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SARMENT

Com que el Sarment d’abril 
sortirà passada la Festa Major 
de Balsareny, que enguany 
arriba immediatament des-
prés de la Setmana Santa, us 
oferim una selecció dels prin-
cipals actes que componien el 
programa de la Festa:

Dimarts, 23 d’abril 
Sant Jordi
Parades de roses i de llibres. 
Festa Majora l’Escola Guillem: 
“La llegenda de Sant Jordi” (ci-
cle inicial); lectura i escriptura 
de poemes (cicle mitjà); “Any 
Brossa” (cicle superior); venda 
de polseres Candela a benefici 
de l’Hospital de Sant Joan de 
Déu; venda de punts de llibre 
solidaris 2Save the Children”; 
assaig de la cantata “A de 
Brossa” (alumnes de 6è). A la 
Biblioteca,Premis Literaris Sant 
Marc, amb l’Escola de Música. 

Dimecres, 24 d’abril 
Cercavila. Espectacle “Dragon 
ST” per la Companyia JAM. 
Pregó de Festa Major. Repic de 
campanes. Piromusical. 

Dijous, 25 d’abril
Sant Marc
Bonjorn al veïnat, pels Basto-
ners. Missa amb la Coral Sant 
Esteve. Benedicció i reparti-
ment del Panet de Sant Marc. 
A la plaça de l’Ajuntament, 
Balls tradicionals: Geganters i 
Grallers de Balsareny; Gegan-
ters i Grallers Els K+Sonen de 
Balsareny; Bastoners de Bal-
sareny; Bastoners i Ball de la 
Faixa de l’Escola Guillem; Dan-
saires dels Pastorets de Balsa-

Bona Festa Major!

ARXIU

reny. Cafè-concert al Casino, 
amb la Cobla La Principal de 
Manresa. Teatre al Sindicat: 
“Diario de un cuarentón”, amb 
Andrés Torres. 

Divendres, 26 d’abril  
Ball amb Pep i María José, al 
Centre Cívic. Botifarrada po-
pular a la plaça Roc Garcia. Al 
Sindicat, “Animal DG” i Con-
cert amb Doctor Prats. 

Dissabte, 27 d’abril   
A la plaça de la Mel, especta-
cle de carrer, amb “El teatre 
arrossegat de Catalunya”, per 
Teatre Un. Al Trull, Cagada 
de la Mula, organitzat per la 
Comissió de la Festa dels Tra-
giners. Concurs de pesca in-
fantil, per la Societat de Pesca-
dors. Al Sindicat, Ball de Festa 
Major i Concert de Festa Ma-
jor, amb l’Orquestra Rosaleda. 

Diumenge, 28 d’abril 
Dia Internacional del Gos de 
rescat. Trobada i Plantada de 
Gegants, cercavila i ball de 
Sant Marc, organitzat pels 
Geganters i Grallers de Balsa-
reny. Ruta pel Terme. Exposi-
ció de Cotxes clàssics. Lliura-
ment dels premis del Concurs 
de Pintura a l’Aire Lliure (cele-
brat el dissabte 13 d’abril). Al 
Sindicat, teatre: “Orgasmes”. 

A la plaça Roc Garcia, Espec-
tacle de cloenda de la Festa 
Major amb làser i música. I a 
part del programa d’actes, és 
el dia de les Eleccions gene-
rals a les Corts espanyoles.

Desitgem que hagueu passat 
una bona Festa Major i que 
hagueu gaudit dels actes pro-
gramats entre l’Ajuntament i 
les entitats locals. 
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SARMENT

El dia 13 d’abril Balsareny va 
celebrar els 50 anys de Pubi-
llatge a Balsareny amb un acte 
en què van participar dife-
rents hereus i pubilles balsa-
renyencs que han format part 
d’aquesta tradició, així com 
representants del pubillatge 
d’altres localitats. En la com-

50 anys de Pubillatge a Balsareny

AJUNTAMENT DE BALSARENY

memoració, es van proclamar 
per primer cop una Pubilleta 
i un Hereuet, que són l’Estel 
Dalmases i el Pol Seuba, que 
en endavant representaran el 
nostre poble juntament amb 
la Judit Capdevila i el Ferran 
Galiano. Felicitats a tots els 
que, al llarg de mig segle, 
han fet possible de mantenir 
aquesta institució.

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

AJUNTAMENT DE BALSARENYAJUNTAMENT DE BALSARENY
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MAR MARTI

El Centre Excursionista està 
d’enhorabona: enguany fa 
30 anys i volem celebrar-ho 
amb tot el poble. Aprofi-
tarem aquesta ocasió per 
agrair als nostres socis la seva 
col·laboració i suport al llarg 
dels anys, i a tot el poble per 
participar en les diferents acti-
vitats de l’entitat.

El Centre Excursionista realit-
za diferents activitats, totes 
dirigides a conèixer i difondre 
la muntanya, la natura, el nos-
tre patrimoni i l’educació en el 
respecte. 

