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Balsareny va celebrar el diu-
menge 17 de novembre una 
Fira de Tardor molt animada, 
amb parades de productes 
artesans, inflables i activitats 
diverses a la plaça de la Mel. 
Tot i que feia fred, va fer sol, i 
així la gent va poder participar 
activament d’aquesta festa. 
Felicitem els organitzadors i 
els col·laboradors que la van 
fer possible.

SARMENT

Fira de tardor

A. SELGAS

A. SELGAS

A. SELGAS
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Ens acostem a les festes de 
Nadal i des de la Comissió 
de Reis de Balsareny us con-
videm a participar amb no-
saltres per rebre el Príncep 
Assuan i SSMM els Reis de 
l’Orient. 

Aquest any el Princep Assuan 
i el seu seguici ens visitaran 
el dia 28 de desembre a par-
tir de les 6 de la tarda al Sin-
dicat. Allà tots els nens i ne-
nes que ho desitgin podran 
entregar les seves cartes al 
Príncep. 

Per altra banda, tothom que 
desitgi que els Reis portin 
personalment els seus regals 
a casa, podran adreçar-se al 
local d’entitats (antiga Guar-
deria) els dies 3 de gener (di-
vendres) de 17 a 20 h i el dia 4 
de gener (dissabte) de 10 a 13 
hores. Caldrà que ens doneu 
el nom dels nens que han de 
rebre els regals, la seva edat, 
l’adreça on voleu rebre’ls 
i tan sols us demanem un 
petit donatiu (mínim) de 5 
euros per col·laborar amb 
l’organització de la cavalca-
da. Us recordem que NO heu 
de portar-nos els regals, ja 
que no disposem d’un lloc 
segur on guardar-los. Ja us 
explicarem com ho podrem 
fer. 

Ses Majestats arribaran a 
Balsareny el dia 5 de gener 
als volts de les 6 de la tarda. 
Com cada any, recorreran 
els nostres carrers fins arri-

COMISSIÓ DE REIS DE BALSARENY

Nota de la Comissió de Reis

bar a la plaça de l’Església, 
on adoraran el nen Jesús i 
seguidament seran rebuts 
a l’Ajuntament. Després del 
pregó de cada any es diri-
giran als trons que tindrem 
a la plaça, on tots els nens i 
nenes podran saludar-los i 
acabar de tancar la seva llista 
de desitjos. 

Des de la Comissió de Reis 
volem agrair la col·laboració 
de totes aquelles persones 
que, desinteressadament, 
ens ajuden a fer una cavalca-
da tan lluïda. Als patges, als 
xofers dels tractors i furgo-
netes, als vigilants locals i als 
membres de protecció civil 
que vetllen per la seguretat 
de la cavalcada, als treba-
lladors del Sindicat que ens 
acompanyen i escolten les 
nostres peticions, a la Perru-
queria Mercè, que ens ajuda 
a posar “guapos” a SSMM i 
té cura dels seus pentinats, 
a tothom qui ens dedica ho-

res del seu temps a maquillar, 
al Rubi, perquè sense ell no 
tindríem a punt les carros-
ses, a la Brigada Municipal 
per tenir-nos tots els estris a 
punt, a l’Ajuntament per la 
seva bona disposició i aquest 
any volem donar les gràcies 
sobretot a l’Associació de Co-
merciants de Balsareny per 
la seva inestimable ajuda i 
col·laboració en tot allò que 
els hem demanat. 

I com cada any, us emplacem 
a participar amb nosaltres 
perquè no decaigui una festa 
tan bonica com aquesta. Tots 
aquells que vulgueu donar-
nos un cop de mà o fer qual-
sevol suggeriment, o senzi-
llament donar-nos la vostra 
opinió, podeu fer-nos arribar 
un correu a l’adreça:
reisdebalsareny@gmail.com

Us hi esperem!

A. SELGAS

A. SELGAS
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El dia 10 de novembre van 
tenir lloc a tot l’Estat les elec-
cions generals a les Corts i 
el Senat. Unes eleccions “re-
petides”, perquè en les ante-
riors, del 28 d’abril, els socia-
listes no van arribar a formar 
govern en 5 mesos, cosa que 
ha donat un cert desgast en 
l’electorat i així ha baixat la 
participació (es queda en un 
69,87%)

Els socialistes (PSC-PSOE) han 
tornat a guanyar, com prete-
nia el seu candidat a presi-
dent del govern, Pedro Sán-
chez, però no ha augmentat 
el nombre d’escons que ne-
cessitava, sinó que ha baixat, 
i s’ha quedat en 120, en tant 
que el PP ha pujat força. El 
partit revelació ha estat Vox, 
que dobla els escons que 
tenia a l’abril, mentre que 
Junts x Cat guanya un escó. 
Per altra banda, baixa una 
mica ERC; també Podemos 
perd escons i la baixada més 
espectacular és la de Ciuda-
danos, que es queda amb 
només 10 escons i perd to-
tes les seves expectatives de 
governar. Entre altres partits 
amb menys escons, destaca 
Teruel Existe, que entra per 
primer cop al congrés, amb 1 
diputat.

A Catalunya, amb una parti-
cipació del 72,17%, guanya 
ERC, amb 13 escons (en tenia 
15 si les eleccions de l’abril 
haguessin servit d’alguna 
cosa); en segon lloc, els so-
cialistes, amb els mateixos 
12 que tenia; segueix Junts 
X Cat, que passa de 7 a 8; i, 
en quart lloc, ECP (Podemos), 
amb 7 (igual que tenia). Ja, 
amb força menys escons, 
queda el PP, amb 2 (en tenia 
1); la CUP, que es presentava 
per primer cop a les generals, 
entra amb 2 diputats; C’s que 
es queda amb 2 també; i Vox, 

ISIDRE PRAT OBRADORS

Resultats Eleccions Generals del 10 de novembre de 2019 

que en tenia 1, ara passa a 2. 
En conjunt, el vot indepen-
dentista passa del 39,4% al 
42,6%, des de l’abril, a Cata-
lunya.

Pel que fa a Balsareny, com 
veiem a la taula del principi, 
guanya ERC , per 499 vots; 
però en segon lloc no hi 
queden els socialistes sinó 
JuntsXCat, amb 381 vots; els 
socialistes es queden amb 
346 vots i, el quart lloc és, 
com en conjunt de l’Estat, per 
Podem, amb 195 vots. Aten-
ció, perquè en cinquè lloc hi 
queda la CUP, amb 143; en 
canvi, el sisè lloc és pel par-
tit d’extrema dreta Vox, amb 

102 vots, per davant de C’s, 
amb 81, i el PP, amb 58. Com 
ha passat en general, a Balsa-
reny també augmenta molt 
Vox i baixa molt Ciutadans. 
Darrera venen 7 partits mino-
ritaris, que volem fer constar, 
ja que també obtenen vots al 
poble, sobretot Més País i el 
PACMA (partit animalista).

