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Festa Major 2018
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Caminades
a Centelles
i a Siurana
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Araguaia celebra els 90 anys de Pere Casaldàliga
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Balsareny Avui

Quan el butlletí del mes
d’abril ja és en premsa, han
començat els actes de la Festa
Major d’enguany. El mes que
ve en publicarem més fotografies, però avancem ja algunes de les activitats que s’han
celebrat.
El dia 7 d’abril, els artistes pintors van participar en el 39è
concurs de pintura a l’aire
lliure amb un nodrida participació; l’exposició s’ha fet al local de la plaça de la Mel entre
els dies 21 i 25. Aquell mateix
dia va tenir lloc la presentació del llibre “Casaldàliga: la
seva gent i les seves causes”
i l’exposició “Casaldàliga: la
seva gent i el seu paisatge”,
amb fotografies de Joan Guerrero. L’acte va ser a la Biblioteca que porta el nom del
nostre bisbe (vegeu-ne una
fotografia a la secció “Balsareny Avui”). I després, dintre
el cicle SonaB, l’actuació de
Mamba Charmers, amb el balsarenyenc Josep Haro.

de fotografia de la Festa dels
Traginers (vegeu-lo en article
a part). L’exposició de les fotos
es pot admirar entre els dies
20 i 25 a la sala petita del Sindicat. El mateix dia tenia lloc
l’assemblea de l’Associació
Araguaia (també comentada
a la secció “Balsareny Avui”).
El dissabte 14 d’abril es va
celebrar el raid “Ruta de les
Mules”, organitzat per la comissió de la Festa dels Traginers. I l’endemà, dintre el cicle
teatral Tempo, el grup la Roda
Produccions va presentar
l’obra “Aladdin”.
El divendres 20 d’abril, hi va
haver l’espectacle infantil “Ba

El dia 8 d’abril es va fer públic
el veredicte del 48è concurs
Coordinador: Jordi Selgas
Composició: Gemma Rovira
Publicitat i promoció: Josep Gudayol
Redacció: Mireia Carreté, Ramon Carreté, Josep Gudayol,
Jordi Medina, Xavier Novell, Ana Pérez,
Conxita Planes, Isidre Prat, Laia Prat,
Núria Puigivila, Laia Riu, Alfred Selgas,
Jordi Selgas i Blanca Soler
Edició blog. Responsable: Ramon Carreté

Dipòsit Legal: B- 27.977-1980

sarment@sarment.cat

Imprimeix: Sadurní, comunicació gràfica-Navàs

Dum Tss” a càrrec de la companyia Oli de Clown; la cercavila inaugural de la festa,
pel grup La Gran Família; el
pregó de Festa Major, a càrrec del popular humorista
Peyu; repicada de campanes
pels Campaners de Balsareny;
un espectacular piromusical i
una botifarrada popular; per
acabar la nit amb un concert jove a càrrec del grup
Ruc’n’Roll i DJ.
Dissabte dia 22, espectacle
infantil “Pianissimo Circus”,
del grup Cirquet Confetti. A la
tarda, la popular Cagada de la
Mula, organitzada per la Festa
dels Traginers; un concurs infantil de pesca, per la Societat

TWIITER: AJUNTAMENT DE BALSARENY
Junta del CCB
President: Joan Prat
Vicepresident: Laia Riu
Secretari: Lluís Boixadera
Tresorer: Antoni Manzano
Vocals: Ramon Carreté, Esteve Díaz,
Josep Gudayol, Pere Juncadella,
Jordi Medina (Astroamics),
Isidre Prat, Xavier Novell (La Garsa),
Jordi Selgas (Sarment)
i Alfred Selgas

Els escrits publicats al SARMENT no reflecteixen el pensament del CCB, sinó el del signant, entitat o persona. Només els signants <CCB> reflecteixen l’opinió del cercle.