La Caminada popular, que 
enguany celebrarà la 33a edi-
ció, és la icona del Centre, ja 
que aglutina tota la gent de 
diferents edats per compartir 
unes hores d’esbarjo i germa-
nor. Aquest any, es farà el 19 
de maig; serà un dels princi-
pals actes de la celebració del 
nostre aniversari. Com cada 
any, en acabar la caminada, es 
farà un pica-pica per als parti-
cipants; enguany el farem ex-
tensiu a tot el poble, a la plaça 
de l’Església. Als nostres socis 
els animem a venir al dinar de 
celebració, en el qual el Centre 
es farà càrrec de la meitat del 
cost i on se’ls obsequiarà amb 
la samarreta commemorativa 
dels 30 anys. A la tarda, es farà 
un audiovisual sobre la his-
tòria de les caminades; s’han 
trobat fotos molt interessants, 
us animem a venir-lo a veure. 

A la sortida pel terme, que es 

fa un cop al mes, caminem 
entre 2 i 4 hores per gaudir de 
l’entorn més proper al nostre 
poble, una passejada accessi-
ble a tothom. Amb la sortida 
de la neu, que enguany no ha 
estat possible per manca de 
neu, volem apropar la neu en 
les seves diferents vessants i 
per això posem un autobús 
per l’activitat.

Altres activitats són: la Ca-
minada per la diabetis, per 
ajudar a entendre aquesta 
malaltia i la importància de 
fer esport en relació amb la 
salut; i les caminades “A cent 
cap als 100”, amb gran èxit 
de participació de la nostra 
gent gran, en col·laboració 
amb l’Ajuntament. 

I encara oferim altres pro-
postes: el Cross del Traginer, 
pensat per als corredors ; 
els 3000, per als més atre-

30 anys del Centre Excursionista Balsareny

ARXIU

vits; els 2000, per conèixer 
el Pirineu d’una manera ac-
cessible i fàcil; i Descobrint 
Caminant, l’última de les 
activitats creades, dirigida 
als més petits: amb l’ajut 
de l’AMPA de l’escola volem 
que els infants, en un futur, 
siguin el relleu necessari per 
seguir cuidant i respectant la 
natura i tot l’entorn del seu 
poble.

El Centre Excursionista, al 
llarg dels anys, ha tingut di-
ferents presidents, socis, 
col·laboradors, voluntaris… 
Volem agrair a tothom i a 
cadascú la tasca realitzada. 
Gràcies a la feina altruista de 
molta gent, avui som aquí i 
esperem seguir durant molts 
anys.

Gràcies i per molts anys!
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R. C.

El dimarts 2 d’abril, en el marc 
del cicle de caminades “A cent 
cap als 100” de la Diputació de 
Barcelona, un autocar amb 51 
persones sortia de Balsareny 
per anar a Sant Andreu de la 
barca, al Baix Llobregat. Allí es 
van trobar amb els grups de 
Lliçà d’Amunt, l’Hospitalet de 
Llobregat i els amfitrions de 
Sant Andreu: prop de dues-
centes persones.

Aplegats al Parc de Can Salvi, 
un complex esportiu adjunt a 
la casa noucentista d’aquest 
nom, on van esmorzar, va co-
mençar tot seguit un passeig 
d’uns 7,6 km, en terreny força 
costerut, en què es va passar 
per l’ermita de Santa Madrona 
del Palau, del segle XIX, i per 
la masia de Can Preses, d’estil 

Amb aquesta sortida acaben 
les del cicle regular d’aquesta 
temporada. La trobada final, 
amb caminants de munici-
pis d’arreu de les comarques 
barcelonines, serà a mitjans 
de maig al Parc de l’Agulla 
de Manresa. Mentrestant, 
el Centre Excursionista de 
Balsareny i l’Ajuntament de 
Balsareny preparen una sor-
tida específica per a la gent 
del poble, el 30 d’abril, que 
seguirà la Síquia des del Mas 
de les Coves a Sallent fins a 
Balsareny; a més d’una ca-
minada per la Cerdanya que 
ja s’anunciarà més endavant. 
Felicitem els organitzadors 
locals, i en especial la Noèlia, 
el Diego i l’Alfred pel seu es-
forç, i el xofer dels autocars 
Simó. 

Bona feina: moltes gràcies! 

gòtic tardà, abans de tornar 
a Can Salvi, on es va dinar, 
abans de cloure la jornada 
amb una bona sessió de ball. 
Entremig, l’alcalde i dos regi-
dors de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca van venir a 
saludar els participants. 

L’organització per part de 
la gent de Sant Andreu va 
ser molt acurada, amb nom-
brosos voluntaris, sanitaris i 
personal municipal vetllant 
perquè tot anés com una 
seda, i amb explicacions in-
teressants sobre la història 
d’aquesta ciutat que el 1900 
tenia 814 habitants, el 1930 
en tenia 1.008, el 1940 havia 
baixat a 935, el 1960 eren 
1.524, el 1970 eren 4.870, el 
1980 ja eren 13.000, el 1990 
eren 15.000 i avui passa de 
27.000 habitants. 

A cent cap als 100: Sant Andreu de la Barca

A. SELGAS

A. SELGAS

Àngel Guimerà 17
BALSARENY

CENTRE INSTRUCTIU 
I RECREATIU
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El dissabte 16 de març va te-
nir lloc la sisena edició del 
Raid Ruta de les Mules, orga-
nitzat per la Comissió de la 
Festa dels Traginers de Bal-
sareny. 

La disciplina del raid consis-
teix en la realització d’un de-
terminat recorregut en el me-
nor temps possible; el cavall 
ha de demostrar unes deter-
minades condicions físiques 
que s’avaluen mitjançant 
controls veterinaris fixats 
durant tot el recorregut, en 
el qual el cavall pot aprofitar 
per descansar.