Els únics partits que han aug-
mentat el nombre de vots a 
Balsareny respecte a l’abril 
(en nombres absoluts i en 
percentatge) són JuntsXCat, 
PP i Vox. Per altra banda, el 
vot independentista a Bal-
sareny  (ERC + Junts X Cat + 
CUP) és d’un 54,94 % (majoria 

absoluta), una xifra força més 
alta que la de tot Catalunya.
La gràfica adjunta ens mos-
tra les dades de la graella del 
principi, on es poden com-
parar els resultats dels 8 par-
tits principals en les 6 meses 
electorals: (*)

Com veiem, en els 5 primers 
llocs, les dades més significa-
tives són que, a la taula 1-B, 
JuntsXCat obté un resultat 
molt baix i que ERC guanya 
en totes les taules menys en 
la de la secció 3 (correspo-
nent a rodalies: barris i cases 
de pagès), on queda primer 
JuntsXCat i on, a més, la CUP 
obté una proporció més 

RESULTATS ELECCIONS GENERALS DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2019  
Isidre Prat Obradors 

 
 

 

 
 

1-A 1-B 1-C 2-A 2-B 3 TOTAL 

 
ERC 

 
93 

 
87 

 
81 

 
78 

 
92 

 
68 

 
499 (26,80%) 

 
JuntsxCat 

 
58 

 
36 

 
74 

 
66 

 
63 

 
84 

 
381 (20,46%) 

 
PSC 

 
42 

 
71 

 
53 

 
66 

 
70 

 
44 

 
346 (18,58%) 

En Comú 
Podem 

 
35 

 
34 

 
25 

 
47 

 
46 

 
8 

 
195 (10,47%) 

 
CUP 

 
18 

 
18 

 
23 

 
27 

 
23 

 
34 

 
143 (7,68%) 

 
VOX 

 
13 

 
15 

 
15 

 
20 

 
31 

 
8 

 
102 (5,48%) 

 
C’s 

 
15 

 
19 

 
10 

 
21 

 
15 

 
1 

 
81 (4,35%) 

 
P.P. 

 
9 

 
14 

 
7 

 
12 

 
12 

 
4 

 
58 (3,11%) 

 
Més País 

 
2 

 
4 

 
1 

 
4 

 
7 

  
18 (1%) 

Recortes 
Cero 

  
1 

 
3 

    
4 (0,21%) 

 
PACMA 

 
4 

 
2 

  
3 

 
5 

 
2 

 
16 (0,86%) 

P.un món 
Més just 

   
1 

    
1 (0,05%) 

 
P.C.T.C. 

    
1 

   
1 (0,05%) 

 
P.C.P.C. 

     
1 

  
1 (0,05%) 

Iniciativa 
feminista 

     
1 

 
1 

 
2 (0,11%) 

 
NULS 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
1 

 
7 (0,38%) 

 
BLANCS 

 
1 

 
4 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
7 (0,38%) 

 
VOTANTS 

 
290 

 
307 

 
295 

 
347 

 
367 

 
256 

 
1862 

 
ELECTORS 

 
393 

 
428 

 
416 

 
484 

 
490 

 
329 

 
2540 

 
PARTICIP. 

 
73,79% 

 
71,73% 

 
70,91% 

 
71,69% 

 
74,90% 

 
77,81% 

 
73,31% 
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Resultat taules (*)

alta de vots que la situa en 
quarta posició (en canvi, ECP  
baixa a cinquena, junt amb 
Vox). Més avall, s’alternen les 
posicions els altres 3 partits 
majoritaris, per bé que en la 
majoria s’alternen primer Vox 
i C’s; i el PP queda darrera (en 
vuitena posició). També cal 
remarcar que el nou partit 
d’Errejón, Més País, també té 
alguns vots a Balsareny i que-
da novè en totes les taules, 
llevat de la 3ª secció, on no 
obté cap vot.

-----

Si comparem les dades 
d’aquestes eleccions amb les 
de l’abril passat, cal dir que 
la participació a Balsareny 
ha baixat lleugerament, com 
la tònica general, i passa del 
78,3% que va tenir alesho-
res al 73,31% actual, o sigui 
que ha baixat exactament 
5 punts. Per altra banda, el 
vot independentista ha aug-
mentat, ja que ha passat del 
51,8% d’aleshores al 54,94 ac-
tual (3,1 punts més). A l’abril, 
recordem que els partits in-
dependentistes eren ERC, 
JuntsXCat i Front Republicà 
(d’Albano Dante, que no s’ha 

Vots abril-novembre (·)

presentat en aquests comi-
cis). Les gràfiques compara-
tives de les 2 convocatòries 
són: (·)

Per acabar, els 10 candidats al 
Senat més votats a Balsareny 
són els següents:
Mirella Cortès i Gès 
(ERC-Sobiranistes): 684 vots

Vots totals (·)

Ana Maria Surra i Spadea 
(ERC-Sobiranistes): 564 vots

Robert Masih i Nahar 
(ERC-Sobiranistes): 515 vots

Roger Español i Tor 
(JuntsXCat-Junts): 438 vots

Meritxell Lluís i Vall

(JuntsXCat-Junts): 360 vots

Manuel Cruz Rodríguez 
(PSC-PSOE): 335 vots

Èlia Tortolero Orejuela 
(PSC-PSOE): 321 vots

Carles Martí Jufresa 
(PSC_PSOE): 318 vots

Lorena Judith Iglesias i Teixidó 
(JuntsXCat-Junts): 292 vots

Rosa Lluch Bramon 
(E.Comú P-Guanyem 
el canvi): 194 vots. 

Guanya, amb diferència, la 
Mirella Cortès, de Sallent, que 
també va ser la més votada 
a tot arreu. A nivell de tota la 
circumscripció de Barcelona, 
els 4 senadors escollits van ser, 
a més de la Mirella, els altres 2 
d’ERC, Ana Maria Surra i Robert 
Masih, com aquí a Balsareny; i, 
el quart, el socialista Manuel 
Cruz (que tanmateix a Balsa-
reny va quedar en sisè lloc).En 
Cruz va ser president del senat 
en la darrera legislatura. Per al-
tra banda, la socialista Èlia Tor-
tolero, de Sant Joan de Vilato-
rrada, actualment senadora, no 
renova en aquesta legislatura.



COMUNICACIÓ
Des de l’Ajuntament estem 
veient diverses iniciatives de 
propostes populars en diver-
sos mitjans com pàgines de 
facebook, alguna revista (o 
la combinació d’ambdues), 
algun petit grup popular i 
propostes i/o suggeriments 
personals a través de xarxes 
socials, revistes o medis de 
comunicació.

Estem contents de que la 
gent hagi trobat la suficient 
confiança en SUMA Balsa-
reny, Cal Nosa, Cal Rata, La 
Rabeia i Vilafruns per propo-
sar coses.

Per aquesta raó volem recor-
dar que les xarxes socials i les 
revistes son canals de difusió 
i d’opinió i que a l’Ajuntament 
us oferim el canal directe per 
poder presentar la vostra idea 
i/o suggeriment de varies for-
mes: física, demanat per un 
regidor, a través d’instància 
presencial en la que us dona-
rem tota la informació neces-
sària per omplir-la o instància 
telemàtica des de la comodi-
tat de casa vostra.

