
Desembre 2019
ANY XLIV

BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY

www.sarment.cat 
http://sarment.blogspot.com

núm. 496

A punt de celebrar el 35è aniversari

Balsareny 
feminitza 
els Pastorets

ANGIE ROVIRA

PASTORETS DE BALSARENY

Bones festes!



  

02

04

05

06

08

10

12

14

15

16

17

18

19

02
ACTUALITAT

su
m

ar
i

Els nostres Gegants
acomiaden el 2019

Balsareny, terra de pubillatge 
 
Caminada per la Marató

Tempo: Planeta M.Art

Balsareny feminitza 
els Pastorets 

L’Ajuntament Informa

Biblioteca

Música

Balsareny Avui

Entrevista a Montserrat 
Recasens, a l’àrea econòmica 
de l’Ajuntament de Balsareny

La Veu del Campanar

Cercle literari

Esgriolem

Cinc Minuts

Meteorologia

Coordinador: Jordi Selgas
Composició: Gemma Rovira
Publicitat i promoció: Josep Gudayol
Redacció: Mireia Carreté, Ramon Carreté, Josep Gudayol,  
                  Jordi Medina, Xavier Novell, Ana Pérez, 
                  Conxita Planes, Isidre Prat, Laia Prat, 
                  Núria Puigivila, Laia Riu, Alfred Selgas,
                  Jordi Selgas, Blanca Soler i Lluïsa Coma.

Junta del CCB
President: Joan Prat
Vicepresidenta: Laia Riu
Secretari: Lluís Boixadera
Tresorer: Josep M. Sanfeliu
Vocals: Ramon Carreté, Lluïsa Coma, 
             Josep Gudayol, Antonio Manzano,  
             Jordi Medina (Astroamics), 
             Xavier Novell (La Garsa), Isidre Prat,  
             Jordi Selgas (Sarment), 
             Alfred Selgas i Jordi Vilanova. 

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

Hi col·labora i dóna suport: 
Parròquia de Santa Maria de Balsareny
Casal de la Gent Gran
Agrupament Escolta Guillem de Balsareny
Claustre Escola Guillem de Balsareny
AMPA Escola Guillem de Balsareny
Club d’Escacs Balsareny
Club d’Handbol Balsareny
Club Natació Balsareny
Penya Barcelonista de Balsareny
Centre Excursionista de Balsareny
Astroamics - La Garsa
ARFAC - Amics del Casalsarment@sarment.cat

Dipòsit Legal: B- 27.977-1980

Edició blog. Responsable: Ramon Carreté

Imprimeix: Sadurní, comunicació gràfica-Navàs

Els Geganters i Grallers de 
Balsareny, després d’haver 
visitat durant el 2019 Sallent, 
Guardiola de Berguedà, Vic, 
el Masnou, Tavertet, les Bor-
ges Blanques, Guissona i Cal-
des de Montbui, acabem la 
temporada visitant Montes-
quiu, en la seva vuitena tro-
bada gegantera, per celebrar 
el desè aniversari dels seus 
gegants: Roc i Núria.

D’aquesta trobada, la co-
lla de Montesquiu també 
l’anomenen la segona tro-
bada republicana. En Roc i la 
Núria són dos gegants que 
van ser construïts el 2009 per 
l’Associació de Veïns Montes-
quiu es mou. Representen 
dos pagesos que treballen i 
viuen al camp. Els seus noms 
els van posar per dos motius: 
en Roc és per la muntanya 
que puja al castell del poble, 
que és el Rocal, i també Rocal 
se’n diu l’escola de Montes-
quiu; i Núria va ser triat per-
què al grup que construïen 
les figures hi havia tres per-
sones amb aquest nom. Grà-
cies a les figures, estrenades 
per la revetlla de Sant Joan 
del 2009, anys més tard es va 
crear la colla gegantera per 
fer-los ballar per tot Catalun-
ya. Oficialment van començar 
l’any 2012 fent sortides. 

Va ser una bonica i animada 
trobada gegantera, on en 
Marc i la Maria i els seus mú-
sics van participar i “compe-
tir” al costat de les colle de: 
Sant Vicenç de Torelló, Sant 

JORDI VILANOVA

Els nostres Gegants acomiaden el 2019

ANGIE ROVIRA

Pere de Torelló, Sant Joan de 
les Abadesses, Ribes de Fre-
ser, Calella, Club Amics Rubí, 
Faràndula Sant Roc d’Olot i 
Vinyoles en una gimcana ge-
gantera.

