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ISIDRE PRAT

La trenta-dosena edició de la 
Caminada Popular tenia lloc a 
Balsareny el passat diumenge 
11 de març. Se’ns presentava 
de bon matí un temps amb 
molta boira baixa, que des-
prés va anar marxant i va fer 
possible que el temps fos bo 
per caminar: sol i alguns nú-
vols, amb una mica de fresca, 
ideal per no agafar massa ca-
lor tot fent deport.

La sortida, com sempre, es 
va donar a les 8 del matí, a la 
plaça de l’Església. El preu de 
les inscripcions enguany tam-
bé era de 8E, però de només 
6E per als socis del Centre 
Excursionista de Balsareny 
(CEB), entitat organitzadora 
de l’activitat. Qui volia entrar 
en calor podia prendre un 
got de caldo calent.

Es començava per les escales 

Caminada Popular 2018

de l’Era del Mas Martí, cap al 
pont de la via, per després 
pujar al Castell pel dret, és a 
dir, pel corriol empinat que hi 
ha a la banda dreta i que va 
a parar a l’església romànica. 
Els primers caminants, com a 
mínim, van poder veure una 
bonica panoràmica del po-
ble envoltat de la boira baixa, 
mentre que per sobre, al cim 
del turó del Castell no n’hi ha-

via i hi feia un sol esplèndid. 
Just en aquest indret hi havia 
el primer control i avitualla-
ment amb coca, moscatell i 
aigua.

Després es va seguir baixant 
del Castell pel camí principal, 
per la façana del davant, fins a 
la capella de Sant Antoni i, en 
acabat de travessar la carrete-
ra de la Rabeia, se seguia per 
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més riquesa vegetal); també 
vàrem destacar unes singu-
lars vetes de guix que es tro-
ben sota la balma, de color 
blanc, entre els colors ma-
rrons i vermellosos d’argiles 
i margues (roques sedimen-
tàries).

Des del Lledó es passava pel 
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un corriol dintre del bosc i es 
travessava la carretera princi-
pal de Sant Esteve-La Rabeia. 
Se seguia per un camí ample, 
al costat d’un camp, passant 
per una granja i per un nou 
corriol dins del bosc fins arri-
bar a una esplanada, sota la 
coneguda casa de Can Cansa-
lada, per baixar després cap a 
la colònia de Sant Esteve.

Deixant enrere la colònia, 
s’agafava un bonic caminet, 
ran de riu, que s’ha recuperat 
enguany després de molts 
anys, gràcies al nostres veïns 
de l’Ametlla de Merola. És un 
camí que va seguint el riu, en 
algun punt de manera apu-
rada i tot, passant per una 
balma fins arribar a la casa 
del Lledó de Trascastell, que 
queda a sobre. S’hi havia pas-
sat fa uns 30 anys, a inicis de 
les nostres caminades, però 
hi havia hagut esllavissades 
i altres moviments de terres 

que havien fet desaparèixer 
el camí. Ara, afortunadament, 
s’hi pot tornar a passar amb 
cura. És aquest tram el que 
té més diversitat de tot el re-
corregut, cosa que es podia 
apreciar amb la densitat dels 
típics cartellets de plantes 
que hi vàrem col·locar (en 
zones humides sempre hi ha 
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voltant del turó de la senyera 
i calia travessar la carretera 
d’entrada a Navàs, per des-
prés agafar una pujada i se-
guir una carena que, vorejant 
el nucli del Mujal, portava a 
una pista ampla fins arribar a 
les Cases Noves, masia molt 
ben conservada i habitada, 
prop del Mujal però en 
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terme balsarenyenc. En 
aquest punt hi va haver el 
merescut esmorzar, amb en-
trepà de botifarra, vi i també 
caldo. Estàvem ja a més de la 
meitat del recorregut.

Bo i tips els caminants van 
continuar pujant per camins 
entremig del bosc fins arri-
bar al darrere de la casa de 
Sobirana. Calia travessar de 
nou una carretera, la de Sú-
ria, per agafar la pista ampla 
de la Torre de Castellnou, que 
es deixava de seguida per 
l’esquerra, per un altre camí; 
i també per dins del bosc, tra-
vessant tota la baga de Sobi-
rana, s’arribava al tercer con-
trol i avituallament, amb les 
refrescants taronges. Això era 
prop de la cruïlla de Fuciman-
ya. Als caminants els faltaven 
solament dos quilòmetres 
per acabar d’arribar al poble 
travessant un bosquet (da-
vant la residència de gossos), 
la zona de l’antiga “Font de la 
Roca”, un tram del camí del 
“cobert del Martí de les Pla-
nes” i de la carretera de Súria, 
i finalment el carrer de la Rie-
ra i el túnel de l’Ajuntament 

fins a l’arribada, a la plaça de 
l’Església, on hi havia begu-
des refrescants i menudalles 
per picar com a cloenda. 

En total varen ser uns 15,5 
quilòmetres de recorregut i hi 
varen participar enguany 260 
persones, una mica menys 
que l’any passat, que varen 
ser unes 300. Sabem que ac-
tualment els caps de setmana 
estan farcits d’activitats i això 
influeix, com potser el temps 
força inestable hi va posar 
cullerada; però esperem que 
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aquestes xifres es recuperin 
almenys una mica en anys vi-
nents.

Com de costum, els partici-
pants se’n van endur un re-
cord de la Caminada 2018, 
que va ser un pot d’una ex-
quisida mel.

A la tarda, com és tradició, a 
les 17:30h, en el marc de la 
sala gran del Sindicat, va tenir 
lloc, amb força participació 
de públic, una projecció de 
les fotografies de la mateixa 

caminada, tirades al matí; 
juntament amb el magnífic 
audiovisual del CEB sobre 
les dues expedicions que es 
varen fer l’estiu 2017: una a 
un 2.000, concretament al 
Torreneules, de 2.711 metres 
d’altitud, al mes de juny; i 
l’altra, a un 3.000, concreta-
ment al Pic d’Alba, de 3.118 
metres, que es va fer al mes 
de juliol.

I això és tot. Esperem poder-
nos trobar per la caminada de 
l’any vinent.

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ
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PLANTES I FLORS
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home -  dona
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Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
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www.funerariafontal.com
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M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES
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reunions...