Hi col·labora i dóna suport:
Parròquia de Santa Maria de Balsareny
Casal de la Gent Gran
Agrupament Escolta Guillem de Balsareny
Claustre Escola Guillem de Balsareny
AMPA Escola Guillem de Balsareny
Club d’Escacs Balsareny
Club d’Handbol Balsareny
Club Natació Balsareny
Penya Barcelonista de Balsareny
Centre Excursionista de Balsareny
Astroamics - La Garsa
ARFAC - Amics del Casal
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de Pescadors de Balsareny; un
gran concert amb l’Orquestra
Selvatana al Sindicat; el Cercatapes, amb xarangues i animació pels bars del poble, i el
Ball de Festa Major, també a
càrrec de la Selvatana.
Diumenge dia 22 es va celebrar el Dia Internacional
del Gos de Rescat, a “Els tres
Pins”, amb concentració de
grups i col·locació de plaques
en record dels gossos morts
el 2017. També hi va haver la
XVII Trobada i Plantada de
Gegants, organitzada pels
geganters i Grallers de Balsareny, amb cercavila i balls de
lluïment; una gran simultània
d’escacs a càrrec del campió
local, organitzada pel Club
d’Escacs Balsareny; l’XI trobada de Cotxes Clàssics, amb
passacarrers i exposició, organitzada pel Club Autocros de
Balsareny; i la proclamació de
la Pubilla i l’Hereu de Balsareny, que per a aquest bienni
seran la Júlia Capdevila Centellas i el Ferran Galiano López, que agafen el relleu de la
Blanca Soler, la Mercè Rovira i
en Ferran Duocastella. Gràcies
als que acaben la seva representació i felicitats als que
l’assumeixen. La vetllada va
acabar amb l’espectacle “Planeta I-Neptú”, protagonitzat
per En Peyu.

TWIITER: AJUNTAMENT DE BALSARENY

El dia 23 hi va haver les tradicionals parades de roses; i a
l’Escola Guillem, l’Elisa Jorba
va explicar “La llegenda de
Sant Jordi amb la Tieta Lourdes”. Quan sortirà aquest
“Sarment”s’haurà celebrat la
diada de Sant Marc, amb el
Bonjorn a càrrec dels Bastoners de Balsareny; la benedicció i lliurament del Panet
de Sant Marc; els balls tradicionals, amb els geganters i
Grallers de Balsareny, Geganters i Grallers Els K+Sonen de
Balsareny, Bastoners de Balsareny, alumnes de 5è i 6è de
ball de Bastons i ball de la faixa
de l’Escola Guillem de Balsareny, Dansaires dels Pastorets

de Balsareny i la Cobla Principal de Berga. A la tarda, al
Casino, el tradicional CafèConcert amb la principal de
Berga; lliurament de premis
del concurs de pintura i gran
ball de cloenda de Sant Marc
amb l’Orquestra Parafils. I el
diumenge 29, Roda d’Esbarts
de la Catalunya central, amb
el Casal Cultural Dansaires
Manresans, l’Esbart Sant Genís de Taradell i els Dansaires
dels Pastorets de Balsareny.
Us desitgem una Bona Festa
major!

TWIITER: AJUNTAMENT DE BALSARENY
Juan Herrera - 670 23 07 75

VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS

Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
BALSARENY - infordos2@gmail.com

PEIXATERIA

MARIA

Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY

TWIITER: AJUNTAMENT DE BALSARENY

LA PAROCKIA
cafeteria musical
Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32
laparockia@gmail.com
Facebook: parockia
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Veredicte del 48è Concurs Nacional de Fotografia Festa dels Traginers
COMISSIÓ FESTA DELS TRAGINERS DE BALSARENY

El passat diumenge 22 d’abril
de 2018, a les 11h del matí, a
la Sala Sindicat, dins de la Festa Major de Balsareny, es va
celebrar l’acte de lliurament
dels premis del 48è Concurs
Nacional de Fotografia Festa
dels Traginers. A continuació
s’adjunta l’Acta del veredicte que va tenir lloc el dia 8
d’abril d’enguany.
ACTA
Es reuneixen a la Sala el Sindicat els Srs: Daniel Font Vila,
de Ripoll; Miguel Rodríguez
Martínez, de A.F. de Badia i
Txema Lacunza Nasterra,
de A.F. de Montcada.
S’han presentat un total de
246 fotografies, entre tots els
apartats. Els quals es constitueixen en el Jurat del 48é
Concurs Nacional de Fotografia Festa dels Traginers.
Per unanimitat han emès el
següent veredicte:
PREMI NACIONAL DE BLANC
I NEGRE:
Col·lecció d’honor i 1er Memorial Benvingut Xandri al Sr:
PEDRO GALLARDO MARTINEZ
de Badia del Vallés
Primer Premi:
ALONSO ESPEJO SANCHEZ
de Terrassa
Segon Premi:
JESUS A. GUZMAN BONILLA
de Badia del Vallès
Tercer Premi:
ANTONIO PLANAS ORTIZ
de Terrassa