Durant el recorregut, un jurat 
format per tres persones pre-

nia les seves notes. Per una 
banda, avaluaven la música 
de cada colla, i per altra, el 
ball més elegant.

Així que, amb “Bella ciao” per 
una banda, i amb l’elegant 
ball d’en Marc i la Maria, al 
compàs de la música 
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composta per Mn. Joan Ba-
jona, per l’altra, els nostres 
músics i els nostres gegants 
van ser escollits i guardonats 
com a colla guanyadora de la 
gimcana republicana de Mon-
tesquiu.

Una satisfactòria manera de 
tancar el calendari 2019, per 
continuar preparant les pro-
peres sortides, en què els Ge-
ganters i Grallers de Balsareny 
celebrarem el 35è aniversari 
fent poble. I ho volem home-
natjar!

Us volem retre homenatge a 
tots vosaltres: a la nostra gent, 
als nostres gegants, a tots els 
que n’heu format part, a la ANGIE ROVIRA

ANGIE ROVIRA

nostra festa major, a les nos-
tres tradicions, als que treba-
lleu per preservar-les... un ho-
menatge al nostre Balsareny! 

I ho farem amb l’edició d’un 
bonic conte infantil, on veu-
rem dibuixats en Marc i la Ma-
ria en racons i situacions del 
nostre poble, per l’il·lustrador 
Joan Turu.

Un projecte que està “al forn” 
i que esperem ben aviat po-
der-lo donar a conèixer amb 
la col·laboració de tots vosal-
tres. Perquè vosaltres sou el 
poble que representem any 
rere any.
Gràcies, Balsareny!
Feliç 2020 per a tothom! 

ANGIE ROVIRA
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Aquest mes d’octubre, 
l’hereu, la pubilla, l’hereuet i 
la pubilleta han seguit por-
tant el nom de Balsareny 
arreu de Catalunya. Van co-
mençar el dissabte 5 a la Po-
bla de Lillet. És el municipi 
més alt de la Catalunya cen-
tral que té pubillatge. 

L’endemà al matí els vam 
poder veure a la plaça de 
l’Església de Balsareny, assis-
tint i celebrant la Festa de la 
Gent gran del nostre poble. 
Dues setmanes després, el 
dissabte 19 d’octubre, Balsa-
reny va tenir representació 
doble; el Ferran i el Pol, hereu 
i hereuet de Balsareny, van 
anar fins a Arenys de Mar, a 
la comarca del Maresme, per 
acomiadar els seus represen-
tants d’enguany i donar la 
benvinguda als nous. Al ma-
teix temps, la Judit i l’Estel, 
pubilla i pubilleta, van anar 
cap al Berguedà, concreta-
ment a Avià. A més del comiat 

GERARD CAPDEVILA

Balsareny, terra de pubillatge 
i la proclamació dels nous re-
presentants avianencs, van 
celebrar els 40 anys de pubi-
llatge al municipi. 

La setmana següent, a Sol-
sona va tenir lloc l’acte més 
esperat del pubillatge; el Cer-
tamen Nacional de l’hereu i 
la pubilla de Catalunya 2019. 
Durant el dissabte, els nostres 
candidats, el Ferran i la Judit, 
van realitzar els exàmens. La 
prova escrita constava de 20 
preguntes culturals i una re-
dacció. A continuació, van fer 
una entrevista amb els mem-
bres del jurat corresponent. 
Finalment, l’endemà es va 
donar a conèixer el veredic-
te del certamen; l’hereu de 
Catalunya 2019 d’Arenys de 
Mar i la pubilla de Catalunya 
2019, de Sitges. Va ser un cap 
de setmana molt intens ple 
d’emocions i sorpreses. Tot 
i no haver sortit escollits, els 
nostres representants estan 
molt contents d’haver-hi par-
ticipat i haver portat el nom 
de Balsareny a un esdeveni-

GERARD CAPDEVILA

El diumenge 15 de desem-
bre, el Centre Excursionista 
de Balsareny va organitzar 
una caminada pel terme de 
Balsareny amb l’objectiu de 
recaptar fons per a la Marató 
de TV3, a favor de la lluita con-
tra les malalties minoritàries. 
Una vintena de persones s’hi 
van aplegar: era un dia com-
plicat, perquè altres entitats 
també organitzaven actes per 
a la Marató, com els Pastorets 
de Balsareny, que celebraven 
el seu primer assaig general. 
Amb tot, els participants en 
aquesta caminada solidària 

SARMENT

Caminada 
per la Marató

van poder gaudir d’un mag-
nífic passeig matinal, que va 
sortir de la plaça de la Mel i 
va passar, durant un parell 
d’hores, per diferents indrets 
del nostre terme, entre els 
quals la Baga Fosca i els ca-
mins del seu entorn, en què 
es va poder veure el mas Fu-
cimanya, el serrat del Mauri-
ci amb el seu fortí carlí i, de 
lluny, la torre de Castellnou. 
Moltes gràcies als organitza-
dors i a tots els participants!  

ment cultural com aquest.