Jaume i Emília
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Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
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El diumenge 25 de febrer, Bal-
sareny va viure una jornada 
festiva i ciutadana per pro-
clamar un cop més que és un 
poble pacífic, que vol conviu-
re en pau, i rebutjar els insults, 
maltractaments i violència fí-
sica de què grups d’ultradreta 
ens han fet víctimes, alhora 
que la imatge que s’està vo-
lent donar del nostre poble 
com si els intolerants fóssim 
nosaltres.

A les 12 del migdia hi va ha-
ver una concentració a la 
plaça de la Mel, on més de 
700 persones, la majoria del 
poble, però també vingudes 
d’altres llocs en solidaritat 
amb Balsareny, van desfilar 
pacíficament, precedits dels 
gegants de les dues colles 
geganteres locals (Geganters 
de Balsareny i Els K+ Sonen) i 

acompanyats dels Bastoners, 
que van fer diverses ballades 
pel camí, convidant antics ba-
lladors a afegir-s’hi. La mani-
festació va passar pels carrers 
Ponent, carretera de Manre-
sa, baixada del Torrent, Creu, 
Sant Domènec, Guimerà, 
plaça de l’Ajuntament i plaça 
de l’Església. 

A la plaça es va llegir el ma-
nifest que reproduïm més 
avall. Els assistents van fer 
una rotllana i les dues colles 
geganteres van ballar els seus 
gegants i van fer una balla-
da conjunta per expressar 
l’harmonia de la convivència 
que volem al nostre poble. 
També va dansar el gegant 
Maqui, vingut de Sallent per 
solidaritzar-se amb la festa, i 
el grup geganter Birakari, de 
Sestao, que havia participat 
fa unes setmanes a la Festa 
dels Traginers, van enviar un 
vídeo d’adhesió i suport. Tot 

Jornada Antifeixista

SARMENT

seguit van ballar els Basto-
ners, i una colla de voluntaris 
va dansar el tradicional Ball 
de la Faixa, en una versió es-
pecífica anomenada “Ball de 
l’Antifeixista”. Tot seguit hi va 
haver una botifarrada popu-
lar; les persones que s’hi van 
quedar es van fer una foto 
aèria representant el símbol 

de la pau. Acabat el dinar, hi 
va haver una sessió musical a 
càrrec dels grups “Los Escom-
bros” i “Jack i Asier”. 

El temps va acompanyar, i els 
assistents i els organitzadors 
van quedar contents de la fes-
ta i de la bona resposta popu-
lar en pro de la convivència.
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Benvinguts a Balsareny. Un 
poble que fins als últims esde-
veniments ha  estat un exem-
ple d’integració. Un poble 
miner, tèxtil i pagès on gent 
vinguda de tots els racons de 
la península, i també en els 
últims temps de tot el món, 
ha trobat una llar i sempre ha 
conviscut en pau, respectant-
nos els uns als altres, fos quina 
fos la cultura, llengua o tradi-
ció.

Per això el poble no permet 
que un grup ultra destrueixi 
aquesta convivència cívica 
tan arrelada històricament 
aquí a Balsareny. Des de fa uns 
mesos, l’odi, la mentida i la fal-
ta de respecte per part d’uns 
ha creat un mal ambient que 
va tenir el seu punt culminant 
en una manifestació on es van 
exhibir salutacions, càntics i 
simbologia feixista; on es va 
agredir a veïns pel simple fet 
d’estar al carrer en aquells 
moments. Tampoc podíem 
esperar gaire més de manifes-
tants que oculten el seu rostre 
rere màscares.

Com diem, aquesta manifes-
tació va ser el punt culminant. 
Hem hagut de veure com 
veïns nostres arrencaven mis-
satges que cridaven a la con-
vivència. Hem hagut de patir 
agressions als nostres cotxes 
i façanes. Hem hagut de tenir 
molta paciència per suportar 
insults i amenaces. I hem ha-
gut de suportar atacs de la 
premsa rància mostrant com 
a víctima a qui ens agredeix, 
insulta i té actituds intolerants 
contra nosaltres. Això també 
és feixisme i part responsable 
de la manifestació que vàrem 
patir dissabte passat.

Ja és hora de dir prou. Des-
truir o construir, aquesta és la 
qüestió.

La imatge de la pacífica convi-
vència als carrers de Balsareny 

ha quedat malmesa. No po-
dem permetre que el poble 
bressol de Pere Casaldàliga, 
un dels referents mundials de 
la pau, sigui tacat per una mi-
noria autoritària i feixista.

Per això els balsarenyencs 
no ens cansarem de seguir 
lluitant contra aquesta xacra 
amb les millors armes que te-
nim i que més bé sabem uti-
litzar: el respecte, el civisme i, 
sobretot, el pacifisme.

I per anar acabant, volem 
agrair de tot cor la solidaritat 
i l’escalf que ens ha arribat de 
fora de Balsareny. A Balsareny 
sempre estarem disposats 
a tornar en forma de suport 
tota l’ajuda que ens esteu 
oferint, perquè, per desgrà-
cia, d’experiència no ens en 
falta. Cal que estigueu alerta 
i detecteu actituds feixistes 
al vostre voltant abans no si-
gui massa tard, perquè la la-
mentable situació que estem 
patint no es repeteixi enlloc 
més.

Manifest “Balsareny Antifeixista” 
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Volem també mostrar el nos-
tre rebuig a la persecució 
tant mediàtica com judicial 
de la llibertat. En aquests mo-
ments, gent del nostre poble, 
altres que només s’han posat 
un nas de pallasso, cantants, 
activistes com els de 27 i més, 
o representants legítims esco-
llits democràticament tenen 
causes obertes i s’enfronten a 

SARMENT
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anys de presó. No ho norma-
litzem.

Molta salut a tots, moltíssimes 
gràcies per ser-hi. Esteu con-
vidats a visitar el nostre poble 
sempre que vulgueu. El gest 
que heu tingut amb nosaltres 
serà inesborrable per sempre 
més.
No passaran!



L’Ajuntament informa
AJUNTAMENT DE BALSARENY

Àrea de Participació: 
pressupostos participatius, 
a punt de ser una realitat!

A la regidoria de Participació, 
ja fa uns mesos que s’està tre-
ballant per aconseguir posar 
en marxa uns pressupostos 
participatius. 

Gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament de Manresa, 
hem obtingut la cessió gra-
tuïta d’una plataforma de vo-
tació electrònica. Ben aviat us 
la presentarem.

Com que aquesta platafor-
ma de votació està vincula-
da amb el padró municipal 
d’habitants, era necessari 
regular i establir uns paràme-
tres en el procés participatiu 
dels pressupostos municipals. 
Per això s’ha redactat un re-
glament que se sotmetrà a 
l’aprovació del Ple municipal 
aquest mateix mes de març. 
Un cop aprovat, ja podrem 
obrir convocatòria!

Finalitzats tots aquests trà-
mits administratius, us pre-
sentarem la plataforma de 
votació i us explicarem com 
farem realitat els primers 
pressupostos participatius del 
nostre municipi.

Àrea de Turisme: 
aplicació El Meu Poble

A la Fira “Municipàlia” que 
es celebra cada dos anys a 
Lleida vam conèixer aquesta 
aplicació pel telèfon i vam 
creure que havíem d’apostar 
per ella.

El passat dimecres dia 7 de 
març en vàrem fer la presen-
tació a l’Associació de Boti-
guers i Comerciants de Bal-
sareny (ABCB). Us en fem un 

petit resum.

“El Meu Poble”, és una aplica-
ció gratuïta tant per al muni-
cipi com per als usuaris, idea-
da perquè tots els habitants i 
visitants de Balsareny puguin 
estar assabentats del que suc-
ceeix i de totes les possibilitats 
que ofereix el nostre municipi.

Ens permetrà conèixer les 
ofertes dels comerços del 
nostre municipi, rebre noti-
ficacions i alertes, consultar 
l’agenda i actes municipals, 
comunicar incidències a la via 
pública, tenir a mà els telèfons 
d’interès, punts de referència 
turística... 

Tanmateix, el més important 
d’aquesta aplicació sou els 
usuaris, ja que sense vosaltres 
no té sentit. Descarregueu-
vos-la, i entre tots fem-la viva. 
Només heu d’anar a la Play 
Store i buscar “El Meu Poble”, 
instal·lar-la al vostre mòbil i 
començar a interactuar per 
convertir-la en una eina po-
tent! 

Àrea de Comerç: 
Setmana del Comerç 
i Fira de la Ganga

Des de la regidoria de Comerç 
ens hem adherit a la Setmana 
del Comerç, que tindrà lloc en-
tre el 19 i el 25 de març de 2018 
arreu de tot el territori català.

Enguany és la segona edició 
i, entre altres coses, hi ha pro-
gramats diversos esdeveni-
ments de promoció comercial 
i d’intercanvi d’idees i expe-
riències. La Generalitat està 
fent una App, que de moment 
està en construcció, per mos-
trar el nostre comerç a la res-
ta del territori sota el lema de 

ARXIU

#comerçincreïble.A Balsareny, 
els comerços que hi participen 
es podran identificar amb un 
globus distintiu i fomentaran 
l’ús de bosses reutilitzables. 

Durant els dies 23, 24 i 25 de 
març, a la plaça de la Mel hi 
haurà atraccions per als més 
menuts i diumenge 25, tin-
drà lloc la Fira de la Ganga a la 
plaça de mossèn Roc Garcia, 
on conclourà la Setmana del 
Comerç.

Fem i vivim el comerç de Bal-
sareny: la nostra implicació és 
vital perquè el comerç creixi, 
prosperi i es consolidi.
Bona Setmana del Comerç!

ARXIU
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Reunió de l’Associació de Residents, familiars i amics del Casal
ARFAC

El passat dia 24 de febrer, 
l’Associació de Residents, 
familiars i amics del Casal es 
reunia per primera vegada 
al Casal Centre Cívic de Bal-
sareny. Reunió que va ser 
possible gràcies al fet que 
s’aprovés la nostra petició 
per a poder reunir-nos-hi. 

Així, els residents del Casal 
Verge de Montserrat hi po-
den accedir amb facilitat, tot 
i la seva mobilitat reduïda, i 
aprofitant la proximitat que 
hi ha entre els dos Casals; 
afavorint i respectant a la ve-
gada els nostres avis i la carta 
dels Drets i Deures de les per-
sones grans, on entre altres 
coses diu:

Participació: “Les persones 
grans hem de participar acti-
vament en la formulació i en 
les polítiques que afecten di-
rectament el nostre benestar, 
des de la solidaritat amb altres 
generacions, en una societat 
per a tothom; aquest principi 
ha de ser entès des del dret a la 
lliure associació”. 
Cal dir també que el Casal 
Verge de Montserrat dene-
gava la petició feta anterior-
ment per ARFAC de reunir-
nos al Centre de dia d’aquest; 
argumentant que ho podíem 
fer al local d’entitats. Fet que 
ens va fer creure que havíem 
de demanar-ho al Casal Cívic 
Balsareny pels motius ja ex-
posats.

Agraïm als responsables 
d’aquest que ens hagin aco-
llit, i els animem i oferim mà 
estesa en tot allò que pu-
guem fer des de la nostra As-
sociació, perquè aquest Casal 
Cívic segueixi omplint de 
vida i alegria, principalment 
als avis del nostre poble. En-
horabona.

La reunió va acollir una 
part important de famílies 

usuàries del Casal Verge de 
Montserrat, que debatien 
l’abusiu increment de preus 
per a aquest 2018 que s’està 
aplicant a les places privades 
de la residència.

L’increment ha estat de 121 
euros de cop i volta! Que, su-
mats a les grans quantitats 
que ja pagàvem, estaríem 
parlant de quantitats que 
oscil·len entre els 1.593 euros 
i els 2.119 euros per ser atès 
com a resident de plaça pri-
vada al Casal.

En aquests preus no són in-
closos extres com televisió in-
dividual, habitació individual, 
perruqueria, farmàcia, etc. 

L’increment de preus també 
afecta els menjars a domicili 
i el Centre de Dia. Un incre-
ment dut a la pràctica de tal 
forma que des de l’Associació 
considerem, a part d’una 
immoralitat i total falta de 
respecte, un incompliment 
dels nostres contractes.

Fruït presumptament d’una 
mala gestió que duem temps 
avisant als grups polítics mu-
nicipals. Els quals considerem 
responsables de vetllar, pre-
servar i fomentar les institu-
cions i empreses del nostre 
municipi i la seva gent.