Ens volem assegurar que les 
vostres idees i iniciatives no 
quedin en un time-line o en 
un calaix. Gràcies a tots per 
SUMAR!

AJUNTAMENT DE BALSARENY

Novembre 2019
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AJUNTAMENT DE BALSARENY

28.000€ el total de la des-
pesa per l’any 2019, al mes 
d’octubre la partida destina-
da a les dos activitats arriba-
va a valors de 31.920,83€. 

La dotació econòmica no ha 
arribat per fer front a més 
despesa i ens ha portat a 
anul·lar el sonaB del novem-
bre (valorat en 1.573,00€) per 
poder mantenir El TEMPO 
del novembre (valorat amb 
865,00€). 

Per l’any 2020, l’acte proposat 
pel gener del 2020 coincidia 
amb una representació dels 
pastorets de Balsareny, en-
titat municipal i s’ha priorit-
zat vers l’actuació del sonaB. 
Lamentem les molèsties que 
s’hagin pogut generar. 

Reprendrem el SonaB el 8 de 
febrer de 2020.

HISENDA 
Hi han canvis en el calendari 
fiscal 2020. La taxa de les es-
combraries es farà efectiva el 
més de novembre, per tant 
ja no s’ha de pagar a princi-

pis d’any sino que arribarà a 
finals. Les ordenances fiscals 
és mantenen i durant el 2020 
no es preveu cap increment 
de l’IBI, de les escombraries, 
IAE...

PUBILLATGE
Continuen les activitats i les 
proclamacions en el món del 
pubillatge, aquest mes a la 
Pobla de Lillet, Avià, Solsona 
amb la proclamació dels tí-
tols nacionals i a Puig Reig. AJUNTAMENT DE BALSARENY

AJUNTAMENT DE BALSARENY

ARXIU

SONAB
El sonaB compta amb una do-
tació econòmica de 17.000€ i 
el TEMPO d’11.000€ sent de 



AJUNTAMENT DE BALSARENY

AJUNTAMENT DE BALSARENY

ESPORTS
Engeguem les caminades 
amb la gent gran amb una 
magnifica sortida S’Agaró 
acompanyats del centre ex-
cursionista i iniciem el cicle 
de passejada a Balsareny 
amb la vista de tres munici-
pis, les Franqueses del Vallès, 
Puig Reig i Sabadell. El pro-
per 28 de gener ens esperen 
a les Franqueses del Vallès.

VIA PÚBLICA
Hem fet neteja, millora i man-
teniment dels parcs infantils 
del municipi i els hem adaptat 
a la nova normativa. Encara 
ens queda algun per acabar 
però aviat els tindrem tots a 
punt per gaudir amb la canalla.

URBANISME
Hi ha hagut canvis per millo-
rar la seguretat dels vianants, 
s’ha col·locat una tanca a la 
zona esportiva per evitar cai-
gudes.

AJUNTAMENT DE BALSARENY

AJUNTAMENT DE BALSARENY
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Àngel Guimerà 17
BALSARENY

CENTRE INSTRUCTIU 
I RECREATIU

AJUNTAMENT DE BALSARENY

CEMENTIRI
Estem actualitzant la base 
de dades del cementiri i 
durant aquest dies haureu 
vist uns cartell indicant que 
us poseu en contacte amb 
l’ajuntament, la majoria dels 
avisos és perquè el titular del 
nínxol és difunt. 

AJUNTAMENT DE BALSARENY
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Acaba de sortir al mercat un 
nou llibre de Joan Maria Se-
rra: La Barcelona Latinoame-
ricana (Cossetània, 2019), un 
llibre molt interessant que 
estudia els diferents indrets 
de la ciutat de Barcelona que 
tenen alguna relació amb 
l’Amèrica Llatina. S’hi esmen-
ten els vincles de la capital 
catalana amb la colonitza-
ció i amb el comerç amb el 
nou continent, i també la 
participació de catalans en 
la història de diversos estats 
sud-americans, així com les 
vicissituds històriques que 
van portar polítics, artistes i 
escriptors barcelonins a exi-
liar-se a aquelles terres, on 
foren acollits i van poder con-
tinuar fent feina. Hi detalla 
edificis barcelonins construïts 
amb les fortunes generades a 
Amèrica, i ubica monuments i 
racons relacionts amb perso-
natges de l’Amèrica llatina. En 
general, remarca la influència 
d’aquells països en la cultu-
ra, la música, la literatura i la 
gastronomia de la Barcelona 
d’avui. 

L’autor no es limita a descriu-
re indrets i esmentar perso-
natges, sinó que en conta la 

R.CARRETÉ 

‘La Barcelona Latinoamericana’, de Joan M. Serra i Sala
història amb una visió global 
i un enfocament català, que 
permet avaluar l’enriquiment 
cultural mutu que s’ha anat 
teixint entre la ciutat i Amè-
rica. És un llibre molt amè i 
ben il·lustrat, que es llegeix 
amb plaer i que pot ser molt 
útil per als lectors llatinoame-
ricans, però que també aju-
da els barcelonins, catalans 
i espanyols a conèixer millor 
la història antiga i la realitat 
actual del Cap i Casal de Ca-
talunya des de l’òptica dels 
seus nexes americans. Vaja, 
una joia, absolutament reco-
manable!

Cal dir que aquest llibre con-
tinua una feliç iniciativa de 
Joan M. Serra i de Cossetània 
Edicions que va començar 
amb La Barcelona britànica i 
irlandesa (2017, publicat tam-
bé en anglès), La Barcelona 
africana (2017) i La Barcelona 
germànica i del Benelux (2018, 
publicat també en alemany). 

Molts balsarenyencs conei-
xem i recordem Joan Maria 
Serra, perquè va ser direc-
tor i professor de l’Escola 
Guillem de Balsareny, on va 
deixar una empremta sòlida 
i un bon record. Llicenciat en 
Geografia, a més de treballar 

en l’ensenyament s’ha dedi-
cat a la formació del professo-
rat a l’ICE de la Universitat Au-
tònoma, ha produït materials 
didàctics per a l’ensenyament 
de la Geografia i de la Història 
i ha participat en l’elaboració 
de diverses webs sobre me-
mòria històrica. És coautor 
del llibre Els nacionalismes pe-
rillosos; del projecte pedagò-
gic Ciutat, Territori i Paisatge, 
premiat pel Consell d’Europa, 
i dels webs Els mestres de la 
República a Manresa i Arxiu 
fotogràfic de la Casa Jorba, 
produïts per l’Associació Me-
mòria i Història de Manresa. 

També és coautor de Geogra-
fia de Catalunya i Balears; de 
Geografia i Batxillerat, propos-
ta didàctica i llibre de l’alumne; 
i de Bages, una història per 
conèixer. I és autor del capítol 
“Balsareny” dintre la Història 
de les comarques catalanes. El 
Bages, i coautor de Balsareny, 
ahir i avui.