JORDI SARRI

Quart Premi:
ANTONI MAÑOSAS BASSA
de St. Feliu de Llobregat
Cinquè Premi:
ALFRED SELGAS SANTAMARIA
de Balsareny
PREMI LOCAL DE BLANC
I NEGRE:
Primer Premi:
JUAN CABALLERO JUNCAL
Segon Premi:
ALFRED SELGAS SANTAMARIA
Tercer Premi:
ANTONIO RUIZ FORTES
PREMI NACIONAL
DE CREACIÓ DIGITAL:
Primer Premi:
PEDRO GALLARDO MARTINEZ
de Badia del Vallès
Segon Premi:
JESUS A. GUZMAN BONILLA
de Terrassa
Tercer Premi:
LLUIS CUMINAL MOLLERA

Primer Premi:
BARTOLOME GONZALEZ PEREZ
de Balsareny
Segon Premi:
JUAN CABALLERO JUNCAL
de Balsareny
Tercer Premi:
FRANCISCO ESPEJO SANCHEZ
de Vacarisses
PREMI LOCAL DE COLOR:
Primer Premi:
BARTOLOME GONZALEZ PEREZ
Segon Premi:
JUAN CABALLERO JUNCAL
Tercer Premi:
ALFRED SELGAS SANTAMARIA

PREMI NACIONAL RETRAT
DE TRAGINER:
Primer Premi:
PEDRO GALLARDO MARTINEZ de Badia del Vallès
Segon Premi:
BARTOLOME GONZALEZ PEREZ
de Balsareny
Tercer Premi:
FRANCISCO ESPEJO SANCHEZ
de Vacarisses
I perquè en quedi constància,
signen l’acta a Balsareny, el 8
d’abril de 2018, Daniel Font
Vila, Miquel Rodríguez Martínez i Txema Lacunza Nasterra.

PREMI NACIONAL
DE COLOR:
ALFRED SELGAS
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L’ombra de la primavera
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Arribat a l’abril hem deixat enrere un altre hivern i podríem
dir que hem entrat una vegada més a l’ombra del temps.

1r NACIONAL COLOR
BARTOLOME GONZALEZ

5è NACIONAL B/N
ALFRED SELGAS

Enguany en aquesta ombra
passada podem catalogar les
pàgines viscudes en aquest
inici d’any 2018 amb els colors
de l’arc de Sant Martí. Vermell:
l’ombra per tal d’aconseguir
un benestar i llibertats amb
criteris diferents. Groc: el
paisatge dels nostres camps

reivindicant la llibertat dels
pobles i les persones. Verd:
uns dies oxigenats on les diferents espècies d’arbres en
permeten respirar un aire més
pur. Blau: colors dels llaços
reivindicatius amb què ens
solidaritzàvem a favor de la
justa equiparació entre homes i dones. I Blanc: el fenomen de l’hivern que enfarinava carrers i teulades deixant el
record de l’ombra nadalenca.
Avui, dins l’ombra dels meus
dies, em retrobo amb uns versos, els meus:

A l’ombra
A l’ombra cremava el ble
restrictiva la cera es fonia
dins la foscor d’un dia noble
claror d’esforç, de família.

2n NACIONAL COLOR - JUAN CABALLERO

A l’ombra del meu carrer: Can Soler
avui Gudayol a la façana
on de curta edat vaig saber
el verb “clau” del meu pare.
A l’ombra d’un nom maternal: Teula

ROBA
I PERFUMERIA
camí surienc casa pairal: Teuleria

Carme Galera

fang aixopluc, nom de ma mare Emília
l’era, arbre sauquer, infusió sanguínia.

A l’ombra teva la meva solitud ben viva
abraçada d’orígens catalans i andalusos
fruït de plaer entre llençols, nova vida,
il·lusió musical Casal, dolor d’uns camins, talusos.

