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El passat 31 de maig va tenir 
lloc l’assemblea del Cercle 
Cultural de Balsareny. Es va 
llegir i aprovar l’acta anterior, 
i també l’estat de comptes 
de l’exercici 2018, que es va 
tancar amb un superàvit de 
235,39 euros, que s’aplicaran 
a reserves. Es va acordar man-
tenir, un any més, la quota de 
soci en 19 euros anuals. Es van 
aprovar els informes de la re-
dacció del butlletí ‘Sarment’, 
així com els dels Astroamics i 
La Garsa. I es va nomenar una 
nova junta directiva, que és la 
següent:

President: Joan Prat Obra-
dors; vicepresidenta, Laia 
Riu Capdevila; secretari, Lluís 
Boixadera Rovira; tresorer, 
Josep M. Sanfeliu Pregonas; 
vocals, Ramon Carreté Pare-
ra, Lluïsa Coma Gómez, Josep 
Gudayol Puig, Antonio Man-
zano Catalan, Jordi Medina 
Salomon (Astroamics), Xavier 
Novell Bulnes (La Garsa), Isi-
dre Prat Obradors, Jordi Sel-
gas Catalan (coordinador del 
butlletí ‘Sarment’), Alfred Sel-
gas Santamaria i Jordi Vilano-
va Fernández. 

Assemblea 
del CCB CCB

Amb un 5% més de participa-
ció que fa quatre anys, i per 95 
vots de diferència, Suma Balsa-
reny ha guanyat les municipals 
del 26 de maig de 2019. Enho-
rabona a la Noèlia –primera 
alcaldessa de la història de Bal-
sareny– i al seu grup, i a tots els 
regidors electes, i a treballar 
tothom per Balsareny!

Els resultats van ser els se-
güents:

Noèlia Ramírez, la primera alcaldessa 

Noèlia Ramírez, la primera alcaldessa  
 
Amb un 5% més de participació que fa quatre anys, i per 95 vots de diferència, Suma 
Balsareny ha guanyat les municipals del 26 de maig de 2019. Enhorabona a la Noèlia 
–primera alcaldessa de la història de Balsareny– i al seu grup, i a tots els regidors 
electes, i a treballar tothom per Balsareny! 
 
Els resultats van ser els següents: 
 
Candidatura Vots % Regidors 
Suma Balsareny (Junts) 833 50,06 6 
Seguim (ERC-AM) 738 44,35 5 
Nuls 63 3,65  
En blanc 93 5,59  
Vots emesos - Participació 1.727 67,75  
Abstenció 822 32,25  
Cens total  2.549 100%  
 
Regidors electes 
 
Noelia Ramírez Calatrava 
Daniel Obiols Redón 
Alexandre Garcia Martin 
Ivet Manuel Rodríguez 
Josep Fornell Caparrós 
Montserrat Gallardo Espinal 
 
Isidre Viu i Payerols 
Anna Salmerón i Serra 
Gerard Capdevila i Centellas 
Josefina Castañé i Font 
Francesc Fernández i Barrachina 
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Anna Salmerón i Serra
Gerard Capdevila i Centellas
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Francesc Fernández i Barrachina
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Adéu a Esteve Díaz

quan l’Agrupament es va reor-
ganitzar, el 1964, amb Lluís M. 
Xirinacs com a consiliari; més 
endavant, de 1968 a 1974, va 
ser Cap d’Agrupament. 

El trobem presidint durant 
anys la Societat de Pescadors; 
de fet, ja havia estat membre 
actiu de l’antiga Societat de 
Caça, Pesca i Ocellaire, abans 
que aquella entitatb es subdi-
vidís en tres. També es va im-
plicar de valent amb la Festa 
dels Traginers, concretament 
al Rebost del Traginer des del 
primer any, el 1971, i val a dir 
que hi ha estat fins a aquest 
any mateix. I quan es va crear 
l’Escola Guillem de Balsareny, 
va formar part de l’Associació 
de mares i pares d’alumnes, 
una entitat que va promoure 
moltes bones iniciatives edu-
catives i ciutadanes.

El 1976, en Pere Juncadella i 
ell van ser els fundadors del 
Cercle Cultural de Balsareny, 
com en Pere explica molt bé al 
seu llibre sobre els orígens del 
Cercle. Entre tots dos van anar 
eixamplant la rotllana fins a 
constituir una entitat que va 
ser pionera en moltes acti-
vitats cíviques i culturals. En 
destaca la publicació del but-
lletí Sarment, del qual l’Esteve 
va ser el primer motor, ja que 
era l’encarregat d’imprimir 

els folis en una multicopista i 
grapar-los, una tasca a la qual 
no va fallar mai fins que, anys 
després, el butlletí va passar 
a editar-se en una copiste-
ria professional. I també va 
participar molt activament 
en els muntatges dels Festi-
vals d’Estiu a la plaça. Des de 
la fundació del CCB, l’Esteve 
ha estat sempre vinculat a la 
junta directiva; en va ser presi-
dent entre 1984 i 1989, i més 
endavant va assumir durant 
anys la funció de tresorer; ac-
tualment en continuava for-
mant part com a vocal.

El 1979 es va presentar a les 
eleccions municipals amb el 
grup d’Independents per Bal-
sareny, sorgit del si de l’AMPA 
de l’escola, i que va guanyar 
les primeres eleccions demo-
cràtiques al poble després de 
la guerra. Així, de 1979 a 1983, 
l’Esteve va ser el primer regi-
dor de Cultura de Balsareny 
durant aquella Transició on 
s’havia de fer tot començant 
de zero, i de fet tot era pos-
sible, però no hi havia gaires 
recursos. La seva gestió com a 
regidor, i diverses de les seves 
iniciatives, encara es recorden 
com a encerts. 

Sé que em deixo moltes coses, 
perquè ja he dit que sempre 
estava disponible per ajudar 

R. CARRETÉ

Commogut per la mort d’un 
amic, temo no trobar paraules 
adients per evocar tot el que 
m’inspira reflexionar sobre la 
seva personalitat. 

L’Esteve ha estat l’home que 
sempre ha col·laborat des-
interessadament en feines 
col·lectives, les que generen 
cohesió i ajuden a fer poble. 
Sempre el trobaves enmig de 
tot, i pencant de valent. De 
ben jove ja el trobem implicat 
amb l’escoltisme de la primera 
època, aquell moviment es-
colta que va educar tants jo-
ves en els seus grans valors: el 
compromís amb les persones, 
amb la cultura i amb el país. 
“Sempre a punt” i “Tant com 
puc” van ser els seus lemes, i a 
fe que els va mantenir al llarg 
de tota una vida. Ja el 1959 era 
cap de secció a l’Agrupament 
Guillem de Balsareny, i mem-
bre del Clan, en aquells temps 
ja quasi mítics, com quan va 
perdre la boina enmig d’un 
temporal al Puigllançada. De 
1959 a 1962, va formar part 
del grup –nombrós i dinà-
mics, sorgit també en el si de 
l’escoltisme– del “Carrussel”: 
van muntar espectacles va-
riats i amens, amb “cançons i 
danses, joventut i bon humor”. 
I va tornar a ser cap de secció 

Balsareny perd un treballador infatigable

ARXIU

en el que fos. Durant molts 
anys va ser també el president 
de l’Associació Els Ametllers 
del Casal de la Gent Gran, on 
va deixar també una llarga 
empremta de dedicació i un 
bon record en moltes perso-
nes. El recordo a la junta de 
l’associació Balsareny Deci-
deix, que va organitzar una 
consulta popular el dia de Sant 
Marc de 2010. I ha format part 
durant molts anys de la junta 
de l’associació Els Pastorets de 
Balsareny, on va ser tresorer i 
últimament era vicepresident, 
a part d’arremangar-se i tre-
ballar com el primer dia en les 
feines de tramoia. Tot, sempre, 
amb el seu posat sorneguer i 
alhora bonhomiós. 

Balsareny perd un treballador 
infatigable, una persona senzi-
lla, honesta i ferma que ha es-
tat un referent i un model per 
a tots els que hem tingut la 
fortuna de col·laborar-hi. Se’n 
va un gran amic, però el con-
servarem en el record. Expres-
sem el nostre condol i solidari-
tat a la seva família i a totes les 
entitats en què va participar i 
a totes les persones amb qui 
va compartir la seva implica-
ció per ajudar, entre tots, a fer 
de Balsareny un poble on fes 
més goig de viure. “El Cercle 
refarem i fins potser serà més 
gran”. Adéu, Esteve, amic.

JOSEP SOLER I CIRERA

Un altre amic que perdem. 
L’edat té unes regles que no 
menteixen mai, però, no obs-
tant això, la pèrdua d’amics 
sempre és una cosa nova i 
sempre t’agafa desprevingut. 
Entre mil ocasions viscudes, 

Un altre amic que desapareix
recordo aquell dia amarg 
que, junt amb l’altre company 
també desaparegut, en Pere 
Juncadella, vam ser tots tres 
a acomiadar l’amic Xirinacs a 
Santa Maria del Mar, en una 
jornada indescriptible. L’escrit 
al Sarment és prou descrip-
tiu per no insistir en qui era 

l’Esteve Díaz. 

Només resta, doncs, donar el 
nostre condol a l’Agnès i a la 
resta de la família, que pre-
veig com el trobaran a faltar, 
especialment perquè l’Esteve 
era d’aquell tipus de persona 
que mai s’oblida.

ARXIU
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El passat diumenge 26 de 
maig hi va tornar a haver 
eleccions, en aquest cas les 
municipals.  A Balsareny, 
en aquesta ocasió, només 
es van presentar dues can-
didatures: SUMA Balsareny 
(de Junts x Cat) i ERC. Totes 
dues llistes eren les que ac-
tualment manaven de forma 
compartida, des de fa un 
any i mig, quan va dimitir 
l’alcalde Albert Neiro, esco-
llit ara fa 4 anys. La llista amb 
la qual Neiro es va presentar 
en aquella ocasió, Gent de 
Balsareny, ha desaparegut, 
com també, des de fa dues 
legislatures, no hi ha llista 
dels socialistes.

