haguéssin existit, dels actes
organitzats durant el dia de
la Diada Nacional de Catalunya (concretament el dia 11
de setembre, que és el dia en
que al nostre poble i arreu de
Catalunya celebrem oficialment la Diada Nacional).
L’article que comento, corresponent al butlletí “Sarment”
del setembre de 2017, titulat
“Actes de la Diada Nacional”,
fa esment amb tot tipus de
detalls als actes previs de la
Diada, organitzats concretament el dia 10 de setembre
(com ja he dit, el dia previ a
l’11 de setembre, que a no ser
que vagi errat, segueix sent
el dia de la Diada Nacional
de Catalunya) ignorant totalment i no fent cap tipus de
menció en absolut als actes
organitzats a Balsareny en
aquest mateix dia 11 de setembre, que van implicar a un
gran nombre de voluntaris
que, potser voldrien ser fora,
peroò que es van quedar al
poble durant la organització
de la tradicional Sardinada
Popular, que va comptar com
cada any amb molta paricipació local i també de pobles veïns, així com també va
prendre’n part el pubillatge
local implicat en la elaboració i en la lectura del manifest institucional d’enguany,
i al grup de músics invitats
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FACEBOOK: PEP I M. JOSÉ MÚSICS

enguany per l’Ajuntament
per tal d’amenitzar el ball de
la diada 2017, que són en Pep
i la Maria José.
Sense entrar a valorar els
possibles perquès ni amb
voluntat d’aprofundir més
en les raons que han portat
a aquest (m’agradaria pensar que inconscient) “oblit”,
constato de nou la meva
sopresa i decepció davant
aquesta “passada per alt” i
total desinformació sobre
aquestd actes destacats al
mes d’enguany, així com
també em nego a pensar que
aquesta desinformació ha
estat feta intencionadament.
Per si els redactants d’aquest
escrit no van participar a dits
actes, els informo de que els
mateixos sortien reflectits a
l’Agenda Cultural del mes de
Setembre, repartida per les
cases del municipi, així com
també a les xarxes socials
(Facebook i Twitter), web
municipal i van ser pregonats
el divendres anterior dia 8 de
setembre.
Aquesta observació no la
ofereixo tant per buscar un
reconeixement o menció a
mi mateix o a l’Ajuntament,
com a institució que repre-

sento, com a implicat en la
organització dels mateixos
sinó, sobretot, per retre un
meritori reconeixement a la
tasca i l’esforç fets per la gran
quantitat de voluntaris que
ho fan possible i a la gent que
el dia de la Diada decideixen
quedar-se al nostre poble a
celebrar aquests actes, als
quals l’Ajuntament hi destina
recursos i hores de treball del
personal.
Amb la voluntant de que
s’entengui i comprengui la
sorpresa i decepció que he
experimentat, arrel de tot
allò que estic exposant, penso que més que justificadament, em despedeixo cordialment.
Regidor de Festes de
l’Ajuntament de Balsareny

RESPOSTA
Tens tota la raó i ens en disculpem. Hem centrat la crònica
en les activitats de contingut
polític del dia 10 i hem oblidat
de fer esment a les altres activitats cíviques i populars que
es van celebrar al poble el dia
11. No hi busqueu cap segona
intenció: ens agrada informar
de tots els actes culturals que
es fan al poble, per bé que la
nostra escassa infraestructura
fa que sovint cometem errors
i omissions. En l’edició en paper del butlletí, aquesta carta
sortirà el mes d’octubre, perquè l’edició de setembre ja és
a impremta.
Sarment
[Comentari i resposta publicats
al blog del Sarment els dies 23 i
24 de setembre, respectivament]