Se’ns comunicava l’increment 
de preus per carta, sense cap 
explicació al respecte, al mes 
de gener. I posteriorment, 

degut a la unió dels nostres 
associats afectats i les seves 
reclamacions entrades a re-
gistre, aconseguim que se’ns 
vulgui justificar per carta. 

També a data 17 de març, el 
Casal convoca els afectats 
d’aquesta puja a una reunió 
per mirar d’aclarir-ho. Dos 
mesos després, però, que 
se´ns estigui facturant. Reunió 
duta a terme per una part del 
patronat de la Fundació Casal 
Verge de Montserrat (darre-
rament renovat de nou), on 
figuraven el President, la Vi-
cepresidenta, el nou secreta-
ri-tresorer, i un vocal.

Trobem a faltar els altres 
tres vocals que componen 
l’actual patronat, on, a part 
de l’alcalde, casualment tam-
bé hi ha un altre vocal que és 
membre de l’actual govern 
municipal.

Creiem que, donada la si-
tuació actual amb la majoria 
dels nostres avis del Casal i 
els seus familiars, i sobretot 
amb l’alarmant informació 
que se’ns dona en aquesta re-
unió, haurien de fer valer els 
seus objectius polítics dins la 
Fundació i vetllar fil per randa 
per pal·liar les diferents difi-
cultats amb què ens trobem.

Amb dades que no podem 
corroborar, per una total 
manca de transparència di-
recta de la Fundació Casal 
Verge de Montserrat envers 

els seus usuaris en forma 
d’evidències. Aquesta ens 
comunica que l’increment 
de preus ha estat presump-
tament per frenar unes pè-
rdues econòmiques que en 
els darrers anys es veu que 
han anat en augment. On a 
l’exercici de l’any 2015, diuen 
que apareixen unes pèrdues 
d’11,000 euros.

L’any següent, aquestes 
diuen que van ser de 60.000 
euros i se’ns diu que pre-
veuen tancar l’any passat 
amb unes pèrdues de 111.000 
euros. No ens queda clar si 
son la suma dels darrers anys 
o la suma hauria de ser de 
181.000 euros.

I mentre les pèrdues anaven 
en augment, a les acaballes 
del 2017 dedicaven el temps 
en celebracions d’aniversari 
amb els 70 anys del Casal! 
Convidant a dinar a tots els 
patrons vius que havien 
treballat per a la Fundació 
aquests 70 anys, oferint un 
concert  al poble, un sopar 
popular a un preu molt per 
sota del que fan pagar amb 
els serveis d’àpats a domicili. I 
tenint una part important de 
treballadores de la residència 
treballant per a la festa fora 
del seu horari de treball...

Veiem que la situació que 
duem temps avisant posa en 
risc ja fins i tot la continuïtat 
de la institució i l’atenció que 
ofereix. Ja que un augment 
com el que han dut a terme 
deixa la residència sense ser 
competitiva, amb el risc que 
això comporta.

Lamentem profundament 
que una Fundació com és la 
del Casal, amb tot el que re-
presenta històricament  i en 
especial per a les persones 
que avui en formen part, no 
sigui capaç d’obrir portes 
d’entesa i confiança amb el 
seu poble i els seus usuaris.
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Manifest AMI-ACM: Units contra la repressió
AMI/ACM

Avui tornem a viure un diven-
dres negre. Altre cop, els nos-
tres representants polítics, ho-
mes i dones integres, honrats, 
pacífics i de profundes con-
viccions democràtiques han 
estat empresonats. L’onada 
repressiva contra els catalans i 
les catalanes és majúscula i el 
govern espanyol està disposat 
a tot, fins i tot a vulnerar els 
drets civils, polítics i humans 
més bàsics per tal d’erradicar 
qualsevol signe de dignitat 
del poble català. El govern de 
Mariano Rajoy i el bloc del 155, 
conjurats amb el poder judicial 
i policial de l’estat, intenten es-
clafar la voluntat de la sobira-
nia popular empresonant in-
justament als nostres legítims 
representants públics, tots ells 
gent de pau.

Davant d’aquesta nova injus-
tícia, d’aquesta ignomínia, 
d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda 
de manera inevitable a les èpo-
ques més fosques de l’Espanya 
del segle XX, els catalans no 
callarem. Continuarem defen-
sant les nostres idees políti-
ques perquè aquestes no te-
nen barrots que les facin callar. 
Avui, un cop més, ho volem dir 
molt alt i clar: sempre estarem 
al costat d’aquells represen-
tants que defensen la voluntat 
del poble, del mandat de l’1 
d’octubre, de les eleccions im-
posades del 21 de desembre.

I és precisament això el que 
els fa por. Vosaltres els feu por. 
Un poble tossudament alçat 

que només vol decidir demo-
cràticament i lliure quin ha de 
ser el seu futur. I l’estat, en lloc 
d’actuar com una democràcia 
madura, on el diàleg i l’acord 
són el motor de la cohesió de 
la societat, han decidit oferir 
cops de porra, menyspreu, 
humiliació, amenaces i, final-
ment, presó. Una causa gene-
ral contra l’independentisme, 
una autèntica cacera de brui-
xes, feroç i salvatge, sense me-
sura.

Potser, ingènuament, es pen-
sen que manllevant-nos als 
nostres representants, Carme 
Forcadell, Oriol Junqueras, 
Raül Romeva, Jordi Turull, Jo-

sep Rull, Joaquim Forn, Do-
lors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi 
Sánchez, tindrem por. Doncs 
no. Inquisidors i botxins, us 
mirem als ulls i us diem que 
no ens vencereu, que no po-
dreu empresonar les nostres 
idees.

Contra la dictadura del 155, 
trobareu un poble com-
promès i ferm. Perquè la nos-
tra lluita és la lluita dels ho-
mes i les dones lliures i justos, 
que volen ser tractats com a 
ciutadans i no com a súbdits. 
Demanem, exigim!, la restitu-
ció de les nostres institucions, 
de la llibertat dels presos po-
lítics, del retorn dels exiliats, 

ARXIU

Carles Puigdemont, Clara 
Ponsatí, Antoni Comín, Lluís 
Puig, Meritxell Serret, Marta 
Rovira i Anna Gabriel, i el res-
pecte pel poble de Catalunya.