De les dues opcions a triar, 
va sortir guanyadora, per 
gairebé 100 vots de diferèn-
cia, SUMA Balsareny, amb 6 
escons; en front a ERC, que 
va aconseguir els altres 5 
escons. La cap de lista de 
SUMA, Noelia Ramírez Ca-
latrava és, per tant, des del 
dia 15 de juny en què es van 
proclamar els nous consis-
toris, la nova alcaldessa de 
Balsareny, per als propers 4 
anys. És la primera vegada 
que una dona ocupa aquest 
càrrec al nostre poble. Els 11 
nous regidors del Consisto-
ri balsarenyenc són els se-
güents:

Per part de SUMA Balsa-
reny: Noelia Ramírez Cala-

ISIDRE PRAT

Eleccions Municipals del dia 26 de maig
trava; Daniel Obiols Redón; 
Alexandre Garcia Martín; Ivet 
Manuel Rodríguez; Josep 
Fornell Caparrós; i Montse 
Gallardo Espinal.

Per part d’ERC: Isidre Viu Pa-
yerols; Anna Salmerón Serra; 
Gerard Capdevila Centellas; 
Josefina Castañé Font; i 
Francisco Fernández Barra-
china.

Properament, en els primers 
plens de la nova legislatura, 
caldrà estar atents al nou 
cartipàs municipal, és a dir, 
la distribució de totes les re-
gidories.

En les eleccions municipals 
anteriors, el 2015, varen 
quedar empatats, amb 4 re-
gidors cadascun, Gent de 
Balsareny i ERC; en tant que 
Junts x Cat (actual SUMA), 
es van quedar amb 3. Pro-
bablement els vots de Gent 
de B. s’hauran repartit però, 
majoritàriament, haurien 
anat a parar a SUMA. Tam-
bé és raonable que molts 
d’ells ara s’hagin abstingut 
o votat en blanc: hi ha molts 
més vots en blanc i nuls, tot 
i que hem de tenir en comp-
te que la participació ha 
augmentat ara més de cinc 
punts respecte a 2015: ara 
és del 67,8% (el 2015 només 
el 62,55%); però això també 
es deu al fet que el cens ha 
baixat. Com veieu, es barre-
gen tot un seguit de circum-
stàncies. Sigui com sigui, ara  

          2019      2015 
Suma Balsareny (JxCat) 833 (48,23%) 391 (23,5 %) 
ERC 738 (42,73%) 605 (36,4%) 
Gent de B.  607 (36,5%) 
Nuls    63 (3,65%)   21 (1,3%) 
Blancs    93 (5,39%)   38 (2,3%) 
Vots totals       1.727       1662 
Cens       2.547       2657 
Participació       67,8 %     62,55% 

 

La gràfica corresponent és: 

(gràfica 1) 

Si comparem els resultats per taules, veiem que Suma Balsareny ha 
guanyat a tot arreu menys a la tercera secció (barris i cases de pagès), on 
ha guanyat ERC. La participació més alta ha estat a la primera secció, 
taula A; i la més baixa a la primera, taula B; la més propera a la global ha 
estat la de la 3ª secció. 
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SUMA	 ERC	 Nuls	 Blancs	

han votat 65 persones més 
que el 2015; els dos partits 
han guanyat vots, però clar, 
Suma B. ha més que dupli-

cat els vots, mentre que ERC 
n’aconsegueix només 133 
més.
La gràfica corresponent és: 



El mateix dia de les eleccions 
municipals, el 26 de maig, 
tenien lloc al nostre país les 
eleccions al Parlament euro-
peu, sota la circumscripció 
única d’Espanya. Es presenta-
ven molts partits, i aquí no en 
volem excloure cap; per això 
tots ells estan inclosos en la 
següent taula, inclús els més 
minoritaris:

Com veiem, el partit més vo-
tat a Balsareny, amb prop de 
600 vots, ha estat Junts x Ca-
talunya, la llista encapçalada 
per Carles Puigdemont i An-
toni Comín, que han estat es-
collits diputats europeus, per 
ser guanyadors a nivell de 
tota la circumscripció. El se-
gueix ERC, amb prop de 500 
i, en tercer lloc, els socialistes, 
amb força menys, pocs més 
de 300. Després ve un salt im-
portant fins al quart lloc, per 
a C’s, amb poc més de 100 
vots; i, en cinquè lloc, Unides 
Podemos, amb prop de 100. 
Després hi torna a haver un 
altre salt fins al PP, en sisè lloc 
i 35 vots. I el segueix el partit 
animalista, amb 23; més que 
Vox, en vuitè lloc i només 20 
vots. Amb algunes petites 
alteracions, aquest ordre és 
gairebé el mateix a totes les 
taules.

Hem de destacar la participa-
ció que, per a unes europees, 
ha estat molt alta, segur que 
degut a la coincidència, el 
mateix dia, amb les muni-
cipals, que solen tenir més 

rellevància, per ser més pro-
peres a la gent. Així, mentre 
que ara la participació ha es-
tat del 67,22 %, fa 5 anys no-
més va ser de prop del 44 %; 
i fa 10 anys només va ser del 
34,5%.

Comparant també amb el 
maig de 2014, aleshores, com 
a tot Catalunya, va guanyar 
ERC, amb 358 vots (30,6%) 
(ara segons, amb el 28,33%); 
mentre que CiU (el més pro-
per a l’actual JxCat) va ser 
segona, amb 331 vots (un 
28,27%)(ara, primers, amb el 
34,64%). Aleshores, el PSC 
també va ocupar el tercer 
lloc amb 142 vots (un 12,13%) 
(ara, amb molts més vots, 
316, un 18,45%). 

ISIDRE PRAT

Eleccions Europees 2019

ELECCIONS EUROPEES 2019 
Isidre Prat 

El mateix dia de les eleccions municipals, el 26 de maig, tenien lloc al nostre 
país les eleccions al Parlament europeu, sota la circumscripció única 
d’Espanya. Es presentaven molts partits, i aquí no en volem excloure cap; per 
això tots ells estan inclosos en la següent taula, inclús els més minoritaris: 

 

Com veiem, el partit més votat a Balsareny, amb prop de 600 vots, ha estat 
Junts x Catalunya, la llista encapçalada per Carles Puigdemont i Antoni Comín, 
que han estat escollits diputats europeus, per ser guanyadors a nivell de tota la 
circumscripció. El segueix ERC, amb prop de 500 i, en tercer lloc, els 
socialistes, amb força menys, pocs més de 300. Després ve un salt important 
fins al quart lloc, per a C’s, amb poc més de 100 vots; i, en cinquè lloc, Unides 
Podemos, amb prop de 100. Després hi torna a haver un altre salt fins al PP, 
en sisè lloc i 35 vots. I el segueix el partit animalista, amb 23; més que Vox, en 
vuitè lloc i només 20 vots. Amb algunes petites alteracions, aquest ordre és 
gairebé el mateix a totes les taules. 

Hem de destacar la participació que, per a unes europees, ha estat molt alta, 
segur que degut a la coincidència, el mateix dia, amb les municipals, que solen 
tenir més rellevància, per ser més properes a la gent. Així, mentre que ara la 

	 1 A 1 B 1 C 2 A 2 B 3 TOTAL 
Junts	x	Cat	 98	 70	 106	 88	 110	 121	 593	(34,6%)	
ERC	 96	 83	 94	 81	 73	 58	 485(28,3%)	
PSC	 45	 63	 44	 75	 62	 27	 316(18,5%)	
C’s	 17	 19	 21	 20	 26	 5	 108	(6,3%)	
Unides	P.	 16	 17	 16	 22	 20	 1	 92	(5,4%)	
PP	 8	 9	 3	 8	 5	 2	 35	(2%)	
PACMA	 3	 3	 	 6	 8	 3	 23	(1,3%)	
VOX	 5	 1	 3	 3	 8	 	 20	(1,2%)	
PCPC	 	 1	 	 1	 2	 1	 5	(0,3%)	
Falg.	JONS	 	 	 	 2	 2	 	 4	(0,23%)	
Inic.feminista	 	 1	 1	 1	 	 	 3	(0,18%)	
CV-EC	 	 1	 1	 1	 	 	 3	(0,18%)	
Pirates	 1	 	 	 	 1	 	 2	(0,12%)	
X	un	món	+	just	 	 1	 	 	 	 	 1	(0,06	%)	
C.P.E.	 	 	 	 1	 	 	 1	
VOLT	Europa	 	 	 	 1	 	 	 1	
Recortes	0	 	 	 	 1	 	 	 1	
Nuls	 	 1	 3	 	 1	 2	 7	(0,41%)	
Blancs	 1	 	 1	 3	 4	 3	 12	(0,7%)	
Vots	totals	 290	 270	 293	 314	 322	 223	 1712	
Cens	 399	 430	 417	 483	 489	 329	 2547	
Participació	 72,68%	 62,79%	 70,26%	 65,01%	 65,85%	 67,78%	 67,22%	

La quarta posició va ser per a 
l’antiga IC-EUiA, amb 105 vots 
(un 8,97%), aleshores separa-
da de Podemos, que va que-
dar sisena, amb 53 vots més 
(4,53%). Ara que van junts, 
són els cinquens, amb tan 
sols un 5,37% (92 vots); per 
tant han baixat molt.

Per altra banda, C’s, el 2014, 
ocupaven a Balsareny el 7è 
lloc, amb un 2,28% (ara han 
pujat fins al 6,3%). Per últim, 
el PP, el 2014, era el 5è, amb 55 
vots (un 4,7%); ara passa a ser 
sisè, amb solament un 2%. Vox, 
el 2014, encara no havia entrat 
en l’escena política actual.

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

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
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ISIDRE PRAT

Caminada Popular

El passat diumenge dia 19 de 
maig va tenir lloc a Balsareny 
la trenta-tresena Camina-
da Popular, organitzada pel 
Centre Excursionista de Bal-
sareny, entitat que enguany 
celebra els seus 30 anys i que, 
per aquest motiu, va obse-
quiar els seus socis amb una 
samarreta commemorativa.