Felicitem l’autor i ens felici-
tem nosaltres com a lectors 
per poder gaudir d’aquest 
magnífic llibre, així com dels 
altres de la sèrie, i completar 
així d’una forma polièdrica 
el nostre coneixement de la 
ciutat de Barcelona des de la 
seva relació amb les cultures 
sud-americanes, britàniques i 
irlandeses, africanes i germà-
niques. Una idea magnífica i 
una excel·lent realització que 
hem d’agrair a Cossetània i a 
en Joan Maria.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
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LA PAROCKIA
cafeteria musical
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Tel. 93 839 61 35 
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Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com
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Tel. comercio 93 839 63 55 
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Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

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

Ja tenim força avançada la 
preparació de la nova tem-
porada de Pastorets. Actors 
i actrius assagen amb cons-
tància, i els equips de tra-
moies, vestuari, llum i so fa 
setmanes que treballen in-
tensament, tot sota la direc-
ció de Climent Ribera. I no ho 
fem pas de forma rutinària, 
sinó que continuem repen-
sant-nos i proposant millo-
res. L’objectiu és avançar en 
la renovació de la línia estèti-
ca que ja vam emprendre la 
temporada anterior, i alhora 
agilitzar la dinàmica interna 
de l’obra, simplificar els ele-
ments escenogràfics i dotar 
de coherència artística el 
conjunt. Aquesta temporada 
us presentem diverses nove-
tats:

Que et dic que et despertis, 
Rovellona! Sí, com ho llegiu: 
el nostre simpàtic i entrema-
liat Rovelló se’ns ha canviat 
de gènere! Si ja teníem una 
Llucifera (dues, de fet, ja que 
tots els papers principals es-
tan doblats) i la majoria de 
Pecats Capitals ja eren noies, 
ara tindrem, a més a més, 
una Rovellona descarada (in-
terpretada també per dues 
actrius). Creiem que aquesta 
és una innovació agosarada, 
que ens distingirà d’altres 
propostes de Pastorets més 
clàssiques, i que potenciarà 
l’empoderament de “l’etern 
femení” en una obra en què, 
tradicionalment, els papers 
de més pes eren reservats als 
homes. 

PASTORETS DE BALSARENY

Els Pastorets de Balsareny continuem innovant

Un bosc nou. Aquest any es-
trenarem dos telons de rom-
piment que representen la 
part superior del brancatge 
dels arbres d’un bosc. Amb 
els pertinents jocs de llums, 
podran adaptar-se a diferens 
escenes. Ja els hem vist al seu 
lloc i ens agraden. El disseny 
i la realització han anat a cà-
rrec de Montse Morreres i 
Toni Mujal.  

Un cartell nou. Dissenyat 
per Anna Moreno, repre-
senta la nineta de l’ull d’un 
pastoret que contempla la si-
lueta de dos diables. Aquest 
cartell substitueix el que ens 
ha identificat des del 2002, 
obra del nostre president 
d’honor, Mn. Joan Bajona. No 
vol dir pas que renunciem a 

PASTORETS DE BALSARENY

la història, sinó que ens adap-
tem estèticament als temps 
presents amb l’intent de sin-
tonitzar amb el tremp de les 
generacions que pugen.  

Un lloc web renovat. Hem 
redissenyat el nostre lloc 
web per fer-lo més modern i 
dinàmic i ajustar-lo també a 
l’estètica que estem definint. 
L’actual és obra de l’Adrià Da-
vins i en Txus Garcia (ADeCé 
Disseny), i substitueix el que 
fins ara ens ha fet tant ser-
vei, obra d’en Josep Fornell. 
L’adreça, això sí, és la mateixa: 
www.pastoretsbalsareny.cat . 

A més, estem treballant en 
millores en el vestuari i ma-
quillatge, especialment el de 
pastores i furietes, i també en 

la música i en els moviments 
escènics. Estem segurs que 
aquesta temporada enca-
ra us sorprendrem més que 
l’anterior, perquè creiem en 
la innovació continuada, i la 
renovació que vam engegar 
ara fa un any no s’ha pas aca-
bat. Veniu-nos a veure i ho 
podreu comprovar: us agra-
darà!  

Les representacions seran el 
dia de Nadal, 25 de desem-
bre, a les 18:30, i els diumen-
ges 29 de desembre, 12 i 19 
de gener a les 17:30. Podreu 
comprar entrades anticipa-
des –a més bon preu– des 
del web www.pastoretsbal-
sareny.cat , i a partir del 10 de 
desembre al Dolç Capritxet 
en horari comercial. 

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
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Voldria recordar breument 
una petita història, la dels 
nostres Pastorets –primer de 
la Colònia Soldevila, avui a la 
sala Sindicat–. Una història 
que va començar fa 70 anys, 
que ha anat evolucionant 
amb canvis de persones i 
d’ubicació, i que espero que 
pugui continuar per molts 
anys més. 

Els Pastorets de la Colònia 
Soldevila (els de Folch i To-
rres, perquè abans ja se n’hi 
havien fet d’altres) van co-
mençar el dia de Nadal de 
1948 i s’hi van representar 
durant més de 50 anys, sem-
pre amb molta dignitat, amb 
afició i moltes ganes de fer-
ho bé. L’empresa de la Colò-
nia hi donava tota mena de 
facilitats, des de cedir la sala 
fins a donar permisos per as-
sajar i tot el que fes falta. 

Al llarg d’aquest temps, va 
haver-hi, és clar, alts i baixos, 
però sempre es va mantenir 
la qualitat. Hi havia música 
en directe: pujava una or-
questra de Manresa. I esta-
ven molt ben dirigits; a més, 
venia un mestre de Sallent 
per assajar els cants, i una 
senyora de Manresa pujava 
per assajar els ballets. D’allà 
van sorgir, pràcticament, la 
Coral Sant Esteve i l’Esbart 
Dansaire Sant Esteve. 

Durant uns anys tot van ser 
flors i violes, però va arribar 
un temps que hi va haver una 
certa davallada. Es notava un 
cansament entre molts dels 
que havien portat el pes de 
les representacions durant 
vint anys. Recordo un dia, 
en acabar una representa-
ció, jo baixava per una escala 
i un dels personatges més 
importants baixava per una 
altra, i vaig sentir com deia: 
“Això s’ha acabat!”. No sé si 

JOAN BAJONA I PINTÓ

Els Pastorets: de la Colònia al Sindicat 
era que ja prevèiem que la 
cosa pogués fallar algun dia, 
però el cas és que ja havíem 
començat de fer assajar els 
més petits: assajàvem cada 
dia, havent dinat. 

I això va ser el que va asse-
gurar la continuïtat dels Pas-
torets. Així, el dia de Reis de 
1969 (recordo que llavors era 
Fira a Balsareny), els menuts 
van fer una representació de 
Pastorets infantils a la Colò-
nia; i el diumenge a sobre, 
els grans van fer la seva úl-
tima funció. Hi va haver un 
canvi generacional, sí, però 
els Pastorets van continuar. 
I el públic ho va saber apre-
ciar; recordo comentaris en 
el sentit que “així, encara té 
més valor”. 