Des dels ajuntaments i les vi-
les i ciutats farem sempre cos-
tat als nostres representants 
polítics. Perquè la millor ma-
nera de servir als nostres con-
ciutadans és servir a la causa 
més justa que hi pot haver: la 
LLIBERTAT i el ple exercici de 
la DEMOCRÀCIA. Som un sol 
poble, democràtic, pacífic, 
i alhora ferm i compromès 
amb el respecte dels drets i 
llibertats.
Visca Catalunya Lliure.
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Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY



A cent cap als 100: Delta del Llobregat 

SARMENT

El dia 21 de març, una nova 
edició de les caminades “A 
cent cap als 100” va portar 
caminants de Badia del Vallès, 
Balsareny, Centelles i el Prat 
de Llobregat a una passejada 
pel Delta del Llobregat: un 
espai amb una gran riquesa 
d’ambients naturals i de fau-
na, amb aiguamolls, llacunes, 
pinedes litorals sobre dunes, 
vegetació de rereduna i tren-
cadalla, així com moltes es-
pècies d’aus aquàtiques i mi-
gratòries; també hi ha moltes 
varietats d’orquídies.

Arribats al Parc Nou, els 
passejants van fer un taller 

d’iniciació a la Marxa Nòrdica 
amb bastons; tot seguit va co-
mençar un itinerari molt pla-
ner, d’uns 7 quilòmetres pel 
delta, passant pel “mirador 
d’avions”, el Parc Agrícola, la 
zona de canals, el mirador de 
Cal Lluquer i el Parc de Cal Tet, 
on es va dinar i hi va haver ani-
mació i ball.  Els assistents en 
van quedar satisfets; ara, a es-
perar la propera, el 10 d’abril 
a Centelles. Felicitacions als 
organitzadors, en aquest cas 
l’Ajuntament del Prat de Llo-
bregat amb el suport, com 
sempre, de la Diputació de 
Barcelona, i a l’Ajuntament de 
Balsareny i el Centre Excursio-
nista de Balsareny per la logís-
tica de l’expedició. 
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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

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

TAVERNA EL BOTER
A. SELGAS



L’Escolta de música: què ens aporta? 

EMMB

La música ha estat important 
per a l’ésser humà des de fa 
milers d’anys. 

Es desconeix exactament 
quan va néixer la primera 
cançó o melodia, però és 
ben conegut, per exemple, 
que fa més de 40.000 anys ja 
existien flautes amb orificis 
(descobertes en unes excava-
cions arqueològiques a Ale-
manya).
Els efectes de la música en les 
persones: s’ha demostrat que 
té influència a nivell cerebral, 
social i  comportamental.

Charles Darwin, autor de 
“L’origen del home” (1859), 
deia que homes  i dones in-
capaços d’expressar l’amor 
en paraules ho feien a través 
de notes musicals i ritmes, de 
la mateixa forma que ho po-
den fer els ocells.

A continuació, s’indiquen al-

Felicitat
El 2013, una investigació 
publicada a la revista “Jour-
nal of Positive Psychology” 
(Revista de Psicologia Po-
sitiva), va demostrar que 
escoltar música pot ser una 
forma efectiva de millorar 
la felicitat, particularment 
quan es combina amb la 
intenció d’un mateix de ser 
feliç.

Salut
Ajuda a preveure malalties 
del cor, ja que la música pot 
ajudar a reduir l’ansietat 
i l’estrès (conceptes asso-
ciats a malalties del cor).

Una investigació del 2009 
demostrava que escoltar 
música redueix la freqüèn-
cia  cardíaca, la pressió san-
guínia i l’ansietat en malats 
del cor.

·

·

Millora del rendiment en 
l’esport 
Investigadors del Regne 
Unit van demostrar en un 
estudi que  participants 
que escoltaven música mo-
tivacional es sentien millor 
durant els exercicis físics 
efectuats.

Es va mesurar el consum 
dels nivells d’oxigen men-
tre les persones escoltaven 
diferents ritmes musicals, i 
com més sincronitzat era el  
moviment del cos respecte 
a la música, els seus cossos 
consumien oxigen d’una 
forma mes eficient.

Sentir calfreds (positius)
D’acord amb un estudi pu-
blicat el 2010, el 90% de les 
persones senten calfreds 
a l’espina dorsal a l’hora 
d’escoltar música. El grau 
del calfred dependrà de la 
personalitat de la persona 
i de la bona predisposició 
a escoltar música. Mes grau 

·

·

de calfred implica que són 
persones amb mes proba-
bilitats de tocar un instru-
ment.

Millora la intel·ligència 
verbal i visual
La idea que escoltar Mozart 
incrementa la intel·ligència 
és un mite de la psicologia. 
Però practicar un instru-
ment sí que millora les ha-
bilitats visuals i verbals de 
l’esser humà.

 Així ho demostra un estudi 
publicat el 2008 per investi-
gadors de la Universitat de 
Massachusetts.

ARXIU

D’altres efectes induïts o 
afavorits pel fet d’escoltar 
música serien el foment 
d’emocions i plaer, la millo-
ra de les relacions personals, 
la millora de la memòria, el 
retard de l’envelliment cere-
bral, la reducció del dolor i 
l’ajuda en l’aprenentatge, en-
tre molts d’altres.

guns dels principals efectes 
positius de la música, ava-
luats en diferents estudis:

·
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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
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Facebook: parockia

LA PAROCKIA
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Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
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Somnis, silenci i sentiments
JORDI VILANOVA

A finals del any 2015 i arran de 
petites trobades pels passa-
dissos de la residència Casal 
Verge de Montserrat i pels 
carrers del poble, va néixer 
l’Associació de Residents, Fa-
miliars i Amics del Casal. Una 
associació inscrita al registre 
d’associacions de la Generali-
tat de Catalunya i que té com 
a finalitat vetllar per la justícia 
social i la qualitat dels serveis 
que reben els residents del 
Casal Verge de Montserrat.

La idea va néixer després 
que algun familiar d’usuari 
del Casal va comparar els 
avis amb els infants (com-
paració que tan sovint es fa 
col·loquialment), i alhora 
comparava la residència amb 
una escola bressol. Per això 
es va tenir la idea de crear 
com un tipus d’AMPA que 
participés en la presa de de-
cisions de la residència i hi 
col·laborés per millorar-ne les 
activitats i el funcionament. 
Per altra banda, alguns fa-
miliars, cansats de repetides 
queixes a la direcció sobre 
l’atenció que rebien els seus 
familiars residents, van creu-
re que una associació potser 
serviria per millorar aquestes 
deficiències.