Davant d’un temps variable 
que ens ha fet costat durant 
aquest mes de maig, el matí 
d’aquell diumenge era força 
assolellat, per bé que, al final 
de la caminada, es va ennu-
volar molt i va començar a 
ploure una mica. En realitat, 
el temps no gaire calorós va 
ajudar molt a caminar millor.

Enguany van participar en 
aquesta nostra activitat lú-
dica i esportiva 215 perso-
nes; seguim en la tònica de 
la baixada de participació 
dels darrers anys: fa dos anys 
érem prop de 300 i l’any pas-
sat 260. Esperem que pu-
guem recuperar gent per a 
properes edicions. Animeu-
vos! Aquest any s’ha fet dos 
mesos més tard, i no a la 
primera quinzena de març, 
com els darrers 15 anys, per 
no coincidir amb camina-
des importants properes a 
Balsareny; però això no ha 
fet pujar el nombre de gent. 
Probablement hi ha influït el 

temps, molt inestable durant 
tota la setmana, i perquè en 
aquesta època, en general, hi 
ha moltes activitats els caps 
de setmana.

Sigui com sigui, vam poder 
aprofitar l’època, a meitat de 
la primavera, per poder gau-
dir de molta més vegetació 
que altres anys, amb mol-
tes plantes i arbustos florits 
i amb les fulles dels arbres 
completes i ben tendres. Els 
tradicionals rètols van posar 
de manifest una diversitat 
de plantes més gran, amb al-
gunes de “noves” o que feia 
anys que no podíem veure.

La caminada va començar 
a les 8, amb força balsaren-
yencs i també gent dels po-
bles de la nostra comarca i les 
comarques veïnes. Enguany 
hi va haver una caminada 
curta, guiada per alguns 
membres del CEB, a la qual 

formava part gent que parti-
cipa habitualment en les ca-
minades “A cent cap als cent” 
i que bàsicament anava de 
Balsareny fins a Sobirana i la 
tornada.

La caminada normal, més 
llarga, d’uns 14 quilòmetres, 
transcorria per la part nord-
oest del terme, rodejant molt 
el poble, sense desviar-se 
gaire del nucli urbà. Es va 
iniciar travessant el poble, 
des de la plaça de l’Església i 
passant pel túnel de vianants 
de sota l’autovia a la zona del 
“Callerís”, per després enfilar-
se per la pujada de Cal Beren-
gueres fins a sortir al conegut 
“Forat de la Noia”, on hi havia 
el primer control, amb coca i 
moscatell per a tothom. Des 
d’allà es baixava cap al Solà 
d’Aladernet, passant prop 
de l’església preromànica de 
Sant Vicenç d’Aladernet, res-
taurada fa anys, i no gaire vi-

sible perquè està ficada din-
tre el bosc. Es tornava a pujar 
per un corriol fins arribar a la 
carena de la baga fosca, on hi 
havia aigua per beure i conti-
nuar. Des d’allà, per diversos 
senders, a la zona de l’Aclau, 
i després de fortes baixades, 
s’arribava a connectar amb 
el camí de la Torre de Caste-
llnou i de seguida travessar la 
carretera de Súria per treure 
cap a Sobirana de Ferrans i 
degustar un suculent esmor-
zar d’entrepà amb botifarra 
i vi, al costat de l’església 
romànica, que estava oberta. 
Era el segon control, a uns 8 
quilòmetres del principi.

Després el recorregut conti-
nuava cap a l’est, pujant un 
turó on es podien visitar unes 
tombes medievals, per des-
prés tornar a baixar, rodejant 
el Collet del Nado i passant 
pel costat de les masies de 
Tord i la coneguda Torre 

A. SELGAS

A. SELGAS
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del Gil. A continuació calia 
travessar l’autovia per un am-
ple tub de desguàs subterra-
ni, com es va fer en una altra 
ocasió, i així passar a l’altre 
costat i pujar fins a la falda 
del castell, concretament a la 
capella del Sant Antoni, on hi 
havia el tercer control, amb 
l’avituallament de les típi-
ques taronges i aigua. Final-
ment es continuava un quilò-
metre i mig més, passant pel 
castellot i travessant la Riera 
del Mujal pel pontet (antiga 
palanca) del carrer de la Cos-
ta del Castell, després el ca-
rrer de la Riera i arribant de 
nou a la plaça de l’Església 
pel túnel de l’Ajuntament.

Com sempre, a l’arribada 
hi havia un piscolabis per a 
tots els participants i el lliu-
rament del record de la ca-
minada, una bossa de plàstic 

A. SELGAS

per portar-hi objectes o anar 
a comprar, amb l’empremta 
commemorativa dels 30 anys 
del CEB.

A 7 de la tarda, com de cos-
tum, a la Sala Petita del Sindi-
cat, va tenir lloc, davant d’un 
recinte ple de gom a gom, 
la projecció de diapositives 
sobre les fotografies fetes a 
la caminada 2019 del matí, a 
més també tot un recull de 
fotos dels 30 anys del centre 
i, tot seguit, dos audiovisuals 
del CEB: l’expedició al Fon-
guero (pic de 2.883 metres) i 
la del Garmo Negro (de 3.051 
metres).

Felicitats al C.E.B. per aquesta 
efemèrides i a tots els partici-
pants i col·laboradors de tantes 
caminades, com la d’enguany, 
esperant que es puguin conti-
nuar fent. Endavant!

A. SELGAS

COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE BALSARENY

Dinar de Geganters al Casino

El dia 2 de juny la colla de 
Geganters i Grallers de Balsa-
reny va celebrar el seu habi-
tual dinar anual. 

Aquesta vegada, el dinar es 
va fer al Centre Instructiu i 
Recreatiu, a la seva sala poli-
valent, que és oberta als so-
cis, participant i col·laborant 
així amb i entre entitats del 
nostre municipi. 

En aquesta trobada de ger-
manor, la colla de Geganters 
i Grallers de Balsareny va fer 
balanç del funcionament de 
l’entitat, que segueix ferma 
en les activitats que repre-
senten la cultura gegantera i 
els vincles amb la representa-
ció del poble.

Alhora segueixen treballant 
per vestir el proper exercici 
de l’any 2020, en què cele-
brarem el 35è aniversari de 
la creació dels seus gegants 

Marc i Maria. 

Un aniversari del qual volem 
fer partícip el poble en gene-
ral i que en puguem gaudir 
tots plegats; perquè és mèrit 
del poble i la seva gent, el fet 
que les entitats segueixin ac-
tives al llarg dels anys.

També es van comentar les 
properes sortides, entre les 
quals la propera serà dur en 
Marc, la Maria i els gegantons 
Cisco i Xavier al Masnou el dia 
29 de juny. 

Des de la colla de Geganters 
i Grallers de Balsareny volem 
donar les gràcies a la junta 
del Centre Instructiu i Recrea-
tiu, i als socis que representa, 
per l’amable cessió del seu 
espai polivalent del CIR, on hi 
hem estat fenomenal.

Gràcies per fer poble i com-
partir amb nosaltres els nos-
tres objectius, que són, alho-
ra, valors de poble!

GEGANTERS I GRALLERS DE BALSARENY
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SARMENT

El diumenge 12 de juny va te-
nir lloc una caminada contra 
la diabetis, organitzada pel 
Centre Excursionista de Bal-
sareny amb la col·laboració 
de l’Associació de Diabètics 
de la Catalunya Central. El 
passeig va durar una hora 
i mitja i va acabar amb una 
xerrada sobre la diabetis al 
local de la plaça de la Mel. En 
aquesta plaça, durant tot el 
matí, hi va haver un estand 
informatiu sobre la malaltia. 

Caminem per la diabetis

A. SELGAS

SARMENT

El dia 16 de maig, els camina-
dors balsarenyencs del grup 
“A cent cap als 100” van cele-
brar l’acte de cloenda de les 
passejades de la temporada 
2018-19 seguint la síquia des 
de Santpedor fins al parc de 
l’Agulla, a Manresa.

Aquesta activitat, organitza-

“A cent cap als 100”: cloenda de temporada

da per la Diputació de Bar-
celona, ha tingut enguany la 
participació de 73 municipis, 
8 més que l’anterior; en total, 
3.744 persones, de les quals 
un 63% han anat almenys a 
tres caminades.

A la festa de cloenda hi van 
concórrer unes 3.000 perso-
nes, repartides en dos dies, 
el dimecres 15 i el dijous 16 

de maig. En arribar al Parc de 
l’Agulla van fer activitats com 
ara tallers de marxa nòrdica, 
balls i exercicis físics, abans 
de menjar-se el dinar que ca-
dascú es portava. El temps va 
acompanyar i tothom en va 
sortir content. Felicitem els 
organitzadors: la Diputació 
i els ajuntaments de Man-
resa i Santpedor; i en con-
cret, pel que fa a Balsareny, 

A. SELGAS

l’Ajuntament, el Centre Excur-
sionista i molt especialment 
la Noèlia, l’Alfred i el Diego. 

Com l’any passat, el grup de 
Balsareny organitzarà una 
sortida pròpia a la Cerdanya 
a finals de juny; com ja abans 
n’havia fet una per la síquia, 
des del Mas de les Coves a 
Balsareny. Gràcies i per molts 
anys!
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RAMON CARRETÉ

El dia 8 de juny, com a com-
plement d’una intensa jor-
nada en què els Amics de 
Ramon Cabana van comme-
morar amb diversos actes el 
quart aniversari de la defun-
ció del sacerdot i escriptor 
que havia deixat empremta 
a Balsareny, es va presentar a 
la Biblioteca Pere Casaldàliga 
la novel·la Morir a cavall dels 
vents, dels balsarenyencs Jor-
di Corominas i Llorenç Pla-
nes, publicada per Editorial 
Andorra amb tant èxit que la 
primera edició es va esgotar 
en dos dies; la que es pre-
senta avui és ja una segona 
edició. 

Jordi Corominas i Llorenç 
Planes no s’estrenen pas 
com a escriptors amb aquest 
llibre, ja que tots dos tenen 
una trajectòria de publica-
cions –de filosofia i de pe-
dagogia, entre altres– prou 
extensa i interessant. Però sí 
que s’estrenen com a autors 
de ficció, i de ficció policía-
ca. I ens n’hem de felicitar, 
perquè el resultat d’aquesta 
decisió, la seva òpera prima, 
és una novel·la molt recoma-
nable.