Amb el temps, aquells men-
uts es van anar fent grans i ja 
eren una bona colla de joves 
que assumien la responsa-
bilitat de tirar endavant la 
tradició. A més, s’hi va afegir 
gent de Balsareny i de Na-
vàs, i van anar-s’hi incorpo-
rant noves generacions de 
jovent, i les representacions 
van continuar trenta anys 
més amb bon ritme i ener-
gies renovades. I així vam 
arribar al 1998, any en què 
vam celebrar el cinquante-
nari dels nostres Pastorets, 
amb una sessió memorable 
en què hi van participar tam-
bé molts dels pioners de la 
primera època. Va ser un dia 
molt bonic.

No sabíem que aviat vindrien 
dies tristos. L’octubre del 
2000, és a dir, ben poc abans 
de Nadal, la nova empresa 
que havia substituït l’antiga, 
i que era propietària també 
del teatre de la Colònia, ens 
va fer saber que, per raons de 
seguretat, no ens deixava fer 
servir el local i, per tant, que 
no hi podríem fer Pastorets. 
La notícia va caure com una 

ARXIU

bomba. De seguida es van 
fer reunions i més reunions 
per veure què hi podíem fer. 
La postura dels propietaris 
era inamovible, i aquell any 
2000, el dia de Nadal, vam 
haver de fer una represen-
tació única, corprenedora, 
a l’aire lliure, a l’esplanada 
davant de l’església de Sant 
Esteve, que estic segur que 
tots els que hi van participar 
recorden amb tristesa i re-
cança.

Es van intentar buscar so-
lucions i alternatives, es va 
pensar la manera de finançar 
unes obres de reforma del 
local que tranquil·litzessin 
l’empresa… Però ni 
l’Ajuntament ni cap organis-
me públic podia fer-se cà-
rrec del finançament d’unes 
obres en una propietat pri-
vada. Hi va haver reunions, 
algunes de tenses, i debats, 
al llarg de tot l’any 2001, fins 
que es va decidir acceptar la 
proposta de l’Ajuntament de 
Balsareny de fer els Pastorets 
a la nova sala Sindicat, inau-
gurada el 1999. No tothom hi 
estava d’acord, i aquesta de-

cisió va provocar una ruptura 
entre els membres del grup, 
però al final es va fer així.
Ens vam constituir en asso-
ciació privada sense ànim 
de lucre, amb el nom de Els 
Pastorets de Balsareny, amb 
estatuts inscrits a la Genera-
litat, i jo en vaig ser el primer 
president, càrrec que vaig 
desenvolupar durant anys 
intentant sempre ser prag-
màtic i conciliador i procurar 
fer el millor per salvar la con-
tinuïtat dels Pastorets, enca-
ra que no fossin ja a la Colò-
nia, sinó en un altre lloc del 
mateix poble. Actualment 
m’han distingit nomenant-
me president d’honor. 

Els començaments no van 
ser fàcils. Per sort, ens hi va 
ajudar molta gent que es 
va sumar al projecte: molts 
dels que havien fet els Pas-
torets a la Colònia –alguns 
dels quals havien començat 
de ben petits– i també molta 
gent nova que s’hi van afegir 
amb il·lusió. He de dir que 
ens vam sentir molt recolzats 
per part de tothom, i per això 
vull donar les gràcies a

Pastorets a la Colònia Soldevila
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tot el poble de Balsareny. Hi 
va haver dificultats, és clar: es 
van haver de fer vestits nous 
i pintar decorats nous…, 
partíem de zero. També vam 
intentar anar a la Colònia a 
veure si podíem aprofitar al-
guna cosa del material d’allà. 
Més endavant hi va haver 
un acord entre l’Ajuntament 
de Balsareny, l’Associació 
de Veïns de la Colònia i 
l’associació dels Pastorets de 
Balsareny, i el material escè-
nic aprofitable va ser donat 
al poble de Balsareny perquè 
l’Ajuntament el tingués i el 
cedís a qui cregués oportú. 

Han passat divuit anys més, 
i avui els Pastorets al Sindi-
cat estan consolidats com 
una entitat molt dinàmica 
i activa, amb el seu esbart 
de Dansaires, petits i juve-
nils, i un grup de Rapsodes, i 
s’han anat renovant i posant 
al dia amb nous decorats, 
músiques i escenografia. És 
una feina que vull agrair als 
membres de la junta que 
han gestionat l’entitat du-
rant aquests anys, així com 
als membres dels equips de 
direcció que hi han posat 
esforç; i a tothom qui hi ha 
participat, actuant, ballant o 
treballant a la tramoia, al ves-
tuari i maquillatge, a l’equip 
de llum i so, a les taquilles i 
l’acomodació… 

Ara justament tenim un di-
rector nou, jove i molt ben 
preparat, que ha promogut 
uns canvis importants en 
l’escenografia, la música, el 
vestuari i la interpretació, 
necessaris per posar al dia 
l’estètica sense modificar 
l’esperit dels nostres Pasto-
rets de sempre. Jo sé la feina-
da que suposa muntar un es-
pectacle tan complex, però 
també conec bé els que s’hi 
esforcen, una colla ben cohe-
sionada i activa, i els desitjo 
molta sort en el futur i que 
puguin continuar per molts 
anys més aquesta activitat 
tan entranyablement nostra. 

CULTURA

Benvolguts balsarenyecs i 
balsarenyenques, 

Som un grup de mares i pares 
de la Llar d’Infants Sant Marc, 
amb moltes ganes d’agrair la 
col·laboració rebuda. 

Com cada any, s’ha fet una 
PANERA que es sortejarà el 
dia 22 de desembre. Això és 
possible gràcies a les aporta-
cions i la col·laboració desin-
teressada del comerç i de les 
entitats del nostre poble. 

La Impremta Orriols és qui 
ens proporciona, també des-
interessadament, totes les 
lluminetes que necessitem 
per repartir la sort entre to-
tes les persones que vulguin 
col·laborar amb la causa.

També volem agrair la seva 
col·laboració i suport a les 
famílies i al poble sencer.
Amb aquests diners podem 
fer moltes coses per als nos-
tres fills: regals per festes 
culturals; com Nadal o Sant 
Jordi, fer que les sortides si-
guin més assequibles per a 

AMPA LLAR D’INFANTS SANT MARC 

Nota de l’AMPA de la Llar d’Infants Sant Marc

totes les famílies, la Festa 
de Final de Curs –aquest any 
amb l’actuació del POT MÉS 
PETIT–, i moltes altres sor-
preses.

Molt agraïts, de tot cor.

COMERÇOS I ENTITATS  
COL·LABORADORES:
Impremta Orriols
David Autoreparació
Gimnàs O2
Carme Galera
Forn de Cabrianes
Òptica Nova Visió
Sandra DecoArt
Supermercats Llobet
La Taverna de cal Boter
DKoalum
Bar K2
Estètica Venus
Regals Calatrava
El Sindicat de Balsareny
Carnisseria-Cansaladeria 

Carmelo
Més que Moda
El Rincón de Lau
Llibreria els Colors
Superverd La Mel
Basar Xinès
Perruqueria i Estètica Mercè
Forn Serra
La Botiga del Mas
Carns Capdevila
Pastisseria Bonals
Restaurant Rosamar
Grup Gamma Morros
Farmàcia Iglesias
Perruqueria Maria Rosa
Restaurant Miranda
Perruqueria Maria
Dolç Capritxet
La Barberia
Jordi Sarri, Fotògraf
Cafeteria Musical La Parockia
Regidoria de Cultura (TEM-
PO i SONA B)
Els Pastorets de Balsareny
Colla Peta Fluix
 

AMPA LLAR D’INFANTS SANT MARC
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D’entitat a entitat, fa uns dies 
que gràcies a una persona, 
que va tenir l’atenció de fer 
arribar la publicació núm. 2 
de Mima’t (publicació trimes-
tral d’informació del Casal 
Verge de Montserrat), tenim 
a mà una extensa informa-
ció sobre el caràcter humà 
i sanitari de les atencions 
d’aquesta residència. 