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

MORROS

A l’ombra segueix cremant el ble,
segueixAl
la vida
servei de la construcció
claror d’esforç, família...

2n NACIONAL RETRAT - BARTOLOME GONZALEZ

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
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L’Ajuntament informa
AJUNTAMENT DE BALSARENY

Des de les diferents regidories
hem impulsat els següents
projectes:
HISENDA
El passat 22 de març es va
aprovar el pressupost municipal del 2018 per import de
3.977.566€. A aquest import
se li han de sumar els 50.000€
de pressupost participatiu que
hem engegat aquest any. Han
centrat les prioritats municipals
d’aquest exercici l’increment
del pressupost en serveis a les
persones i les inversions com:
l’aposta per l’enllumenat públic amb il·luminació LED, els
tancaments de contenidors
en illes, les millores al torrent
Roqueta i obres d’arranjament
com el del camí del Repeu o la
reposició de la tanca de la pista de Cal Nosa, i continuarem
apostant per la millora dels
parcs i jardins, entre altres projectes.
ACCIÓ SOCIAL I PROMOCIÓ
DE LA SALUT
Balsareny, accés públic a la
desfibril·lació (instal·lació de 4
desfibril·ladors)
Una de les situacions potencialment reversibles d’una aturada cardíaca és quan aquesta es presenta amb un ritme
desfibril·lable. En aquests
casos és imprescindible la
presència d’un desfibril·lador.
Què és un desfibril·lador extern semiautomàtic (DEA)?
És un aparell electrònic, portàtil, que permet tractar una
aturada cardiorespiratòria per

mitjà d’una descàrrega el elèctrica.
La utilització dels DEA és senzilla. Cadascun dels aparells
compta amb instruccions verbals i visuals que en faciliten
l’ús.
La ràpida detecció i inici de maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) per part dels
ciutadans, juntament amb l’ús
del DEA si escau, sòn decisius
per incrementar les possibilitats de supervivència.
A Balsareny ja comptem amb
cinc desfibril·ladors: edifici de
l’Ajuntament, Sindicat, Pavelló,
Piscines municipals i cotxe de
Vigilants locals.
S’ha planificat la següent formació:
Taller de primer auxilis i autoprotecció dirigit a alumnes de
5è de l’Escola Guillem. Durada,
1 h. 30 min.
Curs de suport vital bàsic +
DEA. Adreçat al personal de
l’Ajuntament. Durada de 6 h.
Taller d’autoprotecció i suport vital bàsic dirigit a la
ciutadania. Durada de 4 hores (gratuït, 24 persones)
Aquest curs es portarà a terme
el dissabte 19 de maig a la Sala
petita del sindicat. A partir del
2 de maig s’obriran inscripcions a l’Ajuntament.
EDUCACIÓ
Nou servei a la Llar d’infants:
MENJADOR!

CENTRE INSTRUCTIU
I RECREATIU
Àngel Guimerà 17
BALSARENY

El proper curs el servei de menjador a la Llar d’infants serà una
realitat i esperem que aquest
nou servei satisfaci les necessitats dels nens i nenes i les seves
famílies i alhora es consolidi
com un recurs adient i positiu
per a l’etapa de 0 a 3 anys.

d’actes com poden ser concerts, teatre i de qualsevol esdeveniment, ja sigui gratuït o
no.

Aquest fet comportarà també
l’oferta de la possibilitat de diferents horaris que s’ajustin i
s’acomodin a les dinàmiques
familiars i de l’Escola.

ESPORTS
Convocatòria de subvenció
per a esportistes, a títol personal i no professionals, que
vulguin participar en esdeveniments a nivell local, comarcal, autonòmic, estatal,
europeu o mundial.

La jornada de portes obertes
es fa dissabte 14 d’abril. Us
recordem que si no hi podeu
anar, la Llar és oberta qualsevol
dia per ser visitada i conèixer el
projecte educatiu.
CULTURA
Posem en funcionament la
“Venda d’entrades online”
En els darrers mesos s’ha treballat per posar en marxa un
sistema de venda d’entrades
online, tal com heu pogut
comprovar i posar en pràctica en les darreres sessions del
TEMPO i SonaB.
Aquest sistema ens permet fer
venda anticipada d’entrades
des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. A través de la plataforma FILA12 podem adquirir les entrades en funció
de l’espectacle i la possibilitat
de tria de localitats en el cas
d’entrades numerades.
Com a novetat, aquest any podrem adquirir les entrades de
Festa Major a través d’aquesta
plataforma: es podran comprar les entrades de la majoria

Per entrar al portal de compra
d’entrades s’accedeix des de la
pàgina web de l’Ajuntament.