Morir a cavall dels vents 
presenta una trama com-
plexa, pròpia de la literatura 

Una magnífica “novel·la negra del Pirineu”

d’intriga: allò que aparen-
tment va ser una mort acci-
dental, la d’un corredor de la 
prestigiosa cursa “Cavall dels 
vents” de la Serra del Cadí, 
desperta al cap de quatre 
anys en la unitat dels Mossos 
d’Esquadra de Puigcerdà la 
sospita que podria haver-se 
tractat d’un crim molt sofis-
ticat. El sergent Grabulosa i 
els seus col·laboradors obren 
una investigació que, de mica 
en mica, els anirà introduint 
en ambients molt inespe-
rats: membres de la màfia 
russa i de la màfia xinesa, 
contrabandistes, traficants 
d’anabolitzants i d’altres for-
mes de dopatge esportiu, 
fins a descobrir un rerefons 
històric també inquietant: 

alguna mort no accidental 
durant la retirada de l’exèrcit 
republicà el 1939 i també al-
guna altra, després, al camp 
de concentració d’Argelers; o 
la mort d’uns refugiats jueus 
que passaven la frontera fu-
gint del nazisme. 

El protagonista principal és 
l’entorn geogràfic: el Pirineu 
català, a cavall de tres estats: 
l’andorrà, l’espanyol i el fran-
cès, un àmbit grandiós que 
les descripcions del text ens 
fan veure i viure; un paisatge 
de gran bellesa, però també 
un lloc ominós, de fugida, de 
refugi i de dolor, en moments 
dramàtics de la història. Hi 
ha una presència detalla-
da i viscuda d’ indrets molt 
concrets d’aquests àmbits 
que els autors coneixen tan 
bé, de munyanyes i ermites, 
d’entranyables petits pobles 
ocults; molts llocs reals i ben 
reconeixibles, incloent-hi res-
taurants com ca l’Amagat de 
Bagà, el Galet de Puigcerdà, 
cal Basté d’Estana i altres; 
però també, quan escau, llocs 
més exòtics per a nosaltres, 
com el Shisha Pangma tibetà, 
que ells dos també han tre-
pitjat de debò. I hi destaca la 

presència constant del vent: 
tramuntada, llevantada, gre-
gal, migjorn, ponent, i encara 
el vent de Carcanet o el vent 
del forat de la Seu. 

En la complexa trama de 
l’obra, resolta en una gira-
gonsa final inesperada que 
òbviament no hem de reve-
lar, hi destacaríem algunes 
singularitats. En primer lloc, 
ja hem parlat de la preci-
sió dels entorns geogràfics. 
Segonament, la descripció 
dels personatges principals 
i també dels secundaris, un 
retaule de tipus molt carac-
terístics i ben dibuixats, que 
ajuden a fer atractiva la lec-
tura. I un altre recurs narratiu 
a considerar són els continus 
salts en l’espai i en el temps, 
que trenquen la línia crono-
lògica dels fets narrats amb 
flashbacks que ens remeten 
a episodis del passat relacio-
nats amb els del present. 

Convé ressaltar el llenguat-
ge que s’hi fa servir: un llen-
guatge, quan és descriptiu, 
molt acurat i precís, i que es 
converteix, quan es posa en 
boca dels personatges, en 
una variada gamma de re-
gistres dialectals, entre els 
quals els parlars d’Andorra i 
de la Cerdanya, però també 
el  nord-oriental de l’agent 
gironina Marta i l’hilarant 
“xava” de la pija agent barce-
lonina Lídia; per no esmentar 
com s’estrafà faceciosament 
la fonètica de personatges 
russos, xinesos i d’altres pro-
cedències geogràfiques. I 
tot amanit amb abundor 
d’expressions populars, fra-
ses fetes i refranys que enri-
queixen el text i el fan amè.

Hi destaca encara el domini 
d’aspectes tan diversos com 
la psicologia, la informàtica 

Presentació de Morir a cavall dels vents, de Jordi Corominas i Llorenç Planes

FACEBOOK ERC-BALSARENY

FACEBOOK ERC-BALSARENY
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i les tecnologies de la comu-
nicació, la veterinària, la ba-
lística, l’entomologia, proce-
diments forenses, policials i 
jurídics, medicines i teràpies 
alternatives, l’acupuntura, el 
ioga... També els usos i cos-
tums de cultures i religions 
diverses: la catòlica, és clar, 
però també l’hebrea i la bu-
dista. I no hi manca tampoc 
un racó per a la poesia i les 
reflexions filosòfiques. Els 
autors hi ha abocat el sac i 
obsequien el lector amb una 
riquesa d’idees que fan que 
gaudeixi el conjunt molt més 
enllà del que gaudiria una 
simple novel·la “de lladres 
i serenos”. És molt més que 
això, i hom se n’adona de se-
guida. 
  
Si pertot arreu trobem pis-
tes que ens denoten com els 
autors s’han divertit escrivint 
aquesta novel·la, un dels més 

significatius el trobem en la 
tria dels noms dels personat-
ges. Són personatges de fic-
ció, òbviament, i el lector co-
rrent no hi trobarà més que 
una decisió convencional; 
però als lectors de Balsareny 
ens sorprendrà que quan surt 
una infermera es digui Sallés; 
quan surt un metge, es digui 
Matamoros; quan surt un rec-
tor vell, es digui mossèn Lean-
dre; quan surt un psicòleg, es 
digui Bonals... També hi figu-
ra un Francesc Riera “conegut 
per tothom com el Puntes”, un 
Jaume Coll, i potser d’altres 
que se m’escapen. És com 
una picada d’ullet als orígens 
dels autors, però també al seu 
entorn d’amistats: els noms 
dels personatges Salvador 
Grabulosa, Carles Sampedro, 
Llorenç Pedrals i Josep Òde-
na corresponen a persones 
reals, igual que els cognoms 
Casamitjana, Delgado, Pla-

Aquest estiu,  
sumem il·lusions  
per a la infància

Col·labora perquè els infants més vulnerables 
gaudeixin de campaments d’estiu

Actualment, a Catalunya hi ha més de 300.000 nens i 
nenes en situació de vulnerabilitat.  

Amb el teu ajut, aquest estiu sumarem oportunitats 
per a ells i les seves famílies.

Número de compte: 
ES12 2100 9046 9302 0001 5732
Telèfon:
623 610 163

€€

nes o Perdigó, que hi surten; i 
l’obra en conjunt va dedicada 
a dos grans amics llurs ja tras-
passats, Ramon Cabana i Pep 
Girabal, els noms dels quals 
s’atribueixen a personatges 
importants del llibre.   

En resum: una novel·la 
excel·lent que fa de molt bon 
llegir, i que ens fa pensar en 

la possibilitat d’una conti-
nuació, que esperaríem amb 
candeletes –oi més sabent 
que l’Editorial Andorra, vist 
l’èxit d’aquesta òpera prima, 
ha decidit obrir una col·lecció 
dedicada exclusivament a la 
novel·la negra: Llorenç i Jor-
di, gràcies i enhorabona... i a 
tornar-hi, que se us ha girat 
feina! 
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RAMON CARRETÉ

El dia 2 de juny es va presen-
tar en una sala Sindicat ben 
plena l’audiovisual “Balsa-
reny. Mirades d’un poble”, que 
l’Ajuntament de Balsareny 
havia encarregat a l’empresa 
Sabem.com, especialitzada 
en documentals i projectes de 
memòria històrica.

Durant 47 minuts, l’audiovisual 
reprodueix imatges antigues 
de Balsareny, junt amb filma-
cions fetes ad-hoc, que una 
veu en off va descrivint. Però 
l’encert més destacat és que 
el documental posa cara i 
dona veu a setze persones del 
poble que es van alternant 
tot explicant els seus records 
i les seves vivències personals. 
Entre tots, es dibuixa una pa-
noràmica força completa de 
com era la vida del poble: els 
carrers, els ambients, els oficis, 
l’escola; de com es vivia la vida 
de pagès; i entorn del món de 
les fàbriques i colònies tèxtils i 
els inicis de l’explotació de les 
mines de potassa. 

Les persones que han posat 
en comú les seves memòries 
són, per ordre alfabètic: Jor-

Balsareny, mirades d’un poble
di Badia Pons, Teresa Bessa 
Casabella, Joan Bonet Pujol, 
Guadalupe Buitrago Muñoz, 
Pilar Bulnes Santos, Armand 
Casòliva Lladó, Aniceto Ga-
lera Astasio, Joan Llorens Tó, 
Josefina Mas Corominas, Sa-
lut Obradors capdevila, Jacint 
Orriols Alsina, Antonio Pérez 
garcia, Àngel Redon Villagra-
sa, Martí Ribalta Òrrit, Maria 
Teresa Sallés Careta i Llorenç 
Torrabadella Reig. Pel que fa 
als realitzadors, el locutor és 
Lluís Grau Orts; la música és 
de Joan Carles Garcia Estepa; 
i l’edició i direcció és d’Esteve 
Teixidó Sans i Joan Teixidó. 
Entre tots han elaborat un re-
portatge que serà, sens dub-
te, molt útil i didàctic perquè 
les generacions que pugen 
puguin conèixer més bé d’on 
venim i com havien viscut els 

seus avantpassats. 

L’alcalde, Isidre Viu, en pre-
sentar l’acte, va explicar que 
els enregistraments a les 16 
persones entrevistades tenen 
una durada molt superior a la 
dels fragments que es recu-
llen en el muntatge; i que, un 
cop editades, totes les grava-
cions –amb les intervencions 

senceres de cadascú– queda-
ran en poder de l’Ajuntament 
i constituiran un fons de me-
mòria històrica per a possibles 
investigadors que s’hi puguin 
interessar. El públic va premiar 
amb un calorós aplaudiment 
la visualització del documen-
tal i les persones que l’han fet 
possible. Felicitats a tothom 
qui hi ha intervingut.