Aquesta modalitat hípica 
posa a prova la resistència fí-
sica de genets i cavalls, i pre-
mia la bona preparació física 
del cavall, que ha de recórrer 
llargues distàncies sense so-
brepassar un nombre mínim 
de pulsacions per minut es-
tablertes amb anterioritat.  

El binomi guanyador de la 

El sisè Raid Ruta de les Mules

prova és aquell que arribi al 
final del recorregut en el me-
nor temps possible i complint 
les condicions veterinàries 
fixades a l’inici de la prova.

El raid consta de tres cur-
ses de velocitat controlada: 
CEAP-40 (entre 40 i 45 km en 
dues fases, velocitat màxima 
15 km/h); CEAP-60 (entre 57 
i 70 km en tres fases, veloci-
tat màxima 16 km/h); i CEA-
0* (cursa de 80 a 90 km, en 

tres o quatre fases, velocitat 
màxima 16 km/h). Hi va ha-
ver, en total, 82 participants. 

La prova de o*, amb 14 parti-
cipants, la va guanyar David 
Fernández Vilar, amb l’euga 
Koheilan Ishani KA, en 5h 59’ 
42’’.

La prova de P60, amb 32 par-
ticipants, la va guanyar Laura 
Casillas Rodríguez, amb el ca-
vall Nando, en 4h 31’ 28’’.

La prova de P40, amb 36 par-
ticipants, la va guanyar Ingrid 
Jordana Caínzos, amb el ca-
vall Zahaab, en 3 h 6’ 21’’.

Va presidir el jurat Anna 
Maxenchs, i Eduard Gascon va 
dirigir la comissió veterinària. 
Montse Trilla va ser la cap de 
comissaris i Josepa Cañellas 
fou la representant de la Fede-
ració Catalana d’Hípica.
[Dades del web de la Federació 
Catalana d’Hípica] 

A. SELGAS

A. SELGAS A. SELGAS
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Visita a les Tines del Flequer

La tarda del dissabte 16 de 
març, una vintena de cami-
nadors, membres del Centre 
Excursionista Balsareny i de 
l’AMPA de l’Escola Guillem de 
Balsareny van fer una interes-
sant excursió a les Tines del 
Flequer.

Aquestes tines es troben al 
municipi del Pont de Vilo-
mara, anant cap a Rocafort 
de Bages, a la vall del torrent 
Flequer, en el parc natural de 
Sant Llorenç del Munt i de 
l’Obac. Es tracta d’un conjunt 
impressionant de tines de 
pedra de grans dimensions, 
algunes agrupades i altres 
d’aïllades, que servien per 
fer vi al costat mateix de les 
vinyes més allunyades del 
poble, ja que el transport del 
raïm al nucli urbà resultava 
més costós que no pas el del 
vi ja premsat i fermentat.

Entre altres, s’hi poden veu-
re les “tines del Bleda”, dues 
tines i dues barraques de vi-
nya amagades dins el bosc; 

SARMENT i també les “tines del Tos-
ques”, quatre tines i quatre 
barraques. El grup més es-
pectacular és el de les “tines 
de l’Escudelleta”: dotze tines 
i set barraques, amb una 
premsa fixa. Les tines són 
fetes amb pedra seca i mor-
ter per fora, i amb rajoles de 
ceràmica per dins; per dalt, 
un voladís de pedres planes 
en filades aproximades sosté 
les cobertes, de terra i pe-
druscall.  

Una sortida cultural molt di-
dàctica per entendre la im-
portància de la vinya en la 
història de la nostra comarca.

A. SELGAS

A. SELGAS

A. SELGAS



Carta de l’ARFAC

[L’ARFAC va presentar aquest 
escrit el passat 21 de març a la 
Fundació del Casal Verge de 
Montserrat i a l’Ajuntament de 
Balsareny, i ens l’envia perquè 
el publiquem per tal de donar-
lo a conèixer al poble.]

Benvolguda Fundació Casal 
Verge de Montserrat,
Benvolgut Excm. Ajuntament 
de Balsareny,

Moltes han estat les vega-
des en què ens hem adreçat 
a vostès per transmetre’ls la 
nostra preocupació envers 
la residència Casal Verge de 
Montserrat.

Novament ho fem. I ho fem 
amb una gran decepció!

Decepció en veure com les 
nostres manifestacions han 
estat gairebé sempre igno-
rades per vostès i no ser ca-
paços d’arribar a enteses i 
crear vincles de confiança en-
tre la Fundació de la qual sou 
part i els usuaris de la residèn-
cia Casal Verge de Montserrat, 
representats per l’associació 
ARFAC.

Veient-nos inclús descrits, a la 
publicació Sarment del passat 
mes de juliol de 2018, i per les 
persones que formen la Fun-
dació Casal Verge de Montse-
rrat, com a part d’un proble-
ma... De quin?

Tant sols som residents, fa-
mílies d’aquests, amics, per-
sones lliurement associades 
que han volgut ser escoltades 
i respectades. Transmetre les 
nostres preocupacions envers 
l’atenció als nostres residents 
del Casal i alhora qüestionar 
les formes i política de gestió 
de la residència, que ha estat 
la que ens ha dut a ambdues 
parts al punt on som avui.