FACEBOOK: AJUNTAMENT DE BALSARENY
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CINC MINUTS

Carta

Pensament
ecològic:
compte amb
els coloms

MARIBEL ANDREU NEBOT - JOSÉ ROLDÁN RAJA - LLUIS MAS GRANADOS

Els sotasignats, com a fundadors de l’Assemblea Gent de
Balsareny i participants de
la candidatura municipal del
Grup, manifestem:
Que hem constatat que el Grup
ja fa temps que va abandonar
els seus objectius fundacionafs. Que el Codi Ètic de què ens
vam dotar no ha funcionat.
Que fa més d’un any que no es
fa cap Assemblea ciutadana;
per tant, les idees de participació han quedat aparcades.
Que amb la crisi provocada
amb la dimissió de l’alcalde,
membre del grup, no s’ha estat a l’alçada de la situació, i
s’han fet paleses les greus deficiències democràtiques de
l’organització. Que d’aquesta
dimissió ens n’hauríem de fer
responsables tots els membres
del Grup, i especialment els regidors.
Que s’ha demostrat incapacitat
d’acció política, debilitat institucional i falta de criteri propi, especialment en els últims mesos
amb els diversos atacs feixistes
que s’han produït. Que s’han
fet evidents les diferències entre els membres del govern i
alguns de nosaltres.
Que en la reunió de Grup
mantinguda el dilluns 18 de
setembre es va arribar a un
punt de dissensió que ja no

es pot resoldre, per les actituds autoritàries·i prepotents
d’algun regidor del Grup, que
es va erigir en portaveu presidencialista d·un Grup que ens
dèiem assemblearis.
En cap moment volem criticar
la tasca feta per l’equip de govern, que entenem que s’ha
fet el millor que s ha sabut o
s’ha pogut, donades les circumstàncies de governar en
minoria.
Entenem que el projecte de Gent de Balsareny en
l’actualitat està finiquitat, almenys tal com s’havia projectat i amb les expectatives que
s’havien creat. Actualment el
seu funcionament és el propi
de qualsevol partit, amb tics
de la vella forma de fer política.
Desitgem que més endavant,
amb persones més preparades i més obertes a escoltar, es
puguin tirar endavant projectes engrescadors de participació i assemblearis, tal com pensàvem i pensem que Balsareny
es mereix.
Per tot això, abandonem el
Grup, donant les gràcies a
totes les persones que vau
confiar en nosaltres, i que ens
vàreu donar suport en aquesta
aventura ciutadana, que pretenia acostar a la ciutadania les
polítiques de govern.
Salut, ens trobarem a les places!

Repte núm. 27
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Setembre humit,
molt vi,
però aigualit
FRANCESC CAMPRUBÍ

JOSEP GUDAYOL I PUIG

“Heu vist? És que són tan macos! Al nen li agraden tant...
Aquí a la plaça m’agrada tant
péixer-los…” Compte amb els
coloms!
Aquestes podrien ser tres
de les moltes expressions
que podem sentit tot fent
referència a aquesta espècie
d’aus. Hem de reconèixer que
els coloms són bonics, i també que als més menuts, naturalment, els agraden molt i
sobretot donar-los de menjar.
Veure’ls agrupats, donant fe
de la colònia que són, omple
un paisatge de postal.
Aquesta petita reflexió vol fer
pensar en l’augment de coloms que en aquests darrers
dies Balsareny ha pogut veure. Sí, poden semblar molt
bonics però compte, perquè
tenen uns excrements molt
forts que són difícils de netejar, embussen les conduccions d’aigua de les nostres
teulades i perjudiquen el
medi ambient.

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)
Mitjana (min.+màx.)
Mitjana de mínimes
Mitjana de màximes
Mínima (dia 17)
Màxima (dia 5)
Mín. més alta (dia 4)
Màx. més baixa (dia 15)
Pressió (hPa)
Màxima (dia 3)
Mínima (dia 31)

18,9
19,9
11,8
27,9
4,7
33,6
17,6
20,0

1.018,5
1.004,0

Vent
(km/h)
Ventada més alta (dia 25) 51,5
Velocitat mitjana
7,0
Recorregut del vent (en km) 5.025,7
La pluja (litres)
Dia 4			
2,7
Dia 6			
8,6
Dia 9			
1,8
Dia 15		
45,6
Dia 22			
7,2
Dia 25		
26,1
Dia 30
3,2
Total
95,2 litres

Hom ha qualificat els coloms
de “rates alades” perquè,
igual com aquests rosegadors, es reprodueixen molt
ràpidament. Per això cal tenir-ne un control pertinent.
Compte amb els coloms.

Resposta al repte 26: llet pura
repartida, en galons: primer carrer, 8; segon carrer, 6; tercer carrer, 4.5; quart carrer, 3.375).
Un xicot molt elegant es compra una americana
i una corbata. Està tan content que només
recorda que l’americana valia 200E més que
la corbata i que tot plegat pujava a 300E.
Quant li va costar cada article?
ARXIU
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