Tanmateix, un servidor, 
quan vaig tenir la necessitat 
d’internar la meva mare al 
Casal, tenia alhora la neces-
sitat de buscar una solució 
per al meu germà Rafa, que 
patia un transtorn esquizoa-
fectiu: tot i ser una persona 
“normal” (medicada farmato-
lògicament per l’equip de Sa-
lut Mental d’Althaia), la seva 
malaltia l’impedia viure sol a 
casa i fer les obligacions bàsi-
ques.

L’Ajuntament em proposava 
que el meu germà s’emportés 
els dinars del Casal a casa 
seva; i un cop a la setmana 
una treballadora social aniria 
a fer-li una ullada. Tot i agrair 
el gest, no vaig veure’m prou 
recolzat, ni vaig creure que 
això ajudaria en la nova situa-
ció familiar. Eren moments 
delicats, en què havia de 
pendre decisions encertades. 
A més, tenia la meva filla en 
camí. Em sentia sol, envoltat 
de bons amics i persones es-
timades, però alhora sol. Sol 
en la presa de decisions.

Sabia que al Casal sovint hi 
«falten mans», i que no exis-
teix una política de volunta-
riat que afavoreixi l’atenció 
als avis i que ajudi les cuida-

dores (massa sovint desbor-
dades per càrregues de feina, 
cosa que repercuteix en el 
bon funcionament de la resi-
dència i en la seva pròpia mo-
tivació professional). Per això, 
cap al juliol-agost de 2014, 
vaig proposar a l’assistenta 
social de l’Ajuntament que el 
meu germà pogués anar a di-
nar i sopar al Casal, junt amb 
la seva mare, amb qui sempre 
havia conviscut. 
I que, a part de pagar, com 
és just, aquests àpats, el meu 
germà podria ajudar a pa-
rar les taules, netejar el pati, 
llançar escombraries... Alhora, 
això li aniria bé, ja que tindria 
algunes obligacions; perquè 
sinó es passava el dia estirat 
al llit. I d’aquesta manera les 
cuidadores podrien destinar 
el temps a fer altres coses de 
major responsabilitat.

La proposta va agradar a 
l’assistenta en qüestió i, con-
juntament i de forma excep-
cional, ho van tirar endavant 
amb la Maria José (assistenta 
social del Casal ), que substi-
tuïa la directora, absent du-
rant aquells dies. Al tornar a 
ocupar el seu lloc de direcció, 
la directora va acceptar tem-
poralment que el meu germà 
hi anés a fer els àpats; però 
nva dir que se li havia de bus-

car un altre lloc, argumentant 
fermament que allò era una 
residència d’avis. El va fer 
seure separat de la seva mare 
(fins i tot en una altra planta) 
i no li va donar opció a cap 
mena de col·laboració en les 
tasques en què hauria pogut 
fer un cop de mà. 

Jo l’únic que pretenia era la 
inclusió social per al meu ger-
mà, dins el seu espai habitual. 
El seu poble. Em seguia sen-
tint sol i alhora trist.

Trist de veure com dues per-
sones necessitades d’atenció 
social, que havien conviscut 
juntes tota la vida, en la situa-
ció actual, el seu destí fos la 
separació. Perquè des de ser-
veis socials de salut mental 
se li estava buscant un centre 
específic per a la seva patolo-
gia. I a Balsareny, com sabem, 
no n’hi ha. 

Passats 15 dies de tenir la 
mare al Casal, la separació va 
ser per sempre més; ja que 
el meu germà moria sobta-
dament a l’hospital, on havia 
entrat pel seu propi peu, als 
45 anys d’edat. 

Com jo, de ben segur altres 
famílies, en silenci, hauran 
patit per altres motius. Per-
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què necessitar atenció social 
i/o professional per a la teva 
vida diària sovint es motiu 
d’angoixa.

Vaig creure en el projecte 
ARFAC (Associació de Resi-
dents, Familiars i Amics del 
Casal) i en l’oportunitat de 
millorar la atenció que rep 
la meva mare i els residents 
del Casal. I afavorir la inclusió 
social de persones necessi-
tades en tasques que saben 
fer i així els avis en pogues-
sin sortir beneficiats: ja sigui 
passejant-los, jugant una 
partida de cartes o de dòmi-
no, o tan sols parlant-hi. 

Val la pena parar-se a re-
flexionar i veure que molts 
dels avis que avui necessiten 
atenció social a la nostra resi-
dència i a la dels pobles veïns, 
han dut tota una vida de tre-
ballar fort per tirar endavant 
una família. Han treballat, 
sovint sense cotitzar, i avui 
reben pensions irrisòries.Van 
poder sobreviure a la guerra 
i van poder anar subsistint 
després. van aconseguir fer-
se amb un racó on poder viu-
re i donar escalf a una famí-
lia,  amb la il·lusió que aquest 
racó, aquesta “casa” algun 
dia seria per als fills..

I encara tenien temps i corat-
ge per plantar-se davant del 
qui creu tenir el poder, i fer 

valdre els drets de les perso-
nes dins un món “d’animals”.
Aixecar tot un país i crear el 
que alguns en diuen “estat 
del benestar”. Però darrere 
seu vindrien uns altres indi-
vidus que se n’aprofitarien. 
Enriquint-se a tot nivell i 
sense escrúpols. “La casa és 
gran”... però només per a al-
guns. D’aquests drets, ens 
n’hem aprofitat nosaltres 
mentre han durat. I ara que 
veiem com impunement ens 
els retallen i/o fins i tot ens 
els treuen, no som capaços 
de fer res! Ni defensem els 
nostres drets ni tampoc el 
dels nostres avis. Quan ells sí 
ho van fer per nosaltres.
I si volem canviar el món, 
primer hauran de canviar els 
pobles.