LLUÏSA COMA

El dimarts 18 de juny a la Sala 
del Sindicat es va celebrar una 
xerrada-col.loqui a càrrec de 
l’advocat Abel Pié. 

El títol, “VIST PER SENTÈNCIA. 
I ara, què hem d’esperar?” 
Sembla que podia plantejar-
se per donar resposta a la fi 
del judici que s’ha celebrat al 
Tribunal Suprem contra líders 
i polítics independentistes. 
Però no, es tractava d’ aclarir 
conceptes i vies jurídiques a 
l’espera de la resolució de la 

Vist per sentència
sentència “escrita”.

Abel Pié va aclarir quin era 
l’ordre de les demandes que 
poden presentar els uns i els 
altres –acusats, defensa, fis-
calia– i la tasca de cada orga-
nisme que hi intervé o hi pot 
intervenir: el Tribunal Consti-
tucional Espanyol, el Consell 
de Drets Humans de l’ONU, el 
Tribunal de Justícia Europeu 
de Luxemburg, el Tribunal de 
Drets Humans d’Estrasburg..., 
aquestes nomenclatures que 
se’ns han anat fent familiars. 
Així mateix, la part que resol 

cadascun d’ells, els comitès 
o els tribunals. Aquest acte 
estava inclòs en la diversitat 
d’activitats que s’han fet a Bal-
sareny en recolzament dels 
presos i preses polítics, exiliats 
i exiliades, els seus familiars, 
amics i per a tothom qui, des 
d’una societat democràtica, 
cívica i pacífica, pensem que 
celebrar un referèndum no és 
un delicte, que no es poden 
empresonar les persones per 
les seves idees polítiques, que 
no es poden vulnerar els drets 
fonamentals dels ciutadans i 
ciutadanes.  

ARXIU
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JOSEP GUDAYOL I PUIG

El 28 de maig de 2019, arriba-
va un cop mes l’esclat de la 
primavera del grup la Il·lusió, 
de l’avui Casal Cívic, Casal de 
la gent gran, amb la fi de por-
tar a terme un altre playback 
musical amb cançons per al 
record. 

Cal fer una valoració molt po-

A mi manera!
sitiva de tot el grup de gent 
gran que ja fa molt temps 
que no han volgut deixar 
enrere aquells anys de jo-
ventut, i que han donat vida 
a l’entitat del Casal de Balsa-
reny. Les persones que van 
iniciar aquell primer grup, 
“Els Ametllers”, que per llei 
natural ja no es troben en-
tre nosaltres, van posar llum 
i claror al que avui sortosa-

JOSEP GUDAYOL I PUIG

El 28 d’abril de 2019, a la Resi-
dència Els Tres Pins, situada a 
la carretera de Balsareny a Sú-
ria, es va reunir tot l’equip de 
Resposta Immediata en Emer-
gències (ERIE) de recerca i ras-
treig amb gossos de la Creu 
Roja, per tal de celebrar el Dia 
Internacional del Gos de Res-
cat. Aquest grup està format 
per 50 gossos i més de 60 vo-
luntaris d’arreu de Catalunya.

En aquest dia assenyalat van 
aprofitar per fer una simula-
ció de recerca d’una persona 
desapareguda per tal de què 
tots els convidats, i la gent 

Natura, ajut i estimació vers el gos de rescat
assistent, puguessin veure 
el funcionament d’aquest 
equip en el cas d’una emer-
gència. 

La intel·ligència d’un animal 
amb l’educació oportuna va 
fer rellevant l’acte. Un cop fi-
nalitzat el simulacre, es portà 
a terme un homenatge als 
gossos de rescat que van mo-
rir l’any anterior i enguany. 
L’acte va consistir a recordar-
los mitjançant una placa amb 
el seu nom exposada en un 
monòlit en un lloc a l’interior 
de la Residència Els Tres Pins.

Aquest acte, inclòs dins la 
programació de la Festa Ma-

ment en perdura, “La Il·lusió”.

La sala Sindicat va omplir de 
gom a gom el seu aforament; 
va ser dels anys en què aquest 
acte ha acollit més gent. Prè-
viament a la representació, 
unes llums donaven pas a 
l’obertura de les cortines per 
donar peu a la primera de les 
interpretacions musicals: “La 
gata bajo la lluvia”. Comença-

va el que seria, durant dues 
hores, un nou espectacle on 
la direcció, interpretació, mú-
sica i vestuari, van fer aixecar 
forts aplaudiments de tot el 
públic.

Cal lloar, com sempre, el lu-
xós vestuari i la fidel interpre-
tació de tots els components 
del grup amb un playback 
excepcional.

jor de Balsareny, va reivin-
dicar la gran tasca que la fa-
mília Bruc, l’Enric i la Marthe 
amb els seus fills, porta a ter-
me envers l’estimació al gos, 
l’animal anomenat amic de 
l’home, i que, amb l’educació 
pertinent, és el company que 
estima i no et decep. 

A continuació es transcriu el 
text inscrit a la placa recor-
datori:

“Sempre estaven preparats 
per sortir a la recerca d’una 
persona, fes fred o bé calor, 
amb pluja o neu, sempre ens 
animaven, amb tan sols una 
mirada feien que no perdés-

sim les ganes i la il·lusió de 
ser cada dia millors.

Tot i que ja no estan entre no-
saltres, mai podrem oblidar el 
treball i esforç que van fer per 
tan sols veure’ns somriure. 

Fossin petits o grans, de raça 
o no, van donar el millor 
d’ells, sense parar a mirar si hi 
havia perill; el seu únic objec-
tiu era trobar la persona des-
apareguda. 

És per això que mereixen la 
nostra admiració i el nostre 
agraïment. 

Mai us oblidarem”.
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ASTROAMICS

Què fem?
El propòsit d’AstroAmics 
és establir lligams de con-
tacte entre els aficionats a 
l’astronomia per fer coses 
conjuntament.

Fem sortides d’observació 
del cel, excursions, visites a 
centres astronòmics, sopars 
temàtics...

Anem a conferències, cur-
sos, exposicions,... i també 
n’organitzem. 
Fem actes a peu de carrer, 
sempre gratuïts i oberts a 
tothom.

Tenim un compromís amb la 
divulgació de la ciència a es-
coles, pobles i col·lectius. 

Com ho fem?
Les activitats les muntem en-
tre tots.

Tot membre del Club és lliure 
d’organitzar pel seu compte 
una sortida o activitat relacio-
nada amb l’astronomia, i con-
vidar a la resta de companys a 
participar-hi. 

Compartim l’equip. El club no 
té telescopis ni material propi; 
en les sortides cadascú apor-
ta el seu propi equip i convi-
da als companys a compartir 
l’observació.

Lema: “Si el cel és gratis, As-
troAmics també”. No cobrem 
quotes, ni demanem subven-
cions, i les activitats que orga-
nitzem són gratuïtes.

Col·laborem amb altres agru-
pacions. Especialment amb 
l’Associació Astronòmica 
Sant Cugat-Valldoreix, amb 
qui estem agermanats.

AstroAmics: amics de l’astronomia
Informe anual del curs 2018-2019

Connectats amb les xarxes 
socials. 
Ens comuniquem entre nosal-
tres via Internet, per mitjà de:

Email (llista de correu)
Twitter
Facebook
WhatsApp
Pàgina web
Fòrums d’opinió
Periòdic online 
“AstroNoticias”
YouTube

·
·
·
·
·
·
·

·

Per mitjà d’aquestes vies:

Informem a diari dels prin-
cipals descobriments en 
el camp de l’astrofísica i 
l’astronomia.
Informem periòdicament 
d’activitats, xerrades, expo-
sicions,... que organitzen a 
Catalunya diferents enti-
tats i agrupacions astronò-
miques.

·

·

El club en xifres 
(dades a 31 de maig de 2019)

Som 263 AstroAmics
El 27% són dones
Tenim 1.910 seguidors a 
Twitter (creixement +29%)
Tenim 631 seguidors a Face-
book (creixement +15%)

·
·
·

·

Creixement anual del nombre 
d’AstroAmics (membres a 31 
de maig): (   )

Procedència dels AstroAmics: 
(  )

*

·
Balsareny 21%
Resta Catalunya central 26%
Àmbit Metropolità de Bar-
celona 48%
Altres comarques 5%

·
·
·

·

Per primera vegada, els as-
troamics procedents de les 
comarques de l’Àmbit Metro-
polità de Barcelona superen 
en nombre als membres resi-
dents a la Catalunya Central.

* Creixement anual del nombre d’AstroAmics 

· Procedència dels AstroAmics:

Activitats programades en 
els últims 12 mesos (fins al 
31/5/19)

TOTAL 21 ACTIVITATS
·   3 d’elles programades 
    a Balsareny (14%)

16 sortides d’observació 
amb el telescopi:

La majoria al Berguedà
Fumanya (Fígols), Mont-
bordó (Serrateix) i els Ra-
sos de Peguera han estat 

·
·

els indrets preferits a l’hora 
de programar les sortides 
d’observació. En el mapa 
podeu veure altres llocs 
habituals. Acostumem a fer 
servir Navàs com a punt de 
trobada, i des d’allà decidim 
cap a on anem en funció de 
la meteorologia local. 
3 cancel·lades per la meteo-
rologia (19%)

3 acampades astronòmi-
ques, entre 3 i 9 dies de dura-
ció cadascuna:

·
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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

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

Activitat conjunta amb al-
tres col·lectius d’aficionats 
(Astrónomo, AstroCat)
Se’n van programar 2 a Àger 
(la Noguera) i 1 a Sant Llo-
renç de Morunys – El Port 
del Comte (Solsonès)
Cap no va ser cancel·lada 
per la meteorologia

·

·

·

1 taller de formació:
·   Taller de fotografia astronò-
    mica a la Biblioteca de Sant 
    Fruitós

1 acte especial a Balsareny:
Participació en la Festa de 
les Entitats 2018. Al nostre 
estand es podia jugar al joc 
de l’Oca Astronòmica (de 
creació pròpia).