Des de la regidoria d’Esports
incorporarem algunes novetats en la convocatòria de subvenció esportives.
Enguany hi ha la possibilitat de
concórrer a títol personal, de
forma individual o col·lectiva
fora d’entitats o clubs esportius, per a esportistes que vulguin participar en esdeveniments a nivell local, comarcal,
autonòmic, estatal, europeu o
mundial.
Aquestes subvencions seran
en règim de concurrència
competitiva per a activitats esportives, d’esportistes no professionals, amb la finalitat del
foment de l’esport a diversos
nivells i en altres categories.
S’obriran diverses convocatòries per tal de donar una
resposta més ràpida a les peticions que es vagin rebent per
part dels sol·licitants. En quedaran excloses les activitats
amb finalitat de lucre.
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A cent cap als cent: Centelles

A. SELGAS

SARMENT

Dimarts 10 d’abril va tenir

R - RESTAURANT
lloc la quarta sortida del cicle

ARRETINA

de passejades “a 100 cap als
100”, en aquest cas al terme
de Centelles. L’itinerari de la
caminada es va canviar a últi, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY
ma hora perquè havia plogut
tota la nit i era recomanable
fer una altra ruta. Val a dir
que la nova ruta també va estar molt bé; al capdavall, del
que es tracta és de caminar.
Durant la passejada, els caminants de Badia del Vallès,
Centelles, el Prat de Llobregat i Balsareny, vam poder
visitar una casa de pagès, el
Molí de la Llavina, on hi ha un
dels molins d’origen medieval més ben conservats de
la comarca d’Osona; data del
segle XI i encara està, de tant
en tant, en fucionament.

MODA ÍNTIMA
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839A.63
55
SELGAS
Tel. contestador 93 839 63 35

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

A. SELGAS

FORN

Pa i Pastisseria

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com
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Sortida d’Arbolí a Siurana
SARMENT

El passat 15 d’abril, un grup de
35 persones del Centre Excursionista Balsareny ens vàrem
desplaçar amb autobús fins
al petit poble d’Arbolí, al Baix
Camp, per realitzar una ruta de
11 quilòmetres amb un desnivell de 400 metres aproximadament.
Va ser una jornada assolellada.
El recorregut sortia d’Arbolí,
s’enfilava per un camí empedrat, vorejat per marges de
pedra seca i arribava al Collet
dels Colls.
Esmorzar al llogarret abandonat de Gallicant, mentre uns
quants s’enfilaven al Puig de
Gallicant, vèrtex geodèsic de
1.009 metres d’alçada i cim
de la llista dels 100 cims de la
FEEC.
Després d’esmorzar, baixada
per un corriol ombrívol fins

A. SELGAS

arribar al riu Siurana, que portava, excepcionalment, molta
aigua.
Arribem al Moli de l’Esquirola
i travessem el riu, saltant de
pedra en pedra, amb alguna
remullada inclosa.
Després de caminar pel costat

del riu una estona, enfilem la
pujada a Siurana pel grau de
la Trona, un camí costerut, fins
arribar al poble de Siurana. Dinem al costat de l’antic refugi.
Visitem el poble i gaudim
d’una vista excepcional amb
el pantà de Siurana als nostres
peus i el Priorat i el Montsant

davant nostre.
Després de dinar, visita als entorns de la casa del “Nazi de
Siurana”, actualment una casa
de turisme rural.
Tornada fins a Balsareny una
mica cansats, però molt contents.

MODA ÍNTIMA
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55
Tel. contestador 93 839 63 35
A. SELGAS

A. SELGAS

TAVERNA EL BOTER
Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36
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Assemblea Ordinària de
l’Associació de Veïns Sant Josep

OLGA
estètica
home-dona

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT JOSEP

L’Associació de Veïns Sant
Josep dona a Balsareny un
servei funerari, sense ànim
de lucre, on la serietat i un
còmode bon preu (amb la
mecànica de pagament feta
fa molts anys, pagament que
esdevé tan sols quan hi ha
una defunció) avalen aquest
servei de comiat funerari.