Donant la benvinguda al mes 
de novembre, el dissabte 9 
al matí, els nostres represen-
tants van assistir al comiat i a 
la proclamació de Vilanova i la 
Geltrú, al Garraf. Seguidament, 
a la tarda van tornar cap a la 
Catalunya central per assistir a 
l’acte de pubillatge dels nos-

tres veïns de Puig-Reig. Per 
concloure el mes, el dissabte 
16 de novembre, Balsareny va 
anar fins a Torres de Segre, un 
petit poble del Segrià amb 
molt d’encant. Cal destacar 
que any rere any, un gran 
nombre de membres del pu-
billatge de Torres, venen fins 
a Balsareny per viure la Festa 
dels Traginers.

A. SELGAS

A. SELGAS
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Aquest mes de novembre, 
dins el cicle d’espectacles 
familiars Tempo, Balsareny 
estrena a nivell comarcal 
l’espectacle Planeta M.Art, del 
clown manresà Marcel Gros.

Marcel Gros s’inicià en el món 
de l’espectacle l’any 1981 
amb orquestres de ball, com 
l’Orquestra Mandarina, d’on 
va ser cantant, i amb el grup 
de teatre de carrer “El Setrill”. 
El 1984, conjuntament amb 
Atilà Puig i Jordi Girabal, va 
crear el “Teatre Mòbil”.

El 1991 va decidir fer-se pa-
llasso després de fer un se-
minari a Roma amb Willi 
Colombaioni. Va ampliar les 
tècniques amb Pierre Byland 
i Philippe Gaullier, de l’escola 
Le Coque de París. Va apren-
dre tècniques teatrals aplica-
des al llenguatge del pallasso 
a l’Institut del Teatre de Bar-
celona. Li agrada fer humor 
intel·ligent dirigit a infants 
i adults. Alhora és professor 
de cursos monogràfics de 
clown: a l’aula de teatre de 
Manresa i a l’aula de Teatre 
de Lleida. 

Molts dels seus treballs, al 
llarg de les tres dècades dedi-
cades a l’espectacle, han es-
tat premiats i reconeguts. En-
tre altres, al Festival de Teatre 
de Tàrrega. També va obtenir 
una menció d’honor al Festi-
val Internacional de Pallassos 
de Cornellà i va merèixer el 
Premi Bages de Cultura.

JORDI VILANOVA

Tempo: Planeta M.Art

El treball que enguany ens ha 
presentat a la Sala Sindicat 
és tot un referent a l’Art, a la 
creativitat i a la imaginació, 
sense deixar enrere el seu 
humor teatralitzat, on ens diu 
que dintre de tots nosaltres 
hi ha un artista. Tenim ulls 
per mirar, orelles per escoltar, 
nas per olorar, boca per par-
lar, mans per dibuixar, braços 
per abraçar i peus per dansar, 
córrer i caminar. I heus aquí 
que a sota del barret hi tenim 
el magatzem dels records, les 
emocions, les imaginacions... 
Quan ens volem comunicar, 
comença l’ART.

Com deia Marcel Duchamp.... 
D’artista n’és tothom que sà-
piga mirar.

JORDI VILANOVA

JORDI VILANOVA



Amb aquest títol, el diari Regió7 
publicava el dissabte 14 de des-
embre un article de Jordi Escu-
dé en què entrevistava Climent 
Ribera, el director dels Pastorets 
de Balsareny. Pel seu interès, en 
transcrivim alguns paràgrafs:  

En Lluquet dels Pastorets de 
Balsareny tindrà enguany 
de companya la Rovellona, 
un personatge pròpiament 
femení i interpretat per una 
dona. És una situació insòlita 
dins el conjunt de representa-
cions que es fan a Catalunya, 
i que es manté en la línia im-
pulsada l’any passat pel seu 
nou director, Climent Ribera, 
de modernitzar la història i 
d’anar equilibrant l’elenc en 
qüestió de gènere amb la fe-
minització d’alguns dels pro-
tagonistes.