·

Respecte de la meteorologia, 
que el curs anterior ens va 
fastiguejar molt, aquest any 
ha resultat una mica més fa-
vorable i no hem hagut de 
cancel·lar tantes sortides, tot 
i que algunes s’han hagut de 
canviar de data i en d’altres 
hem tingut molta presència 
de núvols.

ALTRES ACTIVITATS
A banda de les sortides, ta-
llers, etc. també cal fer esment 
d’altres serveis i actuacions:

Seguiment diari de notícies, 
novetats, curiositats,... en 
els camps de l’astrofísica i 
l’astronomia. Compartides a 
través de Facebook, Twitter, 
periòdic online,...
Anunci de les conferències 
de temàtica astronòmica 
que organitza l’Associació 
Astronòmica Sant Cugat-
Valldoreix. Comunicada a 
través d’email i xarxes socials.

·

·

NOVETATS
Aquest any hem incremen-
tat a 7 el nombre de grups de 
Whatsapp, tot especialitzant 
el contingut (tema de conver-
sa) en cadascun d’ells. Tots es 
mantenen molt actius, de ma-
nera que han esdevingut una 
de les principals vies de con-
tacte entre nosaltres. Sumen 
un total de 271 subscripcions 
(de les quals un 81% són de 
membres d’AstroAmics, i un 
19% de persones d’altres agru-
pacions astronòmiques que 
també s’han volgut afegir).

De cara als propers mesos, 
pot agafar especial rellevàn-
cia la celebració dels 50 anys 
de l’arribada de l’home a la 
Lluna, i el trànsit del planeta 
Mercuri per davant del Sol.
 
 
PREOCUPACIONS
El creixement de la conta-
minació lumínica continua 
essent un dels nostres princi-
pals motius de preocupació. 
Alguns ajuntaments estan 
substituint les tradicionals 
llums de vapor de sodi d’altra 
pressió, instal·lant enlloc seu 
il·luminació de tipus LED; Mapa amb els principals indrets des d’on fem les observacions al telescopi

però la pràctica ens està de-
mostrant que això està resul-
tant perjudicial i que s’ha in-
crementant la contaminació 
lumínica d’una manera alar-
mant en molts municipis que 
han fet aquest canvi.
 
Un altre tema de preocupa-
ció entre els astrònoms de 
tot el món, del qual se n’ha 
començat a parlar molt recen-
tment, és la intenció d’algunes 
grans empreses de consti-
tuir megaconstel·lacions de 

satèl·lits artificials repartits 
per tot el firmament. S’està 
parlant de posar en òrbita 
més de 25.000 satèl·lits en 
els propers anys, la qual cosa 
significa multiplicar per 6 el 
nombre dels que hi ha actual-
ment en el cel. Encara no està 
molt clar quines implicacions 
podria tenir, però sembla ser 
que els principals perjudicats 
d’això serien els astrònoms 
professionals i aquells aficio-
nats que es dediquen a la fo-
tografia astronòmica.

ARXIU
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Geocerca (Geocaching) 

Geocerca, o Geocaching, és 
un joc a l’aire lliure de cerca 
de tresors, tant al camp com 
a ciutat, per mitjà d’un GPS o 
telèfon mòbil. Els participants 
han d’anar a unes coorde-
nades específiques i, un cop 
a lloc, intentar trobar-hi el 
geoamagatall (contenidor) 
amagat per altres jugadors. 
Les coordenades geodèsi-
ques dels amagatalls són 
publicades al lloc web www.
geocaching.com. Trobareu 
que la pàgina és en anglès; es 
pot traduir al català baixant 
a peu de pàgina. A dalt, a mà 
dreta, podeu posar les vostres 
dades, que poden ser el nom 
o bé un motiu i una contra-
senya. 

El principal objectiu d’aquest 
joc és trobar el tresor que 
és anomenat geoamagatall 
(“cache” en anglès). Als geoa-
magatalls 8contenidors),hi 
ha un llibre de registre on els 
jugadors hi escriuran la data i 
el nom o motiu del jugador, i 
un petit escrit si ho desitgen, 
per tal de deixar constància 
de la troballa. En el conteni-
dor es poden trobar objec-
tes que els jugadors poden 
intercanviar. Hi ha normes de 
no deixar-hi objectes inflama-
bles, ni caramels, ni objectes 
que desprenguin olor, per no 
cridar l’atenció dels animals.

Els contenidors poden tenir 
diferents formes i mides, des 

RAMON BESSA

de carmanyoles de plàstic fins 
a recipients especials comer-
cialitzats per a aquest joc. Han 
de ser recipients impermea-
bles, que protegeixin de les 
condicions meteorològiques 
el llibre de registre i els ob-
jectes d’intercanvi. Hi ha di-
ferents mides de contenidors: 
gran, normal, petit, micro i 
altre. Als contenidors grans, 
normals i petits hi ha normal-
ment objectes d’intercanvi. 

REGLES DEL JOC

Tot el que cal per començar 
a jugar és un GPS, ja sigui de 
muntanya o bé un smartpho-
ne amb GPS, uns quants co-
neixements d’orientació i 
estar registrat al web de Geo-
caching.

Avui dia hi ha multitud 
d’aplicacions (Apps) per a te-
lèfon mòbil especialitzades en 
aquest joc, que faciliten molt 

R. BESSA

la feina a l’hora de buscar un 
geoamagatall i ofereixen la 
possibilitat de publicar la tro-
balla i fins i tot penjar fotos in 
situ al web. L’App gratuïta més 
popular entre els usuaris és 
c:geo.   
Quan un jugador vol crear un 
amagatall, és a dir, amagar 
un tresor, n’ha de publicar les 
coordenades i característi-
ques al web de Geocaching, 
acompanyat d’una explicació 
del lloc on es troba, per tal que 
posteriorment altres jugadors 
puguin anar a la “caça del tre-
sor” amb el seu GPS, seguint 
les pistes i indicacions publi-
cades al web. 

Un cop trobat el geoamaga-
tall, les normes són senzilles:

R. BESSAR. BESSA

1.

2.

3.

4.

Si es pren alguna cosa 
del contenidor, s’hi ha de 
deixar alguna altra cosa de 
valor igual o superior.
Anotar comentaris al llibre 
de registre.
Registrar l’experiència al 
web.
Deixar el contenidor al 
mateix lloc on s’ha trobat, 
amb molt de compte de 
no ser vist per persones 
alienes al joc. 

Actualment hi ha aproxima-
dament una dotzena de tipus 
d’amagatall.

Aquest joc va començar 
quan David Ulmer va decidir 

celebrar el fet que el govern 
nord-americà suprimís la dis-
ponibilitat selectiva (SA) dels 
GPS l’1 de maig del 2000, 
cosa que degradava inten-
cionadament el senyal dels 
satèl·lits per evitar que els 
receptors comercials fossin 
massa precisos. Va proposar 
un joc amagant, el dia 3 de 
maig, un “cofre del tresor” 
als voltants de la ciutat de 
Portland i enviant a un grup 
de persones les coordenades 
exactes de la seva ubicació. 
El dia 6 de maig aquell geoa-
magatall ja havia estat visitat 
dues vegades, com va cons-
tar al llibre de registre. 

Aquest joc es pot practi-
car a més de 200 països; en 
l’actualitat hi ha uns 3 mi-
lions de tresors amagats en 
actiu i uns 7 milions de juga-
dors o “geocachers” (geocer-
cadors).  

A Catalunya, com moltes 
altres coses, aquest joc va 
arribar aviat. El 18 de febrer 
de 2001, Francesc Come-
llas va col·locar un”tresor” a 
Montserrat. Actualment, a 
Catalunya  podem anar a la 
recerca d’uns 6.000 geoama-
gatalls; només a Balsareny i 
els seus voltants en podeu 
trobar uns 300, de totes mi-
des i tipus. 
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ANA PÉREZ HIDALGO

El passat 11 de juny, malgrat 
la pluja i el fred, un grup de 
30 persones vam anar a Car-
dona per visitar el Castell 
i conèixer més la història 
d’aquesta població que, en 
gran mesura, ens permet 
conèixer la història de Cata-
lunya. La visita es va iniciar 
amb unes vistes generals de 
Cardona (l’entorn, la mun-
tanya de la sal...) explicades 
pel Paco Haro, cardoní de 
naixement. A continuació, 
la guia, la Núria, es va anar 
explicant totes les construc-
cions que integren el con-
junt medieval (la Torre de la 
Minyona,  el castell com a re-
sidència dels Ducs de Cardo-
na, la part eclesiàstica amb la 
Col·legiata de Sant Vicenç i el 
claustre, i, per últim,  la Casa-
mata). En les seves explica-
cions, molt documentades, 
ens va endinsar en el llinatge 
dels Cardona, el seu poder 
econòmic que explica, en 
part, perquè són coneguts 
com ‘els reis sense corona’; 
la Guerra dels Francesos i, 
sobretot, el paper tan impor-

Sortida cultural ‘Visita guiada al Castell de Cardona’

tant que va tenir Cardona en 
la Guerra de Successió ja que 
va ser la darrera plaça que va 
capitular (mai vençuda per 
les armes).

Vam acabar aquesta interes-
sant visita amb un dinar de 

ANA PÉREZ HIDALGO

ANA PÉREZ HIDALGO

germanor en un restaurant 
del casc antic de Cardona.

Aquesta activitat s’emmarca 
dins del Club de lectura de 
la Biblioteca Pere Casaldàliga 
i el llibre que ens estem lle-
gint relacionat és: ‘Sal roja: el 

Llop de Cardona’ de Ramon 
Gash i Teresa Segrera (edi-
torial Columna, 2019). Farem 
la trobada literària el dijous 
18 de juliol a les 7 de la tar-
da i tindrem de convidat a 
l’Albert Fàbrega, historiador 
surienc.

ARXIU



ANA PÉREZ HIDALGO

Aquest mes de juny hem fet 
la darrera sessió del progra-
ma Lecxit i hem aprofitat per 
celebrat el fi  de curs tots 
junts, voluntaris i nens parti-
cipants. Ho hem fet a través 
d’una activitat on els contes 
han estat els protragonistes; 
concretament,  el Laborato-
ri de lectura ‘Avui és un bon 
dia per canviar el món’ que 
ens ha permès conèixer his-
tòries de lluita i creació per 
embellir el món que ens en-
volta i reivindicar la bellesa, 
la poesia i les paraules com a 
accions transformadores.