En aquesta es segueixen tot 
un munt d’activitats espor-
tives i lúdiques relacionades 
amb una etapa de la vida 
que, en general, s’ha superat 
la vuitantena d’edat. Moltes 
felicitats per aquest projecte.

Tal i com els lectors de Sar-
ment saben, la publicació 
del nostre butlletí arriba a 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Valorant l’assistència personal al Casal Verge de Montserrat

socis de diferents pobles i 
comarques, com també a al-
gun país europeu, lluny de 
Balsareny; per això avui po-
dran reconèixer a través de 
la fotografia aquell o aque-

El proper dia 29 de novem-
bre de 2019, si no hi ha cap 
modificació d’última hora, en 
el marc de la Biblioteca Pere 
Casaldàliga tindrà lloc la pre-
sentació del llibre “Otra vez 
con el alba despierto y sueño 
un nuevo día” de l’amic i poe-
ta, balsarenyenc d’adopció, 
Diego Galera Morales. Amb 
una temàtica personal i líri-
ca, Galera pot agradar o no, 
però deixa constància sem-
pre d’uns fets on passat i pre-
sent continuen vigents en 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Presentació d’un nou llibre de Diego Galera
una molt bona part d’aquest 
mon rodó que ens envolta. 

Adjuntem a continuació un 
raonament personal que 
podreu trobar a la pàgina 63 
del llibre:

“Hoy sábado, 16 de septiem-
bre de 2017, tengo una extra-
ña calma. Veremos a ver como 
sale el día. Y en calma termi-
na, día de transición hacia el 
17 de septiembre de 2017, en 
que empieza con convulsio-
nes y enfrentamientos políti-
cos, vecino contra vecino has-

ta que te das cuenta de que 
no vale la pena entrar en este 
diálogo de sordos. Mejores co-
sas vendrán. Esperemos a ver 
cómo resulta el día.

Esta tarde iré al Pabellón del 
Nou Congost para assistir a la 
presentación del Básquet ICL 
Manresa con el partido amis-
toso contra el Barça B. Antonia 
no quiere ir y coge un enfado 
injustificado porque...”

El llibre es pot trobar a la 
llibreria Els Colors de Balsa-
reny.

lla persona a qui, per motiu 
del temps i distància, havien 
deixat de veure. Posem punt 
i final amb una abraçada 
molt forta per al Llorenç, la 
Petra, l’Oliva i llurs profe-

BALSARENY AVUI
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sionals geriàtrics, la Carme 
i en Joan, testimonis foto-
gràfics que han format part 
il·lustrativament de la por-
tada d’aquesta publicació 
Mima’t.

Travessera, 77 - Tel. 93 820 03 55 - 605 79 78 32 - BALSARENY
instalnou@gmail.com
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El 2020 marcarà el 250è ani-
versari del naixement de Lud-
wig van Beethoven (Bonn, 
1770 - Viena, 1827). Sens dub-
te, un dels compositors més 
important de tots els temps.

Pobles i ciutats d’arreu del 
món commemoraran aquesta 
significativa efemèride durant 
tot el transcurs de l’any vinent. 
Es recordarà i es retrà home-
natge a una de les figures clau 
de la història de la música i un 
dels forjadors de l’esperit mo-
dern. Innovador, revolucionari 
i humanista.

La paradoxa de Beethoven va 
més enllà de la sordesa que li 
va impedir gaudir de la seva 
pròpia obra.

Essent probablement un dels 
músics més influents de la 
història de la humanitat (pos-
siblement, només igualat pel 
seu compatriota Wolfgang 
Amadeus Mozart), cal destacar 
un fet molt rellevant al llarg de 
la seva trajectòria, de vegades 
injustament oblidat, que el 
distingeix significativament 
d’altres de la seva època: el 
seu compromís polític i huma-
nitari. Ambdós conceptes, ple-

Beethoven 250 

nament vigents i necessaris en 
els nostres temps.

Beethoven no va compondre 
un himne a la germanor entre 
els pobles per casualitat. En ple 
Romanticisme, amb l’eclosió 
dels primers nacionalismes, 
la seva Simfonia Heroica, sent 
ell austríac, estava dedicada a 
Napoleó, a qui considerava un 
«campió de la democràcia»... 
fins que Bonaparte es va co-
ronar emperador. Immediata-
ment, Beethoven va retirar-ne 
la seva dedicatòria. Quan va 
estrenar l’obra l’any 1805 no 
es va fer ni una sola menció a 
l’emperador.

D’altra banda, és ben conegut 
que Beethoven era un amant 
de la natura, sens dubte una 
de les fonts d’inspiració de la 
seva obra: l’estiu al camp, la 
sensació de llibertat, les pas-
sejades pels senders de bosc... 
En aquests períodes estivals 
apareixien moltes de les seves 
idees musicals, que anotava 

ARXIU

en els innombrables quaderns 
d’apunts que després treballa-
va durant els hiverns a Viena.

Serveixin aquestes línies per 
retre, des de l’Escola Munici-
pal de Música de Balsareny, el 
nostre humil homenatge a un 
dels grans genis de la huma-
nitat.

«La música és una revelació superior 
a tota la saviesa i filosofia»
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Durant aquests aires de tar-
dor, fa uns dies, hem entrat a 
l’Ajuntament de Balsareny per 
tal de conèixer un nou funcio-
nari que fa uns deu mesos que 
és entre nosaltres, concreta-
ment a l’àrea d’Intervenció i 
Comptabilitat. Albert Vila-
joana Español és nascut a 
Berga el 29 d’agost de 1971 i és 
llicenciat en Economia.

A l’Albert li agrada llegir i po-
sar-se al dia, ja que és un fidel 
lector de la premsa diària. Pel 
que fa al seu temps lliure, li 
encanta caminar envoltat de 
muntanyes, i li agrada molt el 
cinema, sobre tot les versions 
originals. També li agrada 
viatjar i coneix països com el 
Japó, el Canadà, Egipte, Tur-
quia, Marroc i diferents ciutats 
dels Estats Units.

— Com va anar tot això de ve-
nir a treballar a l’Ajuntament 
balsarenyenc?

— Coneixia que l’Ajuntament 
estava sanejat i administrati-
vament força ordenat. A més 
a més, em quedava prop de 
casa.

— Havíeu treballat en algun 
altre ajuntament? Teniu an-
tecedents familiars en aquest 
àmbit de treball?