Com tota la resta, el personat-
ge de la Rovellona està des-
doblat, i serà interpretat per 
Aina Rodríguez i Júlia Par-
dillo. La Rovellona dels Pas-
torets de Balsareny «no deixa 
de ser una noia de pagès, però 
que reivindica el seu rol», diu 
Ribera, que d’aquesta manera 
vol trencar la versió clàssica 
d’un Lluquet valent i decidit i 
un Rovelló més poruc «i bus-
car-los un equilibri», amb una 
Rovellona «no tan bleda, sinó 
més transgressora, amb en-
giny i un punt d’irreverència, 
però també divertida i que 
alhora defensa el seu rol de 
dona».

Com a director de l’obra, Ribe-
ra ja ha fet experiments sem-
blants i de reforç del caràcter 
femení amb altres personat-
ges. La gran novetat ja va arri-
bar amb la Llucifera, que hi és 
de fa un temps però l’any pas-
sat va agafar protagonisme, i 
que amb un paper feminitzat 
«és qui realment manega les 
cireres de l’infern». També s’ha 

PASTORETS DE BALSARENY

Balsareny feminitza els Pastorets 
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transformat la Isabeló, «sem-
pre tan submisa i una de les 
grans damnificades dels Pas-
torets», que aquí agafa perso-
nalitat pròpia, apunta Ribera. I 
a Balsareny, els pastors Jepó, 
Joanoi i Anam comparteixen 
escenari amb la Sara, la Rebe-
ca i la Judit, les cares femeni-
nes que els acompanyen en 
cada funció. [...]  Reivindica 
«un canvi de mentalitat».

Ribera no descarta introduir 
un nou canvi de gènere en al-
gun personatge l’any que ve: 
«Si ho fem amb els papers jo-
ves, també ho podem fer amb 
els grans», avança sense reve-
lar més detalls. I és que, com 

a director dels Pastorets de 
Balsareny, defensa «l’altaveu» 
que proporcionen l’art i la 
cultura a la vida real per rei-
vindicar, entre altres coses, «el 
paper de la dona a nivell so-
cial». [...]

S’estrena un nou teló per a 
un espectacle «més àgil»

Més enllà del canvi de gènere 
del personatge del Rovelló pel 
de la Rovellona, els Pastorets 
de Balsareny introduiran en-
guany altres novetats. D’una 
banda, renoven el decorat 
amb l’estrena de dos telons 
de rompiment que represen-
ten la part superior del bran-

catge dels arbres d’un bosc. 
«Això ens solucionarà moltes 
escenes», diu Ribera, que es 
manté en la línia iniciada l’any 
passat d’anar buidant peces 
per guanyar espai a l’escenari, 
en què «pràcticament tot el 
pes recau en la il·luminació i la 
interpretació».

Enguany, també es vol guan-
yar agilitat, i cap al 80 % de la 
funció es farà a teló obert. Això 
si, quan es tanqui, «passaran 
coses a platea per mantenir 
la gent entretinguda», explica 
Ribera. Així mateix, s’ha redis-
senyat la pàgina web i s’ha 
renovat el cartell anunciador, 
que substitueix el que hi havia 
des del 2002, i que representa 
la nineta de l’ull d’un pastoret 
que contempla la silueta de 
dos diables.

Jordi Escudé

Per altra banda, destaquem 
que l’associació ha celebrat ja 
el seu primer assaig general, 
el dia 15, i en el marc solidari 
de la Marató de TV3, ha fet un 
acapte entre els mateixos ac-
tors i col·laboradors, en el qual 
s’han recollit 300 euros per a la 
lluita contra les malalties mino-
ritàries. Gràcies a tots els que hi 
han participat.

Les entrades anticipades ja es 
poden adquirir per internet a 
www.pastoretsbalsareny.cat i, 
presencialment, al Dolç Capri-
txet, en horari comercial.

PASTORETS DE BALSARENY

PASTORETS DE BALSARENY
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BALSARENY SOLIDARI
Durant aquest dies propers a 
la Marató de TV3 hem acollit 
tres actes en benefici de la 
marató: el show de la gent 
gran del grup la Il·lusió al Ca-
sal Cívic de Balsareny, la mas-
ter class de zumba, strong i 
balls llatins amb el gimnàs O2 
a la Sala del Sindicat i la xe-
rrada sobre malalties minori-
tàries del Doctor Cañellas al 
Casal Cívic. 

Volem agrair el suport, 
col·laboració i assistència als 
actes fets fins ara i als que 
encara estan fer. Diu molt de 
Balsareny i dels seus veïns.