SARMENT

ARXIU

On gairebé és qüestiona la 
vulneració de la Carta dels 
drets i deures de les per-
sones grans, ja que la Car-
ta dels Drets i Deures de la 
Gent Gran a Catalunya recull 
els cinc principis temàtics 
proposats per les Nacions 
Unides, descrits en els docu-
ments dels drets humans per 
a persones d’edat. Els tres pri-
mers fan referència al vessant 
més individual i personifica-
ble de l’ésser humà. Els dos 
últims principis permeten 
assolir l’autorealització per-
sonal, basada en la indepen-
dència, tot aportant qualitat 
i dignitat humana. Aquests 
principis són: 

Dignitat: “Les persones 
grans hem de poder viure 
amb dignitat i seguretat i 
veure’ns lliures d’explotació 
i maltractaments físics i/o 
psíquics, així com de ser trac-
tades dignament sense dis-
criminació per causa d’edat, 
gènere, ètnia, discapacitat, 
situació econòmica o qualse-
vol altra condició.” 

Independència:  “Inclou 
l’accés a l’alimentació, l’aigua, 
l’habitatge, el vestit i l’atenció 
sanitària adequades, així com 
l’oportunitat de treball remu-
nerat i l’accés a la capacitació 
i l’educació.” 

Autorealització: “Les per-

sones grans hem de poder 
desenvolupar plenament les 
oportunitats i les potencia-
litats a partir de l’accés als 
recursos educatius, culturals, 
espirituals, d’oci i temps lliure 
en la societat.” 

Assistència: “Les persones 
grans hem de beneficiar-nos 
de la cura de la família, així 
com tenir accés als serveis so-
cials, sanitaris i assistencials, i 
gaudir dels drets humans i fo-
namentals, quan residim tant 
en la llar pròpia com en cen-
tres d’atenció o institucions.” 

Participació: “Les persones 
grans hem de participar ac-
tivament en la formulació i 
en les polítiques que afecten 
directament el nostre benes-
tar, 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.”

Molts han estat els nostres 
intents per ser compresos. 
Fins i tot, la nostra preocu-
pació ha format part de tres 
plens municipals celebrats al 
consistori. En dos dels quals 
es fan evidents les nostres 
preocupacions amb les actes 
de dates 28 de juliol de 2016 i 
14 de juny de 2018 dels plens 
municipals.

Tanta es la nostra impotència 
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que davant del que entenem 
alhora una vulneració dels 
nostres drets com a consu-
midors i/o usuaris, ens hem 
vist amb la necessitat de dur 
part de les nostres reivindi-
cacions al departament com-
petent de la Generalitat de 
Catalunya. La qual, el passat 
mes de novembre de 2018, es 
posava en contacte amb vos-
tès en forma d’advertiment.

Aquest fet ens preocupa i 
molt, tant com a associats, 
com quant a veïns de Bal-
sareny. Perquè el no com-
pliment de requisits amb 
l’administració pot generar 
penalitzacions que no són 
favorables per a la nostra 
residència, per als nostres 
usuaris presents i futurs i, en 
definitiva, per al nostre po-
ble, 

Per això us demanem nova-
ment, si us plau, i per la res-
ponsabilitat que lliurement 
heu volgut ocupar, que esti-
gueu a l’alçada dels esdeve-
niments.

Per la nostra part, continuem 
estant, com sempre hem 
estat, a la vostra disposició 
per intentar trobar formes 
d’entesa i confiança entre 
ambdues parts.

Balsareny, 21 de març de 
2019
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Assemblea anual 2019 
de l’Associació de Veïns 
Sant Josep-Fontal

“Sí, son uns altres temps, però 
dins del servei de decessos aquí 
a Balsareny podem comptar 
amb una solidesa conceptual 
a través de l’Associació Veïnal 
Sant Josep, qui des de la foscor 
d’uns anys segueix en activitat 
per un servei lligat amb l’acte 
d’enterrament... Des d’aquesta 
nota volem fer un crida a favor 
d’una nova captació de socis 
per tal d’afavorir més el nostre 
servei. Recordem breument el 
nostre sistema de pagament del 
servei: cada soci tan sols fa un 
abonament de quota quan dins 
de l’Associació hi hagi hagut un 
comiat-difunt”.

El passat dia 2 de març de 
2019, al local de la plaça Ri-
card Viñas núm. 3, va tenir lloc 
l’Assemblea general ordinària 
de l’Associació de Veïns Sant 
Josep. L’acte, amb l’assistència 
de 30 associats, va quedar 
amb el següent ordre del dia:

JOSEP MASSANA PLANAS (PRESIDENT), 
CARMEN FERNÁNDEZ ARRIERO (SECRETÀRIA),
JOAN MASSANA COMALLONGA (TRESORER),

MONTSERRAT EGEA VILLAGRASA (VOCAL)

Balsareny Educa

El divendres 6 d’abril es va 
convocar un reunió al local 
de la plaça de la Mel, per part 
d’un col·lectiu d’Educació pel 
Desenvolupament, amb la in-
tenció de proposar al conjunt 
de la ciutadania de Balsareny, 
representada per institucions 
i entitats convocades, un pro-
cés de millora per a un poble  
excel·lent  a nivell cívic i  edu-
catiu.

L’assistència va ser prou nom-
brosa i la majoria d’assistents 
va escoltar amb interès les 
propostes que feien en Joan 
Bonals, en Benjamí Moliné i 
en Llorenç Planes. Com po-
deu veure, dos dels tres com-
ponents del grup motor són 
balsarenyencs.