— Doncs sí, he treballat en di-
ferents ajuntaments de la co-
marca, i també a Mataró, Cer-
vera i Cunit. D’altra banda, no 

Albert Vilajoana 
a l’Ajuntament de Balsareny

hi tinc cap antecedent familiar.

—  Dins l’equip de govern de 
l’Auntament, amb quina àrea 
teniu més relació?

— Tinc una disponibilitat de 
relació amb totes les àres i, és 
clar, amb tot allò que tingui 
un contingut econòmic, en 
major o menor grau.

— Finalment, coneixíeu Bal-
sareny? Què us sembla com a 
poble?

— Coneixia el Castell de Bal-
sareny, ja que la seva imatge 
es pot veure des dels dife-
rents trams de la carretera 
entre Berga i Manresa, i enca-
ra que no l’havia visitat mai, 
tinc Balsareny molt present 
per la seva Festa dels Tragi-
ners. Dir-vos que Balsareny 
és un poble molt tranquil, 
però hi mancaria una mica 
més d’entitat econòmica.
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VEÏNS DEL CARRER SANT DOMÈNEC

El passat 20 de juliol vàrem 
celebrar el sopar a la fresca al 
nostre carrer de Sant Domè-
nec, amb un ambient ben 
festiu.

Volem donar les gràcies a tots 
els que hi van col.laborar. Els 
veïns del carrer estem molt 
agraïts per poder comptar un 
any més amb les persones del 
nostre carrer i d’altres que no 
hi viuen, però que també ens 
han ajudat cuinant o servint 
taules... Això a nosaltres ens 
transmet una gran seguretat: 
veure com cada any podem 
comptar amb tots vosaltres.

Gràcies també a la pastis-
seria de la Rosa Maria, que 
ens sorprèn cada any amb 
les postres. Gràcies al nostre 

Ajuntament per a la seva col.
laboració i a tots els que ve-
niu a gaudir de la festa.

El sopar ha estat un éxit i som 
totalment conscients que ha 
estat gràcies a la implicació 
de tots. Molt agraïts!

Fins l’any vinent, que ens tor-
narem a trobar el 18 de juliol.

Nota de la Redacció: Aquest 
text corresponia al butlletí de 
setembre i per circumstàncies 
no volgudes se’ns va quedar 
al tinter. Preguem disculpes als 
veïns del carrer de Sant Domè-
nec i a tots els lectors.

Sopar a la fresca al carrer Nou

LA JUNTA

A partir del dia 15 de novem-
bre, el bar del Casino estarà 
tancat temporalment. Durant 
aquest temps s’obrirà per als 
partits de futbol del Barça, 
només per als socis. Els dies 
del Quinto del Traginer estarà 
obert amb normalitat per a 
tots els públics i s’oferirà servei 
de bar.

Els números de loteria del Casi-
no es podran comprar a La Ta-
bateca (exp. 2 Balsareny, plaça 
de la Mel, B1 baixos).

Informem també que bus-
quem un nou arrendatari per 
al Cafè Bar El Casino. Les perso-
nes interessades poseu-vos en 
contacte amb la junta del CiR 
o per correu electrònic a casi-
nobalsareny1891@gmail.com . 

Centre instructiu i recreatiu 
Nota informativa 
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GRUP DE MARXA NÒRDICA

El grup balsarenyenc de mar-
xa nòrdica, del cicle de pas-
sejades per a la gent gran 
(abans, “a cent cap als 100”) 
va fer una sortida particular 
–al marge de les caminades 
oficials que s’organitzen en el 
marc d’aquest programa de 
la Diputació de Barcelona. Va 
ser el dimarts 29 d’octubre de 
2019, l’objectiu va ser el camí 
de ronda de S’Agaró i hi van 
participar 53 persones. 

Vam sortir a les 8 del matí de 
Balsareny. Un cop arribats a 
S’Agaró (Baix Empordà, terme 
de Castell-Platja d’Aro), i des-
prés de cruspir-nos l’esmorzar 
que cadascú es portava i de 
prendre, els qui van voler, una 
consumició en una cafeteria, 
vam emprendre la passejada, 
de primer pel passeig marítim 
de S’Agaró sobre la platja del 
Racó i Cala Sant Pol i tot se-
guit pel bonic camí de ronda 
que va seguint la costa, amb 
vistes a una mar blava i total-
ment calmada.

El temps va acompanyar, ja 
que va fer un matí ben asso-

Passejant, de S’Agaró a Balsareny 

A. SELGAS
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lellat i sense vent. Vam pas-
sar per les cales del Racó de 
Llevant i Cala Pedrosa, arran 
de les vil·les modernistes 
o noucentistes construïdes 
a començaments del segle 
passat a primera línia de mar, 
fins arribar a Cala Sa Conca. 
Allà vam travessar la platja i, 
quan arribàvem a la marina 
de Port d’Aro, vam deixar la 
costa i vam agafar un cami-
net interior que ens va pujar 
fins al mirador de Puig Pinell; 
i d’allí, de tornada a S’Agaró. 
Ens vam traslladar després 
fins a la població emporda-
nesa de l’Armentera, on vam 
dinar en un restaurant. Val a 
dir que el menú va ser molt 
complet i els comensals vam 
trobar la relació qualitat-preu 
molt bona, igual com el tracte 
i el servei. Vam arribar a Balsa-
reny cap a les 6 de la tarda. 

La primera caminada oficial 
de la temporada va tenir lloc, 
justament, a Balsareny, el dia 
12 de novembre, amb la parti-
cipació dels grups de les Fran-
queses del Vallès, Puig-reig 
i Sabadell, a més del nostre, 
és clar. En un dia esplèndid, 
amb sol i sense fred ni calor, 

més de 150 caminants –60 
de Balsareny– vam començar 
esmorzant al Sindicat; des-
prés vam pujar fins al Castell, 
i d’allà vam baixar cap a Sant 
Antoni i pel camí de la via fins 
a la Colònia Soldevila. Vam 
arribar a la resclosa i vam tor-
nar per la colònia i l’església 
de Sant Esteve. A la vora del 
canal vam anar cap a la Ra-
beia; i d’allà vam arribar fins 
a la Resclosa dels Manresans, 
per anar seguint el camí de la 
Síquia fins a l’aqüeducte de 
Santa Maria i cap al Sindicat, 
on vam dinar, cadascú el que 
es portava, i gaudir després 
d’una sessió de ball. Tot ple-
gat, uns 10 km ben bonics i 
amb bon ambient. Cap a les 3 

de la tarda els diferents grups 
van tornar als autocars, i els 
de Balsareny, cadascú a casa 
seva. 

Cal agrair, a part del suport de 
la Diputació de Barcelona, la 
bona feina de l’equip organit-
zador del Centre Excursionis-
ta Balsareny (Alfred i Diego) i 
de l’Ajuntament de Balsareny 
(Noèlia).

El cicle de passejades de mar-
xa nòrdica ens portarà a les 
Franqueses del Vallès el pro-
per 28 de gener; a Puig-reig, 
el 27 de febrer; i a Sabadell, el 
25 de març. I la cloenda tindrà 
lloc a Santa Coloma de Gra-
menet el 13 o el 14 de maig. 