LECXIT és un programa que 
té per objectiu incrementar 
l’èxit educatiu dels infants a 
través del treball per la millo-
ra de la seva comprensió lec-
tora. La clau de LECXIT està 
en treballar de forma lúdica i 
amena gràcies al voluntariat 
i a la implicació de l’entorn 
dels nens i nenes que par-
ticipen en el programa. LE-
CXIT funciona gràcies a la 

Lecxit, millora de la compresió lectora

ANA PÉREZ HIDALGO
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col·laboració dels voluntaris 
i voluntàries, que acompan-
yen els infants en la lectura 
amb una tutoria individual 
per setmana.

El projecte es va iniciar el 
curs 2011-2012 i aquest curs 
s’ha dut a terme en més de 
150 Punts LECXIT d’arreu de 
Catalunya, essent Balsareny 
un d’ells gràcies al treball 
conjunt de l’Escola Guillem, 
l’educadora social i la Bi-
blioteca Pere Casaldàliga. 
L’experiència ha estat molt 
positiva i la feina desenvo-
lupada pels voluntaris i els 
nens al llarg del curs ha tin-
gut un impacte real en la 
millora lectora dels partici-
pants. 

Volem agrair la feina dels 7 
voluntaris i voluntàries que 
han format part d’aquesta 
programa acompanyant els 

Àngel Guimerà 17
BALSARENY

CENTRE INSTRUCTIU 
I RECREATIU

ANA PÉREZ HIDALGO

nens en la lectura i us ani-
mem a fer-vos voluntaris\
àries per al proper curs 2019-
2020.

ANA PÉREZ HIDALGO
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La setmana de l’energia i les maquestes d’invents del Ramon Magem
ANA PÉREZ HIDALGO

Aprofitant la Setmana de 
l’Energia 2019 (del 17 al 23 de 
juny) la Biblioteca ha comp-
tat amb una petita mostra de 
maquetes d’invents  relacio-
nats amb l’electricitat estàti-
ca del balsareneyenc Ramon 
Magem. Aquesta mostra s’ha 
pogut visitar  la setmana del 
17 al 23 de juny en l’horari 
habitual de la Biblioteca Pere 
Casaldàliga. 

Seguint amb la bona enten-
sa Escola Guillem i Biblioteca, 
els alumnes de cicle inicial, 
mitjà i superior han vingut 
a visitar-la els matins i s’han 
pogut ‘electrificar’ gràcies 
a les explicacions i les de-
mostracions que els ha fet el 
propi Ramon Magem. Moltes 
gràcies a tots i, en especial, 
al Ramon per confiar-hi en la 
Biblioteca. ANA PÉREZ HIDALGO

Bibliopiscina
ANA PÉREZ HIDALGO

Torna l’estiu, torna la piscina i 
també torna la Bibliopiscina. 
Com cada any, us deixem a 
la vostra disposició revistes, 
contes i llibres perquè om-
pliu de lectura els vostres 
moments de relax. Aquest 
any, donarem més contingut 
a la Bibliopiscina i oferirem ANA PÉREZ HIDALGO

puntualment algunes activi-
tats infantils.

I, per acabar, us informem 
que la Biblioteca estarà pràc-
ticament oberta tot l’estiu, 
exceptuant de l’1 al 6 d’agost 
(ambdós inclusius) que ro-
mandrà tancada.

Bon estiu i bones lectures!

ANA PÉREZ HIDALGO ANA PÉREZ HIDALGO
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Gràcies, per la feina feta!

Acabem de viure una nova 
campanya electoral per a es-
collir el govern que ha de con-
duir Balsareny i el seu dia a 
dia durant els propers quatre 
anys, cobrint les necessitats 
dels balsarenyencs i les bal-
sarenyenques i treballant per 
convertir-lo en un poble cada 
dia millor.

Coneixent el resultat electoral 
i el com ha estat aquesta cam-
panya, volem donar la nostra 
afectiva i sincera enhorabona 
a la Noèlia i a la resta de l’equip 
pels resultats obtinguts, que 
la converteixen alhora en la 
persona que ha trencat el do-
mini masculí al capdavant del 
municipi al llarg de la història. 
Felicitats!

El motiu de les nostres parau-
les avui a ‘Sarment’, però, vo-
len tenir una mirada  enrere i 
preguntar-se:

On han estat aquelles reu-
nions veïnals en hores punta 
de caps de setmana fent-nos 
sentir particips del projecte? 
Tan freqüents ara fa quatre 
anys. 

I els porta a porta conversant 
tot entregant el programa o 
projecte?

Aquest any, molts programes 
han anat tard i alguns ni tant 
sols han arribat. 

I el fet de reunir entitats i co-
merços per fer-los sentir una 
peça rellevant d’aquell pro-
jecte? 

La música pels carrers? 

O joves transmetent il·lusió, 
dinamisme, i ganes de treba-
llar pel poble?

No se’ns ha sabut transmetre 
tot això, aquesta vegada! Què 
ha canviat? 

RICARD RIBERA I JORDI VILANOVA 

Serà que no hi ha aquell grup 
emergent que es va fer dir 
“Gent de Balsareny”, i que 
duia aires de canvi?

On quatre joves i el seu equip, 
fent valer la seva voluntat de 
treball pel poble, no sols van 
guanyar les eleccions. També 
van dinamitzar les campanyes 
electorals.

Però van haver de governar 
sols... Ells quatre! Repartint-se 
entre ells totes les regidories. 
Amb la carrega que això ha 
de comportar. Donant la cara 
i posant-se a treballar des del 
primer minut.

Recordem veure’ls actius, vi-
vint intensament les activitats 
del poble, volent canviar ruti-
nes organitzatives del munici-
pi, dinamitzant la Festa Major, 
conversant i escoltant la veu 
del carrer, intentant trobar 
solucions i entesa en aquells 
àmbits que així ho requerien, 
etc. 

Mentre 7 persones que havien 
estat escollides pel poble, les 
quals representaven als grups 
d’ERC-AM i CIU romandrien a 
l’oposició, al no haver sabut 
trobar vincles d’entesa amb 
GdB i aprofitar el talent que 
els seus quatre joves tenien i 

van saber demostrar.

Volem remarcar que aquest 
qualificatiu d’oposició (sinò-
nim d’anar en contra), no 
ens agrada. I menys quan hi 
ha moltes coses a les quals 
no s’oposen, o no haurien 
de fer-ho. Si hi estan d’acord, 
voten aprovant-ho. Però ¿no 
s’hauria de oferir més ajuda 
i col·laboració per treballar 
en aquells projectes amb els 
quals s’està a favor? I més si 
es un be per al poble! Quan-
tes més persones hi partici-
pin, millor serà el resultat. 
Regidors que lliurement 
s’han presentat a uns comi-
cis. Han estat escollits, ava-
lant així la seva voluntat de 
treball pel poble!

Pocs mesos després de la mei-
tat de la legislatura, l’Alcalde 
Neiro va tenir la necessitat 
de renunciar. Fet que va reo-
brir la via de les negociacions 
governamentals; movent les 
persones del grup de GdB i 
ocupant el càrrec de regidora 
l’Aïda Perez.

En aquest punt de legislatu-
ra, ERC-AM va voler incloure 
CIU a les negociacions, pro-
posant un govern amb totes 
les formacions. La qual cosa 
potser hauria afavorit el tre-

ball en equip, o no... La po-
lítica, a vegades, no és com 
voldríem que fos.

Aquest fet, però, va fer des-
marcar GdB del pacte, seguint 
el que sempre havien dit, de 
no voler un govern amb CIU. 
I restant així a l’oposició els 
propers 20 mesos, després 
que en aquesta ocasió ERC-
AM sí que acceptés de gover-
nar amb CIU.

Gràcies, moltes gràcies, Al-
bert Neiro, Albert Otero, Ma-
riola Fabian, Jorge Aguilera 
i Aida Pérez, per haver-nos 
transmès tant en tant poc 
temps.

Gràcies a tots els regidors 
i regidores que heu estat 
treballant per Balsareny 
amb el vostre treball des de 
l’Ajuntament aquests quatre 
anys.

I a les persones de les dues 
úniques formacions munici-
pals que avui tenim al consis-
tori. A tots els 11 regidors/es!

Els desitgem voluntat 
d’equip, encert i sort els pro-
pers quatre anys.

I aquí ens teniu pel que us 
puguem ajudar!

ARXIU



Feu tot el que 
Ell us digui

Senyor, feu que aquest es-
tel que us venim a oferir ens 
il·lumini a seguir el camí de Ber-
nadette, perquè ella sempre va 
fer el que la Verge li digué. 

Jesús, a les noces de Canà de 
Galilea, el primer miracle el va 
fer quan Maria digué: “Feu tot 
el que Ell us digui”, i Jesús con-
vertí l’aigua en vi.

Nosaltres, a la gruta, a la Verge 
li anem a demanar que inter-
cedeixi perquè, la llum que els 
nostres ulls no poden veure, 
Ella la posi dins el nostre cor; i 
Jesús la converteixi en llum de 
fe, alegria i esperança. I aquesta 
llum ens il·luminarà per saber 
escoltar i entendre tot el que Ell 
ens diu i vol de nosaltres. I farà 
que sapiguem donar exemple 
de bons cristians i confiem en 
la llum de Crist, que és font 
d’esperança; perquè, amb les 
nostres petites actituds, sa-
piguem ser testimonis de: Fe, 
Compartir: Conèixer, Viure, 
Gaudir, Donar... i, amb alegria, a 
tothom estimar, com Jesucrist 
ens va ensenyar. I sempre re-
cordar el que Maria digué: “Feu 
tot el que Ell us digui”.

MA. DOLORS SOLER COSTA
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Suzy Torrecillas: unir cos i ment al Casal de la gent gran

L’activitat del ioga, tal i com 
ens comenta la Suzy Torreci-
llas Gómez, nascuda a Sort el 
17 de febrer de 1963, és “unir 
cos i ment; això ens propo-
riciona harmonia i equilibri, 
dues propietats importants 
per a la nostra salut mental”. 
Torrecillas imparteix les classes 
de Ioga al Casal de la gent gran 
de Balsareny.