En síntesi, la proposta  és la 
següent:

Pensar, imaginar i discutir 
propostes des de la mirada  
de cada entitat, pel que fa a 
la convivència, a l’educació, 
a la sostenibilitat, a la vida 

LLORENÇ PLANES cultural, a la participació ciu-
tadana... Després, catego-
ritzar-les i prioritzar-les en 
base a la seva importància 
i possibilitat de portar-les a 
terme, planificar processos 
d’implementació, portar-los a 
terme i comprovar i celebrar 
les millores aconseguides.

I no badar! , és a dir: caminar 
de manera ferma per aquells 
objectius marcats, possibles i 
més útils.

 L’activitat del dia 6 va ser, 
només, una assemblea in-
formativa. A partir d’ara, el 
col·lectiu d’EpD, com a grup 
motor, sondejarà la possibi-
litat de fer una primera jor-
nada de treball per posar fil 
a l’agulla, atès que els assis-
tents van veure-ho amb bons 
ulls i estan engrescats a iniciar 
aquest camí. Un camí que ha 
de ser útil, fàcil, engrescador 
i plaent.

Bons auguris per a un procés 
que pot ajudar a empènyer el 
nostre poble cap a una millo-
ra sociocultural i ambiental.

S’aprova per unanimi-
tat l’estat de comptes de 
l’exercici de 2018.

Queda aprovat un pressu-
post per aquest any 2019 
amb concertació amb 
l’empresa Fontal.

Sobre un possible ser-
vei d’incineració s’ha 
d’informar que es pot 

1r.

2n.

3r.

comptar amb un servei 
que hi ha a la ciutat de 
Barcelona; per tant, s’ha 
d’esperar aquest possible 
servei a Manresa per tal 
de poder-lo incloure a la 
pòlissa de l’Associació.
Un any més des de la junta 
actual es va fer una pun-
tualització sobre el fet de 
poder captar nous asso-
ciats per tal d’afavorir, en-
cara més, un bon servei. 

Els reunits varen acordar 
un increment de quota de 
dos euros per cada defun-
ció, per tal de cobrir noves 
despeses en el nostre dia a 
dia.

S’informa de la quantitat 
aconseguida per la Rifa del 
passat Nadal de 2018, en 
què es recaptaren 158E.

4t.

5è.

6è.

SARMENT

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements
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BALSARENY AVUI

Ana Parera, a la recepció 
de l’Ajuntament

Ana Parera Yepes va néixer a 
Manresa l’11 de novembre de 
1979. Finalitzats els estudis bà-
sics va cursar la Diplomatura 
d’Empresarials a Manresa. Ac-
tualment no segueix cap més 
tipus d’estudis i ens comenta 
que no li agrada gaire llegir, 
però que li agrada molt viatjar; 
ha estat a ciutats com París, 
Londres, Roma, Praga i Berlín, 
i també a Jamaica. Pel que fa a 
l’esport, li agrada molt l’esquí 
de fons i és una gran camina-
dora.

— Quina va ser la manera 
d’accedir a la plaça que actual-
ment ocupeu?

— Vaig arribar a l’Ajuntament 
de Balsareny gràcies a una 
companya d’un altre ajun-
tament, on vaig estar treba-
llant, que em va dir que aquí 
a Balsareny hi havia unes 
oposicions; un cop aprova-
des aquestes proves, i des-
prés d’una entrevista perso-
nal, fa uns quatre mesos que 
em trobo entre vosaltres.

— Coneixíeu Balsareny?

— No gaire. Malgrat la proxi-
mitat de Manresa amb Balsa-
reny, només hi havia estat un 

JOSEP GUDAYOL I PUIG parell de vegades i una va ser 
per la Festa dels Traginers. 
Avui, però, puc dir-vos que el 
conec una mica més.

— Així, no teníeu cap familiar 
ni conegut a Balsareny?

— Bé, hi tinc una amiga que hi 
havia viscut, però ara no hi viu.

— Aleshores havíeu treballat 
en algun altre ajuntament 
amb feina semblant?

— Sí, havia treballat a 
l’Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada.

— I quina impressió teniu de 
Balsareny?

— Pel fet de venir d’un poble 
més gran, com és Sant Joan 
de Vilatorrada, trobo que Bal-
sareny té poca vida al carrer, 
però el que m’ha cridat molt 
l’atenció és que, encara que 
no et conegui ningú, tothom 
et saluda.

— Finalment, com us sentiu 
valorada en el vostre dia a dia 
balsarenyenc?

— Em sento valorada molt 
positivament i trobo que és 
una gran sort el fet de trobar-
me entre vosaltres.

El goig de ser jove

El passat 7 d’abril, la sala 
Sindicat acollia un any més 
l’espectacle de playback del 
Grup la Il·lusió del Casal de la 
Gent Gran, avui també centre 
cívic, davant d’una bona assis-
tència de públic.

Com cada any, en dies propers 
a la Festa Major, el grup de 
persones entusiasmades amb 
la cultura musical del Grup la 
Il·lusió fan una representació, 
repetició del xou de l’any ante-
rior, en aquest cas el del 2018, 
com a pròleg del que serà el 
nou espectacle actual de 2019.