Somio, i m’agradaria fer veure 
al meu poble, a l’Ajuntament 
i a la Fundació Casal Verge de 
Montserrat, que un nou mo-
del de gestió faria possible 
una millora al nostre poble i 
a la seva gent. Un model on 
els avis se sentissin reconfor-
tats després de tota una vida 
de lluita i treballs. I on perso-
nes com el meu germà hi tin-
guessin cabuda, sense haver 
de marxar del poble, ni ha-
ver de malviure a casa seva. 
I ningú mes patís el neguit 
que vaig patir jo. Un model 
participatiu, dinàmic, trans-
parent, amb representació 

de tots els sectors socials del 
poble de Balsareny.

I que tots ells treballin amb 
dedicació, il·lusió i la mateixa 
intensitat per millorar. Que 
sigui capaç de guanyar-se la 
confiança de tots i exterio-
ritzar els serveis que ofereix 
el Casal per a tothom que 
ho necessiti. Que treballi fer-
mament i colze a colze amb 
l’Ajuntament i junts sàpiguen 
a quines portes picar per fer 
realitat els seus objectius.

Un model lluny de l’actual, 
on un «cercle d’amistats» 
s’ha fet seu allò que es nos-
tre. El Casal. Sense dinamis-
me, participació social, trans-
parència  ni confiança dels 
usuaris. Un model presidit 
per l’església, i que fa pagar 
als avis grans quantitats de 
diners per ser atesos. On al-
guns avis han de perdre tot 
el que al llarg de la vida han 
aconseguit, per poder-se pa-
gar la residència.

Recordo tantes vegades un 
gran amic, una bella per-
sona, que em deia mentre 
m’abraçava amb la mirada: 
“es una vergüenza que, para 
ser atendido en el Casal, se 
tenga que pagar una fortuna 
y esto sea bendecido por la 
Iglesia”. Quan l’església, que 
va fer possible que es cons-
truís el Casal al nostre poble, 
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va fer-ho per als pobres! 

Em pregunto: On son avui els 
valors de l’església? Quina 
immoralitat, que sigui el rec-
tor qui signi i presideixi les 
grans tarifes econòmiques 
que han de pagar els nostres 
avis. Han desaparegut els 
reptes político-socials?

Quin conformisme, l’Ajun-
tament que transmet la per-
cepció de sentir-se sol, sense 
coneixements en la gestió 
i en minoria dins de la Fun-
dació. Argumentant que hi 
pot fer poc al respecte... Hem 
de seguir immersos sota les 
ordres d’un poder autoritari 
sense intentar canviar res? 
Quins drets tindran els nos-
tres fills, si no som capaços 
de defensar els que hem he-
retat dels nostres avis? De 
fet, son el avis, un altre cop 
(els que encara es troben va-
lents), qui tornen a omplir els 
carrers per defensar-los. I ens 
toca a nosaltres, defensar als 
qui no poden fer-ho per ells 
mateixos.

Tindrà Balsareny algun dia 
una residència per a tothom i 
uns locals adaptats per a per-
sones que necessiten atenció 
i/o inclusió social?
Dependrà de nosaltres i de la 
voluntat dels que avui tenen 
els mitjans per iniciar un nou 
projecte.



Josep Fornell, regidor de Cultura i Festes
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Continuem des d’aquesta fi-
nestra oberta omplint l’aire 
municipal a través de les di-
ferents regidories de l’actual 
cartipàs balsarenyenc.

Josep Fornell Caparrós, 
nascut a Balsareny el 14 de 
maig de 1965, és l’actual re-
gidor de Cultura i Festes de 
l’Ajuntament de Balsareny

Fornell té la formació FP2 Elec-
trònica Industrial i Enginyeria 
Tècnica, cursats al Casal de 
Navàs i a Manresa. Actual-
ment segueix cursos tècnics 
anuals d’acreditació de CA-
NON.

Li agrada llegir, però no ho fa 
tot el que voldria. L’últim llibre 
que ha llegist és “Per què els 
homes no escolten i les dones 
no entenen els mapes”, d’Allan 
i Bàrbara Pease.

Pel que fa al viatjar, li agrada 
molt i ha estat a Itàlia, Suïssa, 
França, i fa uns anys que fa 
molt turisme de país. Ens co-
menta que “em vaig adonar 
que sovint coneixem molt 
d’altres indrets i no conei-
xem realment el nostre en-
torn que no té res a envejar 
del que hi ha a fora”.

Entre els seus esports preferits, 
li agrada caminar, fer mun-
tanya i pescar, i també té altres 
aficions, com poden ser el tea-
tre (per descomptat) i ballar;  i 
diu que és “força radiòfil”.

— Expliqueu-nos, en primer 
lloc: com va anar tot això de fi-
car-vos en política municipal?

— Va ser una mica per ca-
sualitat. Sempre he estat 
una persona força activa i 
vinculada a diferents enti-
tats i sempre formant part 
de les juntes que les gestio-

nen. D’aquí a formar part de 
la política municipal només 
hi ha un pas.  Com va dir en 
Kennedy, adaptat al munici-
pi, “no et preguntis què pot 
fer el poble per tu, sinó què 
pots fer tu per al poble”.

— Per què el color de l’antiga 
Convergència?

— Primer de tot, he de dir 
que formo part de les llistes 
de PDeCAT com a indepen-
dent; tot i així, en la política 
municipal els colors dels par-
tits queden força diluïts, ja 
que estic convençut que les 
decisions de les persones, 
encara que formin part de 
diferents opcions politiques, 
sempre intentaran ser per 
al bé del municipi. En el seu 
dia, persones de Convergèn-
cia em varen exposar el seu 
projecte de poble i com vo-
lien desenvolupar-lo en els 
propers anys. Vaig creure, i 

crec, que aquest projecte era 
molt engrescador i que po-
dien comptar amb mi d’una 
manera incondicional per 
defensar aquests objectius.

— Heu tingut algun antece-
dent polític?

— Jo mai no he militat en 
cap força política, però sí 
que és cert que formant part 
d’entitats estàs fent, a pe-
tita escala, política. També 
haig de dir que el meu so-
gre va ser regidor de cultura 
de l’Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat.

— Regidor de Cultura i Festes: 
quelcom d’experiència ante-
rior?