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Des de la circular pertinent
resumim la darrera Assemblea Ordinària que l’entitat
va fer el passat dia 24 de febrer de 2018 a la seva seu, situada a la plaça Ricard Viñas,
a l’antiga Llar d’Infants Pare
Coll.

sevol membre de la junta
o bé trucar al telèfon 938
396 370. Evidentment, com
més sol·licituds hi hagi, hi
haurà més possibilitats per
incloure-ho a la pòlissa de
1- Aprovació per unanimitat
Baixadade
delcomptes
Torrent, 6 - de
Tel. 93 839
63 58 - BALSARENY
servei.
de l’estat
l’exercici de 2017.
4 Rifa de Nadal 2017: es recaptaren 200 euros.
2- Aprovació del pressupost
Plaça R. Viñes, 11
amb Funerària Fontal per a
Tel. 93 839 60 38
5 Un any mésBALSARENY
des de la
aquest any 2018.
Mesa es va demanar la
Solerels
col·laboració Josep
de tots
3- Sobre el servei d’ésser insocis a fi d’aconseguir com
cinerat, aquest servei acmés nous associats millor
tualment es fa a BarceloperPUNT
tal de
poder millorar,
na, i el resultat ésGÈNERES
que és
DE
- CONFECCIÓ
cada dia més, el servei de
bastant car. L’Assamblea
l’entitat.
acordà esperar el projecte
del crematori que es vol
Juan un
Herrera
- 670
23 07 75
any
més,
fer a la ciutat de Manresa, L’entitat segueix,
en el suposat que els preus sota la responsabilitat de les
seran molt més assequi- persones següents: Josep
bles per als associats. En Massana Planas, president;
VENTA a
I REPARACIONS
MIDA - ÀREA WIFI -Arriero,
AMPLIACIONS
Carmen AFernández
relació
això hi INFORMÀTIQUES
hagué el - PRESSUPOSTOS
Sant Domènec, 54 - BALSARENY
secretària;
Joan
Massana
Cosegüent
apunt:
els
socis
Plaça de la
Mel,
bxs.
Tel.
93 839
820 61
00 77
65 - Fax 93 839 66 94
Tel.
6362,61
55 -32
- 93
BALSARENY
mallonga, tresorer; i Montseinteressats en aquest
ser- - infordos2@gmail.com
vei us podeu dirigir a qual- rrat Egea Villagrasa, vocal.

Aigua de març, herba als sembrats
ELECTRICITAT
FONTANERIA
Vent (km/h)
FRANCESC CAMPRUBÍ

Ventada més alta (dia 31) 63,7
Temperatura (ºC)
Velocitat mitjana
8,9
Mitjana (1 minut)
8,7 Recorregut del vent (en km) 6.642,0
Mitjana (min.+màx.)
9,3
Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY
Mitjana de mínimes
1,7
Mitjana de màximes
17,0 La pluja (litres)
Mínima (dia 22)		
-4,4 Dia 1			
Capacitació transportistes 8,2
Matèries perilloses 5,1
Màxima (dia 10)
25,0 Dia 2			
Mín. més alta (dia 10)
7,0 Dia 5			 8,8
Màx. més baixa
(dia 24)
9,6 Dia 10			 3,1
CENTRE
DE FORMACIÓ
Dia 19			 5,0
FEM TOTS ELS
DiaCARNETS
20			 7,1
Pressió
(hPa)
Dia
32,0
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra.24		
de Berga, 41 - BALSARENY
Màxima
(dia
1.015,1 Dia 25
Tel. 93
87427)
38 57
Tel. 93 839 60 1,0
88
Mínima (dia 1)
981,6 Total
70,3 litres

FONT

JOIERIA
RELLOTGERIA

Riu

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

A. SELGAS

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
PRODUCTES ARTESANALS
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

BAR - RESTAURA
Bar - Restaurant

Comunions,
banquets,
reunions...