A. SELGAS
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ESGRIOLEM                                

ESGRIOLEM

Ramon Carreté diu: Com-
plement a la proposta d’en 
Jordi Vilanova sobre una 
“Ruta Casaldàliga”. 

Pere Casaldàliga esmenta 
explícitament Balsareny en 
molt pocs dels seus poemes; 
concretament, en ‘Retorn 
pairal’ i ‘Castell de Balsareny’ 
evoca determinats indrets 
del poble:

Cal Lleter, on va néixer; Can-
dàliga, mas pairal del llinatge 
Casaldàliga; el riu Llobregat; 
les mines de Vilafruns; l’hort 
vora la síquia, i la síquia; la 
riera del Mujal; el castell de 
Balsareny i l’església (la Ver-
ge, Pau Bròquil); l’església 
parroquial de Santa Maria; 
el mas Cortès; els Pastorets 
(potser els que es feien al 
Centre Catòlic); el cementiri 
(hi ha enterrar el seu tiet Mn. 
Lluís Pla i Rosell +1936). 

Per fer una ruta “urbana” 
(sense els masos, la mina, 
i potser sense pujar al cas-
tell), hom podria pensar en 
un possible itinerari amb al-
gunes plaques que relacio-
nessin el bisbe Pere amb un 
indret concret i citessin frag-
ments de poemes seus. Per 
exemple: 

Més aportacions sobre la “Ruta Casaldàliga” 
1/ La plaça Roc Garcia, amb: 
a/ l’església parroquial on va 
ser batejat; ja hi ha una placa 
commemorativa a l’interior, 
al baptisteri, però se’n podria 
posar una fora. La placa po-
dria esmentar també que a la 
plaça hi ha: b/ l’antiga escola 
Sant Josep, abans cementi-
ri, avui llar parroquial; c/ les 
antigues escoles nacionals 
(1927), avui Centre Cívic; d/ 
el Casal Verge de Montserrat 
(1947), abans hospital i avui 
residència. 

2/ L’antic Centre Catòlic a 
la placeta del carrer de la 
Creu; podria haver-hi una 
placa prop de la creu, expli-
cant que al primer terç del 
segle XX hi havia una coral 

parroquial (Cor Sant Josep) 
que cantava Caramelles, i un 
grup de teatre parroquial, i 
que s’hi havien fet Pastorets 
a la dècada de 1930, que són 
potser els que ell evoca en 
un poema.

3/ La plaça Ricard Vinyes (cal 
Lleter), amb una placa indi-
cativa de la casa natal d’en 
Pere, on va néixer el 16 de fe-
brer de 1928. També podria 
haver-hi un esment a l’escola 
de les monges Dominiques 
de l’Anunciata (a Balsareny 
des de 1859, i aquí des de 
1905 a 1973). 

4/ La placeta dels Timons, on 
hi ha el monòlit dedicat a ell 
(que estaria bé de renovar 

perquè és difícil d’acostar-
s’hi i llegir la placa). Es podria 
posar una altra placa al jardi-
net, explicant que el 1983 
en Pere va ser nomenat fill 
predilecte de Balsareny i se 
li va erigir aquest monòlit. El 
poema de la placa és un frag-
ment del seu poema dedicat 
al Castell. 

5/- La Biblioteca Pere Casal-
dàliga, que porta el seu nom. 

6/- La riera del Mujal, 
l’aqüeducte de Santa Maria 
i el pont del Riu. Una placa 
explicativa dels dos ponts 
(anys 1340 i 1797).

7/- Castell i església del Cas-
tell. A l’esplanada del Castell 

ARXIU
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METEOROLOGIA

FRANCESC CAMPRUBÍ

Quan a l’octubre es fa fosc, 
busca la vora del foc

Temperatura (ºC)

Mitjana (1 minut)             16,1
Mitjana (min.+ màx.)         17,3
Mitjana de mínimes       9,2
Mitjana de màximes       25,4
Mínima (dia 26)         4,1
Màxima (dia 1)          32,2
Mín. més alta (dia 12)         15,9
Màx. més baixa (dia 21)         17,9

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 10)  1.017,0
Mínima (dia 23)                 997,5

ARXIU

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 22)         45,9
Velocitat mitjana          6,1
Recorregut del vent (en km)      4.518,1

La pluja (litres/m2) 
Dia 14   2,0
Dia 15   6,6
Dia 20   18,4
Dia 22   67,8
Dia 23   29,6
Total                    124,4 litres

Resposta al repte núm. 44: 
16 cm.

ROC CARULLA

Repte núm. 45

La Mercè i la sa mare van néixer pel gener. 
La tardor de 2019, la Mercè suma l’any del 
seu naixement, l’any de naixement de la seva 
mare, la seva edat i l’edat de la seva mare. 

Quin resultat obté? 

Salut i lògica! 

(o bé, si la ruta hagués de ser 
estrictament “urbana”, al co-
mençament del pont de la Via 
o en algun altre lloc des d’on es 
vegi el Castell) es podria posar 
una placa amb el poema sen-
cer que li va dedicar  (el que a 
la placeta dels Timons només 
hi és fragmentàriament).  

Estaria bé complementar 
tot això amb algun tipus 
d’exposició permanent (on?) 
amb fotografies, llibres i ví-
deos sobre el bisbe Pere i les 
seves causes. Seria la millor 
manera d’homenatjar de for-
ma permanent el nostre bal-
sarenyenc més universal i, 
sobretot, divulgar la seva llui-
ta incansable pels drets dels 
oprimits. 

Albert Duocastella Vall diu:

Complementant la proposta 
del Ramon, proposo:

1. Una ruta circular urbana 
com descriviu (preferiblement 
circular).

2. Una anella “exterior” o re-
corregut que enllaci els punts 
d’interès situats fora del casc 
urbà (Castell, Candàliga, etc).

A més, seria interessant que 
aquesta anella exterior tin-
gués uns radis (camins) que 
comuniquessin directament el 
punt d’interès exterior amb la 
ruta interior).

Jordi Vilanova diu: 

Referent a la “ruta Pere Casal-
dàliga”, hem mantingut alguns 
contactes amb l’Ajuntament, 
al qual li agrada la proposta i 
ens ofereix col·laboració.

Ens proposa que, amb les 
idees que ja tenim (indrets, 
textos...) i d’altres que falta-
rien i puguin sorgir-ne (com 
nom del projecte, imatge ti-
pus logotip d’aquest, mate-
rial necessari, i qualsevol altre 
que enriqueixi el projecte), 
presentem la proposta de 
com volem que sigui aques-
ta “ruta” en una reunió per a 
principis d’any, que mantin-
drem les totes parts implica-
des (impulsors, representants 
de la família Casaldàliga, per-
sones partícips del projecte 
i Ajuntament), on s’iniciaríen 
els treballs per la probable 
execució.

Per això us necessitem a tots!

I us convidem a reactivar 
aquesta ruta per anar-li do-
nant la forma que cadascú 
consideri, aportant al grup les 
seves idees, propostes...

Marquem-nos el repte en 
aquests dos mesos que ens 
queden d’any per polir-hi al-
guns aspectes!

Animeu-vos! Junts ho farem 
possible!

ARXIU
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