La Suzy té els estudis 
d’Associació de Practicants del 
Ioga (AEPY) i continua actual-
ment cursant formació relacio-
nada amb aquesta seva pro-
fessió. Pel que fa al seu temps 
de lleure, li agrada llegir; darre-
rament està acabant “El món 
que jo creo”, de Montserrat Fer-
nández. També li agrada molt 
ballar i sortir a caminar. D’altra 
banda, és una gran viatgera: 
ha estat viatjant per tot Europa 
i coneix part d’Amèrica i Rússia.

— Com i quan vau tenir aques-
ta oportunitat de treballar a 
Balsareny?

—  Doncs he estat molt de 
sort: gràcies a una oportunitat 
que em van brindar d’ocupar 
una plaça lliure aquí al vostre 
Casal, podent impartir aques-
ta meva passió del Ioga. Ara fa 
un any i tres mesos que vaig 
començar.

— Coneixies Balsareny?

—  Sí, l’havia conegut a través 
de diferents mitjans, ja que el 
vostre poble és bastant co-

JOSEP GUDAYOL I PUIG

negut. I puc dir-vos que en 
aquest temps treballant aquí 
he visitat el Castell i tota la 
part antiga, que es conser-
va molt bé. Balsareny té una 
gent molt agradable.

—  Quines propietats té el 
Ioga?

- El fet d’unir el cos amb la 
ment et proporciona harmo-
nia i equilibri, i permet viure 
amb una més gran flexibilitat; 
això fa possible aconseguir 
millorar la qualitat de vida.

—  Quina impressió us ha do-
nat el Casal de Balsareny?

—  M’ha inspirat un sentit 
d’agraïment molt gran per 
totes aquestes activitats que 
s’hi fan, ja que totes perme-

ARXIU

ten que les persones puguin 
tenir una més bona qualitat 
de vida.

—  Has impartit la teràpia del 
Ioga en algun altre centre edu-
cacional?

—  Doncs sí, ho he fet en di-
versos llocs del Bages i Cata-
lunya central.

—  I tens alguna relació amb 
altres monitors responsables 
d’altres activitats al Casal?

—  Bé, no gaire, ja que fins 
al dia d’avui, i per temes 
d’horaris, només he pogut 
conèixer la monitora de la 
Memòria.

—  Moltes gràcies,Suzy, i fins a 
una altra ocasió.

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
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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
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Nova isió
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reunions...

Jaume i Emília
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Dos concerts de l’Escola Municipal de Música

El diumenge 16 de juny pun-
tualment a les 12 del migdia 
s’obrí el teló de la sala gran 
del Sindicat i començà el pri-
mer dels dos concerts que 
l’Escola Municipal de Música 
oferia als ciutadans. La part 
central de la representació 
l’ocupava la cantata Rebel·lió 
a la cuina, una obra d’Antoni 
Miralpeix que requereix una 
coral, un piano, un narrador i 
una sèrie d’estris de cuina que 
s’empren com a instruments 
de percussió. La coral Mer-
lets, als quals s’hi afegiren els 
infants de Sensibilització, van 
ser els protagonistes. En Toni 
Garrido va dirigir amb mà 
mestra la coral i l’orquestra 
mentre Berta Moreno es feia 
càrrec del piano i Elisa Jor-
ba oficiava de narradora. Els 
estris/instruments de cuina 
els van tocar els alumnes de 
percussió. Acabada la cantata, 
els percussionistes van aban-
donar les olles, plats i paelles 
i es van asseure darrere les 
quatre bateries que s’havien 
situat al fons de l’escenari. 
Van interpretar aleshores una 
peça amb aires de samba que 
donava entrada a la cançó Su-
peresmorza. Els alumnes més 

EMMB

petits van ser els encarregats, 
juntament amb els seus com-
panys més grans de la coral 
Merlets, de cloure el concert 
cantant dues de les peces, 
Imagina’m i Big Bang, del re-
pertori de la cantata Patuflash. 

Col·laboració de tothom, em-
patia i treball van fer-se pale-
sos en el concert més impor-
tant de l’any. 

El segon concert, al vespre i a 
la sala petita, presentava la co-
ral d’adults BalM i el grup de 
Percussió Corporal. Les dues 
formacions van excel·lir en 

la seva tasca i van mostrar la 
feina laboriosa i constant que 
s’ha fet durant el curs. El reper-
tori era ben variat i van desta-
car les peces Another Day of 
Sun (La La Land), Man in the 
Mirror i Bohemian Rhapsody. 

Un altre diumenge de juny 
memorable per a la música, 
el seu aprenentatge i la seva 
plasmació en concert. 

Diumenge, 7 de juliol: 
”La veu del campanar” per 
Ràdio Balsareny de les 10h a 
1/4 d’11h del matí.

Diumenge, 21 de juliol:
Eucaristia a Sta. Margarida 
d’Argensola a les 10h.

Dijous, 25 de juliol: 
St. Jaume. Eucaristia a 2/4 
d’11h del matí a l’església 
parroquial.

Divendres, 26 de juliol: 
St. Joaquim i Sta. Anna. Euca-
ristia a 2/4 d’11h del matí a 
l’església parroquial.

Dissabte, 27 de juliol: 
Eucaristia a St. Jaume de 
Puigdorca per la tarda.

Tots els dimarts del mes, pe-
legrinatge a l’ermita de la 
Mare de Déu del Castell. 
Pregària a les 8h del matí. 
Sortida de Balsareny de la Pl. 
Ricard Viñas a 2/4 de 8h del 
matí. És obert a tothom. 

LA VEU DEL CAMPANAR

Agenda actes 
religiosos 
juliol 2019

MN. ANTONI BONET TRILLA
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FRANCESC CAMPRUBÍ

Pel maig, grana l’ordi i rosseja el blat

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)             15,8
Mitjana (min.+ màx.)       16,1
Mitjana de mínimes            7,6
Mitjana de màximes         24,6
Mínima (dia 6)             0,6
Màxima (dia 23)               30,2
Mín. més alta (dia 8)                           13,8
Màx. més baixa (dia 3)           13,1

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 31)  1.020,0
Mínima (dia 17)               997,2 

ARXIU

LA VEU DEL CAMPANAR

Els trets de l’ésser humà nou

La lucidesa crítica: una acti-
tud de crítica “total” davant 
de suposats valors, mitjans 
de comunicació, consum, es-
tructures, tractats, lleis, codis, 
conformisme, rutina… Una 
actitud d’alerta, insuborna-
ble. La passió per la Veritat.

La gratuïtat admirada, en-
lluernada: la gratuïtat con-
templativa, oberta a la Trans-
cendència i acollidora de 
l’Esperit. La gratuïtat de la 
Fe, la vivència de la Gràcia. 
Viure en estat d’Oració. La 
capacitat de sorprendre’s , 
de descobrir, d’agrair. Llevar-
se cada dia. La humilitat i la 
tendresa de la Infància Evan-
gèlica. El perdó major, sense 
mesquineses i sense servilis-
mes. 

La llibertat desinteressada: 
ser Pobres per ser Lliures 
davant dels Poders i de les 
seduccions. La lliure austeri-
tat dels que peregrinen sem-
pre. Una morigerada vida de 
combat. La Llibertat total 
dels que estan disposats a 
morir pel Regne. 

La creativitat en festa: la 
creativitat intuïtiva, des-
embarassada, humorada, 
lúdica, artística. Viure en 
estat d’Alegria, de Poesia i 
d’Ecologia. L’afirmació de 
l’Autoctonia, sense repeti-
cions, sense esquematismes, 
sense dependències. 

La conflictivitat assumida 
com a milícia: la passió per la 
Justícia, en esperit de lluita, 
per la veritable Pau. La tos-
suderia incansable. La de-
núncia profètica. La Política, 
com a missió i com a servei. 
Estar sempre definit, ideolò-
gica i vivencialment, del cos-
tat dels Pobres. La Revolució 
diària. 

La fraternitat igualitària: 

PERE CASALDÀLIGA
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METEOROLOGIA

Resposta al repte núm. 40: 
90 minuts

ROC CARULLA

Repte núm. 41

En una bossa hi ha 10 boles numerades de 
l’1 al 10. Quina és la probabilitat que en 
agafar-ne tres a l’atzar el nombre d’una de les 
boles sigui la mitjana dels nombres de 
les altres dues?

Salut i lògica!

o la igualtat fraterna. 
L’Ecumenisme per damunt 
de races i d’edats i de sexes 
i de credos. Conjugar la més 
generosa comunió amb la 
salvaguarda de la pròpia 
identitat ètnica, cultural i 
personal. La Socialització, 
sense privilegis. La real supe-
ració, econòmica i social, de 
les Classes, que són aquí, en 
ordre al sorgiment de la sola 
“Classe” humana. 

El testimoni coherent: ser allò 
que s’és. Parlar allò que es 
creu. Creure allò que es pre-
dica. Viure allò que es procla-
ma. Fins a les darreres conse-
qüències i en les menudeses 
diàries. La disposició habitual 
per al Martiri.

L’esperança utòpica: His-
tòrica i Escatològica. Des 
de l’Avui per al Demà. 
L’Esperança creïble dels tes-
timonis i constructors de la 
Resurrecció  i del Regne. Es 
tracta d’Utopia, la Utopia de 
l’Evangeli. L’Home Nou no 
només viu de pa. Viu de Pa i 
d’Utopia. Només Éssers Hu-
mans Nous poden fer el Món 
Nou.    

Penso que aquests trets co-
rresponen als trets d’aquell 
Ésser Humà Nou que va ser 
Jesús. 

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 8)         40,3
Velocitat mitjana          8,0
Recorregut del vent (en km)       5.911,8

La pluja (litres) 
Dia 2     4,6
Dia 3    25,0
Dia 10        1,5
Dia 17        13,8
Dia 18     1,5
Dia 19     9,2
Dia 24    21,9
Dia 25    1,0
Total                    78,5 litres

ARXIU
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