- Com a regidor, la meva ex-
periència és completament 
nul·la, però sí que haig de dir 
que he estat organitzador 
de molts esdeveniments cul-

turals. Durant 20 anys vaig 
organitzar diferents festivals 
de dansa infantil, he organit-
zat actes culturals a Sant Jor-
di - Cercs, Borredà, Olesa de 
Montserrat, aquí a Balsareny 
mateix, etc.; he participat 
en moltes trobades de dan-
sa i teatre, i he participat en 
festivals de dansa internacio-
nals i d’intercanvi amb altres 
indrets de l’estat.

— Com es reparteix el cartipàs 
municipal?

— A l’hora de repartir el car-
tipàs es varen tenir en comp-
te les diferents aptituds de 
cadascun de nosaltres i en 
quines regidories ens hi po-
díem sentir mes còmodes 
per així poder desenvolupar 
millor el nostre treball. Com 
és lògic, la regidoria de Cul-
tura i Festes era la que mes 
s’esqueia al meu perfil.

— Ens podeu valorar la tasca 
de la persona que et va prece-
dir?

— Jo la valoraria com a po-
sitiva, tot i que podem tenir 
moltes discrepàncies en la 
manera de veure les coses. 
Però sí que haig de dir que 
l’Albert va ser un bon regi-
dor i que va deixar el llistó 
força alt. El meu repte és 
aconseguir aquest nivell 
d’excel·lència.

— Actualment, quina creieu 
que és la festa més valorada 
del nostre poble?

— Evidentment hi ha una 
festa que sobresurt per so-
bre de les altres, que és la 
Festa dels Traginers. Però no 
hem de desmerèixer totes 
les altres festes, ans tot el 
contrari. Crec que totes elles 
són importants en si matei-
xes i pel que cadascuna re-
presenta.

ARXIU
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El Grup de l’Esplai Navarclí 
al Sindicat

JOSEP GUDAYOL I PUIG

El dissabte 24 de febrer de 
2018, a les 5 de la tarda, la Sala 
Sindicat va acollir la repre-
sentació del Grup de l’Esplai 
Navarclí, acte organitzat per 
l’Associació els Ametllers del 
Casal de la Gent Gran.

L’acte va començar amb unes 
paraules de presentació d’un 
portaveu del grup, qui va 
agrair l’oportunitat de poder 
tornar a Balsareny, per segona 
o tercera vegada, i va felicitar 
en Jaume, el seu director.

La trama escenogràfica cons-
ta d’un sol decorat original 

que representa una perru-
queria, i són els mateixos ac-
tors els que desenvolupen la 
presentació de cada número, 
ballat i amb la il·lusió dels 
anys en què eren joves, de 
cançó lleugera fent playback.

Una tarda viscuda en la quo-
tidianitat d’un establiment 
perruquer on els clients i 
professionals viuen fets de 
recordança i del dia a dia. 
Interpretació, coreografia i 
cançons com “Vestida de nit” 
de Sílvia Pérez Cruz, “Granada” 
de Mario Lanza i “Les fitxes de 
l’amor”, entre d’altres, van fer 
aplaudir el públic, que s’ho va 
passar molt bé.

“Oceanes”: molt més que un concert
JOSEP GUDAYOL I PUIG

“Oceanes” va ser el concert 
musical del programa del 
conegut “Sona B” del dia 3 
de març de 2018, que es va 
representar a la Sala Sindicat. 
Aquest acte el podríem pre-
sentar com a acte anticipatiu 
del Dia Internacional de la 
Dona, que es va celebrar el 
dia 8 de març.

Amb una gran assistència a 
la sala, Balsareny acollia la 
pianista i compositora Clara 
Peya amb el seu conjunt de 
veu, contrabaix, teclats i per-
cussió, per tal d’oferir-nos 
una tarda musical per a re-
cordar.

L’acte el va iniciar, com sem-
pre en el cicle musical de 
“Sona B”, Elisa Jorba amb 
unes paraules de presenta-
ció. L’ambient, relaxat, amb 
taules rodones i bar a la pla-
tea, prometia un vespre de 
molt bona música.

La Clara va ésser l’artífex mu-
sical per a tota l’audiència 
educada en aquest tipus de 
música, on les veus i el so 
traslladaren al públic a mons 
imaginables creant un mo-
ment relaxant mitjançant 
l’instrument de transport de 
l’oïda. 

“‘Oceanes’ (TempsRecords, 
2017) és un homenatge a 
les dones a través de l’aigua; 
un crit perquè les dones 
s’empoderin i res ni ningú els 
impedeixi ser ells mateixes. 
L’aigua és calma i fúria, nete-
ja, purificació, l’aigua flueix, 
és profunditat, immensitat, 
maternitat, naixement. Som 
aigua. En les mitologies grega 
i romana les Oceànides eren 
unes ninfes filles d’Ocèan i 
Tetis. Cadascuna d’elles estava 
associada a una font, mar, riu o 
llac. Jo he decidit convertir al-
gunes dones que han passat 
per la meva vida en les OCEA-
NES, dones d’aigua, princeses 
indomables”- Clara Peya. 

15
BALSARENY AVUI METEOROLOGIA 

Resposta al repte 30: 
dos nenúfars trigarien 
sis dies a cobrir la bassa.

ROC CARULLA

Repte núm. 31 En un determinat mo-
ment la Lluna es troba 
a 400.000 km de la Te-
rra. Llavors prenem un 
full de paper d’un gruix 
tal que 500 fulls un 
sobre l’altre tenen un 
gruix de 4.6 cm.

            Quantes vegades     
         hauríem de doblar   
  aquest full per acon-
seguir un gruix com 
d’aquí a la Lluna?

Salut i lògica

FRANCESC CAMPRUBÍ

Febrer febreret, set capes 
i un barret

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)             4 , 4
Mitjana (min.+màx.             5,4
Mitjana de mínimes        -1,7
Mitjana de màximes           12,6
Mínima (dia 9)         -6,9
Màxima (dia 20)      22,1
Mín. més alta (dia 20)                4,8
Màx. més baixa (dia 28) 2 , 5

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 16)  1.018,6
Mínima  (dia 28) 991,7

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 21)         50,0
Velocitat mitjana          6,4
Recorregut del vent (en km)       4.298,2 

La pluja (litres) 
Dia 1    1,5
Dia 4   13,8
Dia 5   26,5
Dia 6    4,6
Dia 12   22,0
Dia 13    2,0
Dia 27    9,0
Dia 28 (neu)  26,0
Total               87,1 litres

A. SELGAS