Com sempre, cal destacar 
l’excel·lent vestuari ple de co-
lor i vistositat. Va obrir el teló 
la peça musical de la banda 
sonora de la pel·lícula Titanic, 
amb l’escenografia d’una em-
barcació. Amb un epíleg ple 
de color i molt ben airejat, la 
cançó “Despacito” posava el 

JOSEP GUDAYOL I PUIG punt i final d’una d’aquestes 
tardes que Balsareny com a 
poble gaudeix tant un any 
més. L’espectacle, dividit en 
dues parts, va durar unes dues 
hores.

Finalment, des de la direcció 
es va convidar a tothom a la 
representació del nou espec-
tacle xou, que tindrà lloc a fi-
nals de maig.

“Balsareny Avui” vol destacar 
l’increment dels actors mas-
culins, dels quals hi havia una 
mancança respecte dels feme-
nins, majoritaris.

És remarcable la tasca que, 
al llarg dels anys, porta a ter-
me aquest Grup. Amb molta 
il·lusió s’esforcen de valent 
preparant els seus espectacles 
artístics; els aplaudiments que 
reben del públic són un pre-
mi merescut a la bona feina 
d’aquest grup incansable. Per 
molts anys! 

ARXIU
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OPINIÓ

Josep Pla: Les il·lusions possibles

Transcric uns paràgrafs de 
Josep Pla que m’agradaria 
compartir amb els lectors de 
Sarment, ja que em semblen in-
teressants i adients. Els trec del 
llibre Josep Pla: Fer-se totes les 
il·lusions possibles i altres no-
tes disperses, editat per Fran-
cesc Montoro.

Catalunya és un país euro-
peu, afectat d’una manera 
insensible –o, en tot cas molt 
lleugera– per factors extraeu-
ropeus, cosa que no podria 
pas dir d’altres sectors de la 
península on els factors arà-
bics o mahometans hi tenen 
un gran pes.

Catalunya és un país europeu 
i situat en l’àrea plenament 
europea. La seva situació so-
cial no difereix per res dels al-
tres pobles europeus. Gràcies 
a la revolució dels remences 
és un país sense latifundis-
me i sense feudalisme agrari. 
Gràcies a la industrialització, 
conseqüència d’una llarga 
tradició comercial i artesana, 
Catalunya és un país tipus oc-
cidental –és a dir, d’economia 
burgesa. El seu exacerbat in-
dividualisme fa del català un 
home de civilització indus-
trial, o sigui, un liberal burgès. 

Geogràficament, Catalunya 
es troba entre una cultura 
d’irradiació universal, la cul-
tura francesa, que és la més 
treballada del continent, i un 
país, Espanya, que després 
d’haver donat en la història 
una certa flamarada, entrà en 
una llarga decadència. Mal-
grat aquesta decadència, la 
diferència de volum demo-
gràfic i el paral·lelisme catòlic 
ha fet que Catalunya hagi 
viscut sotmesa a Espanya du-
rant segles. Aquest segles de 
dominació han estat un llarg 
esforç per desarrelar el català 
de la seva autenticitat, de la 

ANDREU FERNÁNDEZ

seva pròpia manera d’ésser. 
Aquest esforç s’ha produït en 
el camp polític i en el camp 
cultural.

No s’ha aconseguit, però, 
ni matar la llengua ni sote-
rrar del tot la personalitat 
del país. De fet, el resum és 
aquest: preponderància polí-
tica castellana, cultura france-
sa en les classes altes. França 
no ha ajudat mai Catalunya, 
perquè la política francesa ha 
partit de la base que tot en-
fortiment de la personalitat 
de Catalunya podria desviar 
el Rosselló de la unitat fran-
cesa.

Ni Espanya, doncs, ni França, 
han volgut acceptar mai 
l’existència d’una personalitat 
catalana. Per part del domi-
nador polític, a més d’aquesta 
inacceptació, s’ha produït 
l’esforç de desarrelament: 
s’han imposat prejudicis, 
desconfiances, mesures vexa-
tòries, obligacions delibera-
des, per diluir l’autenticitat 
del país, per matar una per-
sonalitat autòctona. Aquesta 
personalitat ha de tenir una 
força i vitalitat impressionant 
si després de tants segles de 
mistificació, de tantes inva-
sions i de tantes guerres, d’un 
tan llarg esforç, assimilatori, 
encara persisteix.

Aquests tres segles, però, no 
han pas passat en va i han 
fet molt de mal a l’ànima i 
a l’esperit del país. El català 
d’avui té por d’ésser ell ma-
teix. Però encara en té una 
altra de més de greu: el català 
no pot deixar d’ésser el que 
és. Les tendències obscures 
de l’inconscient individual 
i col·lectiu estan per sobre, 
probablement, de tota volun-
tat possible. És en el subcons-
cient del país, doncs, que la 
processó va per dins. En rea-
litat ens trobem davant d’un 
dualisme irreductible –dolo-
rós, lacerant, malaltís.

Davant la insolubilitat del 
dualisme, tracta d’arribar 
a l’hora de la mort amb la 
quantitat menor de molèsties 
possibles –i això encara el fa 
sofrir més. La careta que por-
tem durant tota la vida ens 
produeix un neguit intern 
febricitant. És un ésser humà 
que es fa –que em faig– pena.

“Res em fa il·lusió. Quan em 
parlen de felicitat, la cursileria 
de la paraula em fa rebentar 
de riure. L’ideal consisteix en 
fer-se totes les il·lusions pos-
sibles i no creure en cap. De-
cepcionant, depriment, però 
què hi voleu fer?”.