BARRETIN
EL JARDINET

Jaume i Emília
Travessera, 47 - Tel. 670 35 12 63 - B
Carrilet, 65 - BALSARENY

PEIXATERIA
sangüesa

MARIA

CraOnze
de Berga,
20 - Tel. 1-3
i fax- 93
61 60
BALSARENY
Plaça
de Setembre,
Tel.839
93 820
03- 97
- BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

FEM TOTS ELS CARNETS
Capacitació transportistes
Matèries perilloses
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57
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Clàudia Fenoy, servei educatiu en el món dels animals exòtics
JOSEP GUDAYOL I PUIG

animal de companyia. Des del
centre intentem fomentar el
respecte pels animals i conscienciar que no són joguines i
que comporten unes responsabilitats.

Som a l’abril i aquesta finestra
oberta continua omplint-se
amb l’afany de conèixer una
miqueta més les noves generacions de Balsareny.
Clàudia Fenoy López, nascuda el 24 de novembre de 1990,
és una jove balsarenyenca, reflex d’aquestes noves generacions, que està al càrrec d’un
centre educatiu i de lleure que
es dedica a realitzar activitats
amb animals exòtics per a escoles, festes d’aniversari i casals. El centre, anomenat Aula
Exòtics, està situat als baixos
de l’avinguda dels Dolors, 6264, de Manresa.
La Clàudia té cursats els estudis
de Grau Superior en Administració i finances i Grau en Gestió
d’empreses, a l’EDN de Navàs i
a la FUB de Manresa, i actualment està realitzant un màster
en Assessoria Empresarial.
En el seu temps lliure li agrada
practicar l’esport (running i pàdel) i llegir, tot i que no té gaire
temps per fer-ho. El darrer llibre
que ha llegit és “Els 7 poders”. I
pel que fa a viatjar, que també li
agrada molt, ens comenta «Tot
i que la feina no m’ho permet
intento cada any fer una escapada. L’últim lloc on vaig anar
va ser Zuric, però també he
visitat Dublín, Roma, Berlín...
I properament aniré a París».
Ara bé, darrerament el seu
temps de lleure l’està dedicant
a l’empresa, ja que inclou un

— Quina relació té aquest negoci amb els teus estudis?

ARXIU

dels seus hobbies preferits, que
són els animals. I a Balsareny,
com a activitat cultural i social
en actiu, fa uns 7 anys que forma part del grup “Els K+Sonen”
tocant el tabal.
— Parla’ns de l’Aula Exòtics:
què és i a qui va adreçada?
— Som un centre educatiu
i de lleure que es dedica a
realitzar activitats per a escoles, extraescolars i festes
d’aniversari i organitzem casals amb animals exòtics. La
nostra filosofia és que les persones desenvolupin un creixement personal des de tots
els àmbits de la seva vivència.
Per això volem fomentar el
respecte pel medi ambient
en tots els aspectes (animals i
natura) a través de la sostenibilitat; que aprenguin les diferents espècies d’animals a través del contacte directe amb
aquests; que els infants i joves
(de 3 a 11 anys) aprenguin i
s’eduquin a través d’activitats
lúdiques i pedagògiques, així

com aprendre la responsabilitat que comporta tenir un
animal de companyia.
— Com va sorgir la idea?
— Doncs és una idea que
sempre havia tingut en ment.
Des de petita sempre he sigut una apassionada dels
animals; per sort, a casa sempre m’han deixat tenir tot el
que he volgut, però també
sé que hi ha moltes famílies
que per temps, horaris..., no
poden fer-ho. Per això vaig
pensar que podria tenir un
centre on tots aquests nens/
es poguessin estar en contacte amb animals sense la
necessitat de tenir-los a casa.
També perquè actualment el
tema dels animals s’està descontrolant bastant i per a la
gran majoria de persones els
animals són joguines i es tracten com a tal: per tant, hi ha
molts abandonaments, etc.
Per això vaig creure necessari
conscienciar la gent de la responsabilitat que té tenir un