Altres notes disperses: Fa 

un matí clar i dolcíssim. Pas-
sàvem entre vinyes i pinedes, 
la gent que veremava posava 
fressa de paraules a l’aire dels 
camps. Un home llaurava 
amb un cavall esquàlid. Cor-
bat sobre l’arada, semblava 
que empenyia més que el 
cavall. A les vinyes els homes 
i les dones feien unes taques 
fosques entre la grisor daura-
da dels ceps. De tant en tant 
se n’alçava un i, tot eixugant-
se el front, mirava i caminava 
fins a un altre cep. Ens cre-
uàvem amb els homes que 
portaven les semals de carre-
gador. Els cups es balanceja-
ven rítmicament en els pals 
semalers. Es veia una casa de 
pagès: la blancor de la calç 
s’accentuava amb la foscor 
dels gorets, els rostolls, del 
verd fosc de les pinedes. El cel 
era pàl·lid, de color d’oliva.

ARXIU
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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
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OBITUARI

Ha mort Monsenyor Isidre Sala i Ribera, 
bisbe emèrit d’Abancay 

Als 86 anys d’edat, ha mort 
monsenyor Isidre Sala i 
Ribera. Va néixer a Bergús 
(Cardona) el dia 3 de març 
de 1933. Va iniciar els estu-
dis eclesiàstics al Seminari 
de Solsona l’any 1947 i fou 
ordenat prevere el dia 20 de 
juliol de 1958, al Santuari de 
Lurdes de la Nou (Bergue-
dà). Durant els seus anys de 
ministeri al nostre bisbat de 
Solsona va servir pastoral-
ment les parròquies de la 
Coromina, Valldeperes, Bal-
sareny i Salipota a Súria. A la 
nostra parròquia de Balsa-
reny va ser-hi durant els anys 
1966-1967, amb Mn. Ramon 
Roca de rector.

El gener de 1969 va marxar 
de missioner al Perú, a la diò-
cesi d’Abancay. Va ser orde-
nat bisbe auxiliar d’Abancay 

MN. ANTONI BONET TRILLA

el dia 14 de desembre de 
1986. I el dia 1 de desembre 
de 1992 va prendre posses-
sió com a bisbe titular de la 
diòcesi.

Morí a Abancay el 26 de març 
d’aquest any 2019.

BISBAT DE SOLSONA

Agenda Parroquial – Maig 2019

Diumenge, 5: 
“La veu del campanar” per 
Ràdio Balsareny a les 10 h. 
del matí.

Diumenge, 12: 
Arrossada popular de Càritas 
amb la vinguda de testimo-
nis mercedaris.

MN. ANTONI BONET TRILLA

ARXIU

Agraïments
FAMÍLIA DE PALMIRA MACIÀ

La família de la Palmira Macià 
volem agrair de tot cor al per-
sonal del CAP de Balsareny els 
seus serveis i professionalitat, i 
especialment a les infermeres, 
la Neus i la Teresa, i al Dr. Pu-
jades, que ens han ajudat tant 
en els últims moments de la 
seva vida. 

Ens hem sentit acompanyats 
i ben atesos perquè la mare 
no patís i tingués una mort 
tranquil·la i digna a casa.

Donem les gràcies al Dr. Cañe-
llas per haver-la atesa tan bé 
en vida. Des d’aquí també un 
gran agraïment a les cuidado-
res domiciliàries, als mossens 
de la Parròquia i a tantes per-
sones amigues del poble que 
l’han acompanyada en diver-
sos moments.

Balsareny, 28 de març de 2019

Jo en tinc molt bon record 
de la temporada que vaig 
estar amb ell a Abancay, on 
el vaig acompanyar en una 
visita pastoral a diferents pa-
rròquies del bisbat.

Preguem per ell!

LA VEU DEL CAMPANA

Dimarts, 14: 
Missa al Casal Verge de 
Montserrat a les 17 h. a la sala 
del Centre de dia.

Dimarts, 21: 
Anada del grup de “Vida 
Creixent” a la població 
d’Anglesola (Urgell) en un 
intercanvi del moviment.
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Cantaxics – Patuflash

L’EMMB va participar el diu-
menge 24 de març a la Canta-
ta “Patuflash”, que es va inter-
pretar a la sala gran del Teatre 
Kursaal de Manresa amb un 
èxit rotund d’assistència.

Aquesta cantata va aplegar un 
miler de nens i nenes d’entre 3 
i 8 anys  pertanyents a una vin-
tena d’escoles de música de 
la Catalunya central. Enguany 
doncs, va ser l’onzena edició 
de “Cantaxics”, organitzada per 
l’Associació Catalana d’Escoles 
de Música (ACEM).

“Patuflash” és un conte que 
explica la història d’un Patufet 
galàctic que presenta forces 
similituds amb l’original; però, 
en aquest cas, en Patuflash cau 
en un forat negre  i els seus 
pares han de trobar la manera 
de treure’l d’allà. És un conte 
que no només fa volar la ima-
ginació dels més petits sinó 
que posa en relleu el valor de 
l’amistat.La posada en escena 
va comptar amb els personat-

EMMB ges del conte en carn i ossos. 
Per una banda en Patuflash, 
un ninot a qui donava vida en 
Pitu Galobart, i per l’altra el 
robot que l’acompanyava, el 
Ruc, un curiós titella articulat 
per en Manel Justícia.

Els menuts estaven distribuïts 
per l’escenari en diversos ni-
vells  preparats per interpre-
tar les set cançons d’aquest 
conte escrit pel mateix Manel 

ARXIU

Justícia, amb música de David 
Martell. A costat de l’escenari, 
cinc músics, i al centre la Mi-
reia Subirana, dirigint els in-
fants. De fons, una gran pan-
talla on es varen projectar 
diverses imatges. En definiti-
va, un projecte ambiciós que 
va  fer les delícies del públic 
assistent.

Els nostres joves de l’Escola 
de Música de Balsareny que 

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

AIGUA · LLUM · GAS · ANTENES TV · CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT
INSTAL·LEM I REPAREM

van participar en aquest es-
pectacle varen ser: Marc Co-
nesa, Alba Zambrano, Maria 
Vilanova, Aran Seuba, Adrià 
Cuello, Ainhoa Calatrava, Ba-
sit Aromasodú, Matilda Rodrí-
guez, Lotta Gállego, Eric Fer-
nández, Marc Marsinyach, Pol 
Seuba, Isaac Carbonell, Maria 
Rodríguez i Milena Gállego. 
Els felicitem a tots per haver-
nos fet gaudir del plaer de la 
música.

ARXIU
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METEOROLOGIAPUNTA DE BRAU

Resposta al repte núm. 38: 
1.852 m

ROC CARULLA

Repte núm. 39

Si tallem un rectangle per la meitat 
i posem un tros damunt de l’altre obtenim 
un quadrat de 144 cm2. 
Quin és el perímetre del rectangle? 

Salut i lògica!

Amb la veu quotidiana d’un poble
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Avui em plau recordar la ges-
ta que els diferents pobles 
de Catalunya, dins l’amor 
comarcal que ens identifica, 
plasmem sempre amb la visió 
cultural, social i política d’uns 
valors que omplen aquesta 
saviesa, que a través de molts 
i molts segles venim reivindi-
cant. Som aquesta nació his-
tòrica que encara avui clama 
per una llibertat democràtica 
a la qual tenen drets tots els 
pobles.

Tinc a les mans el text que 
omple la columna mensual 
del periodista Martí Gironell. 
Amb un títol impactant, “Re-
tratats”, Gironell lloa l’afer 
testimonial d’Amer i Alella, 
per citar-ne alguns. Amb ells, 
els pobles, permeteu-me afe-
gir-hi Balsareny: “Aquestes 
accions de Ciutadans d’anar 
a arrancar llaços grocs, com 
la d’Amer dissabte passat o la 
d’Alella del passat estiu són 
pura gesticulació que busca 
cobertura mediàtica. I provo-
car, ja ho sabem. Però sovint 
els acaba sortint el tret per la 
culata...”.

Són les cinc de la tarda i tinc 

la sort, després d’haver po-
gut celebrar Sant Josep, de 
poder escoltar la ràdio de les 
notícies que actualitzen, des-
prés de temps, aquest afer 
del color groc: “El Síndic de 
Greuges ha aconsellat al Pre-
sident de la Generalitat Quim 
Torra despenjar dels balcons 
institucionals els llaços grocs. 
El Síndic ho ha fet davant la 
recomanació que la Junta 
Electoral ha fet arribar a la 
institució catalana”.

Gironell, a la seva columna, 
valora el fet negatiu d’una 
gent que tan sols sap provo-
car i que una vegada més els 
surt el tret per la culata. La 
intel·ligència supera de molt 
la ignorància violenta. 
L’ordre ha estat complerta i 
suplerta amb una nova rei-
vindicació que amaga el groc 
per fer evident el verd, amb 
aquest nou color de nou han 
quedat ben retratats.

Bé, som a l’abril i Balsareny 
sap com viure la plenitud de 
les seves festes i tradicions. El 
poble sap ser lliure i respec-
tar el pensament democràtic 
no violent dels dies a través 
de tots els temps. Bona Festa 
Major.

ARXIU

FRANCESC CAMPRUBÍ

Març falsa primavera 
que enganya al bestiar

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)           10,4
Mitjana (min.+ màx.)   11,2
Mitjana de mínimes        0 , 6
Mitjana de màximes      21,7
Mínima (dia 27)       -2,6
Màxima (dia 24)        28,4
Mín. més alta (dia 11)         5,9
Màx. més baixa (dia 6)        16,4

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 26)        50,0
Velocitat mitjana                 6,7 
Recorregut del vent (en km) 4.967,6

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 9)   1.018,9
Mínima (dia 6)             993,7

La pluja (litres/m2) 
Dia 6     7,1
Total                7,1 litres

Es convoca l’assemblea general ordinària de socis del 
Cercle Cultural de Balsareny, que tindrà lloc el divendres 
31 de maig del 2019 a les 20,30 hores al Casal d’Entitats 
(plaça Ricard Viñas, 3) de Balsareny, amb el següents 
punts de l’ordre del dia :

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2.- Renovació de la junta, si escau.
3.- Lectura i aprovació si escau de l’estat de comptes 
      a 31 de desembre 2018. 
4.- Quotes per a l’any 2019.
5.- Informes de la redacció del Sarment, 
      dels Astroamics i de La Garsa.
6.- Precs i preguntes.

Tots els socis hi sou convidats.

La Junta

Convocatòria d’assemblea
general ordinària 