— Realment no té gaire relació amb el que he estudiat, ja
que jo he fet empresa i sempre he treballat com a comptable-financera, però aquests
estudis em permeten gestionar l’empresa d’una manera
més eficient i sense necessitar
ajuda externa. També em vaig
formar com a Tècnica Auxiliar
en Veterinària per tal de tenir
els coneixements necessaris
per poder tenir els animals
en òptimes condicions, ja que
aquesta és la meva màxima
prioritat.
— I tens algun precedent familiar en aquesta activitat?
— No, tot i que a casa ens
agraden molts els animals.
— Com va anar que t’establissis
a Manresa?
— Doncs vaig pensar en un
lloc cèntric, i Manresa té molta tradició de comerç.
— Quantes hores t’ocupa el teu
dia a dia laboral?
— Actualment, com que fa
molt poquet que vam obrir, hi
dedico pràcticament totes les
hores del dia.
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Civisme. Què triem, conscienciació o ésser multats?
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Una darrera circular de
l’Ajuntament de Balsareny
ha llençat un interrogant
apel·lant al civisme dels balsarenyencs. Què triem? Ser un
poble que opta per un exemple de netedat o per la sanció d’ésser multats? Ens priva
d’alguna llibertat el fet de ser
responsables dels nostres ani-

mals de companyia? Seria més
positiu poder presumir d’un
poble més net, donant exemple a tothom qui ens visiti i a
les noves generacions.
Darrerament, des de les diverses regidories competents
de l’Ajuntament han optat fer
arribar-nos el missatge cívic
que ens faci responsables de
les actuacions al carrer dels

nostres animals de companyia.
Fins ara tots han rebut una resposta negativa. Per tant, aprofitem per emetre la informació
de la circular: “Portem el nostre gos lligat al carrer. Posem
el morrió als gosos considerats
potencialment perillosos. Recollim els excrements del nostre animal a les vies públiques.
No deiexem entrar els gossos
als parcs infantils ni a les zones

verdes. Identifiquem el nostre
animal de companyia amb micro-xip. Donem d’alta els animals al cens municipal. Adoptem les mesures necessàries
perquè els nostres animals no
molestin els veïns. No donem
menjar als gats al carrer, ni als
coloms: els cuidadors ja tenen
cura de les colònies controlades de gats perquè no augmentin i tinguin bona salut”.

30 anys de trobades pel Bisbe Pere Casaldàliga
JOSEP GUDAYOL I PUIG

“La igualtat de gènere és qüestió de justícia, i com a tal, és
innegociable i ha de ser universal. No cal ser dona o tenir una
identitat sexual determinada,
per assumir aquesta bandera: tot ésser humà ha de fer-se
seva la causa de la igualtat
de gènere. Les esglésies, per la
seva banda, no poden eludir
la qüestió de gènere, ni a la societat ni en el seu propi interior.
Jesús va apostar clarament per
la inclusió de totes les persones
i la seva utopia de Justícia, que
anomenava Regne, és símbol
de la inclusió major” (Agenda
Llatinoamericana 2018).
Aquest paràgraf pertany a la
30a. trobada Eucarística que
l’associació Araguaia anualment promou, amb presència
de la família de Casaldàliga i
amics i veïns de Balsareny i de
fora. Enguany es va celebrar
a la Sala Sindicat, el passat 8
d’abril. A part de commemorar els 90 anys de Pere casaldàliga i els 50 anys de la seva
arribada al Brasil, es va voler
retre reconeixement a la tasca
del bisbe per la igualtat entre
homes i dones.
Previ a les ponències, es va celebrar un dinar de germanor
al local de la plaça de la Mel

SARMENT

amb la participació d’uns cent
comensals, sota la responsabilitat gastronòmica del restaurant El Lleó.
A la tarda, a la Sala Sindicat hi
van haver ponències del Claretià Joan Soler, que comptà
amb la companyia de la Pe-

dagoga Doctora en Ciències
de la Religió Isabel Fèlix, i
d’altres components, entre
els quals també hi va assistir
mossèn Joan Bajona i Pintó.
Així mateix van formar part
de l’acte els Cants Eucarístics
en la celebració de la missa.
També hi va haver la projec-

ció de tres vídeos de felicitació al bisbe Pere, un dels
quals va ésser un missatge
del diputat de la Generalitat
de Catalunya Toni Comín; i
un recital poètic, amb poemes de Pere Casaldàliga, a
càrrec dels Rapsodes dels
Pastorets de Balsareny.

SARMENT






