HISENDA
Aprovem els pressupostos 
per a l’any 2020 al novem-
bre. Aquest és un fet molt 
remarcable, ja que feia molts 
anys que no es donava i per-
metrà que l’economia de 
l’Ajuntament vagi a l’hora.

ESPORTS
Estem adaptant el pavelló es-
portiu a les noves tecnologies 
i l’estem fent més sostenible. 
Col·loquem enllumenat LED 
interior a les grades i canviem 
els marcs de les finestres, fins 
ara de fusta, per alumini. 

En breu trobareu més canvis!

AJUNTAMENT DE BALSARENY

Desembre 2019

AJUNTAMENT DE BALSARENY

25N
Defensem l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones 
el dia 25N a l’Escola Guillem 
de Balsareny i davant de 
l’Ajuntament amb actes de 
sensibilització contra la vio-
lència masclista.

AJUNTAMENT DE BALSARENY

AJUNTAMENT DE BALSARENYAJUNTAMENT DE BALSARENY

AJUNTAMENT DE BALSARENY AJUNTAMENT DE BALSARENY

AJUNTAMENT DE BALSARENY
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AJUNTAMENT DE BALSARENY

FESTES
Estrenem arbres amb llums 
per Nadal i encesa col·lectiva 
i sostenible per Santa Llúcia. 

L’equip de govern 
de l’Ajuntament de 
Balsareny volem
desitjar-vos
unes Bones Festes 
i un pròsper any 2020.

VIA PÚBLICA
Posem bancs de pedra a la 
plaça de la Mel per fer els 
entorns d’oci i accessos més 
segurs. Continuem fent man-
teniment i adequació del mo-
biliari urbà.

AJUNTAMENT DE BALSARENY

MEDI AMBIENT
Hem iniciat les obres del punt 
de càrrega de vehicles elèc-
trics a l’aparcament de la llar 
d’infants. Aquest punt de cà-
rrega és per a dos vehicles i és 
de carga semi-ràpida.

Fem arribar a les cases la in-
formació de com evolucio-
na la recollida selectiva amb 
contenidors tancats. Estem 
molts contents dels resultats i 
una vegada més volem agrair 
l’esforç de tothom.

AJUNTAMENT DE BALSARENY

AJUNTAMENT DE BALSARENY AJUNTAMENT DE BALSARENY AJUNTAMENT DE BALSARENY
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El 10 de desembre va tenir 
lloc aquest laboratori de lec-
tura, adreçat a infants de 4 a 
9 anys, que ha permès als 14 
infants assistents conèixer 
el Geoparc de la Catalunya 
Central, alhora que han tocat 
i remenat llibres de conei-
xements relacionats amb el 
món de la natura. També han 

ANA PÉREZ HIDALGO

Laboratori de lectura 
‘Seguint les petjades del passat’ 

creat fòssils com els que es 
podrien trobar al mar inte-
rior. 

Un laboratori de lectura és 
un tipus d’activitat familiar 
que convida a experimen-
tar al voltant de la lectura. 
Durant una sessió es pro-
posen fórmules diverses 
d’aproximació, descoberta i 
lectura dels llibres a infants. 

ANA PÉREZ HIDALGO

Per segon any consecutiu, 
hem iniciat el programa LE-
CXIT, amb 7 parelles lectores 
(infant i voluntari),  gràcies 
al treball conjunt de l’Escola 
Guillem, la regidoria d’Acció 
Social de l’Ajuntament de 
Balsareny i la Biblioteca Pere 
Casaldàliga.

LECXIT és un programa de 
la Fundació Bofill que té per 
objectiu incrementar l’èxit 
educatiu dels infants a través 
del treball per la millora de la 
seva comprensió lectora. La 
clau de LECXIT està en treba-
llar de forma lúdica i amena 

ANA PÉREZ HIDALGO

Programa LECXIT 
gràcies al voluntariat i a la im-
plicació de l’entorn dels nens 
i nenes que participen en el 
programa. LECXIT funcio-
na gràcies a la col·laboració 
dels voluntaris i voluntàries, 
que acompanyen els infants 
en la lectura amb una tutoria 
individual per setmana.

El passat 30 de novembre 
es va dur a terme la Jornada 
Lecxit a Barcelona pensada 
com un espai d’aprenentatge 
compartit entre les persones 
que impulsen el programa 
LECXIT. En el cas de Balsa-
reny, hi van assistir una vo-
luntària, l’Elvira Fernández, i 
la bibliotecària, Ana Pérez.

Cada any la biblioteca i els 
membres del Club de lectu-
ra fàcil d’AMPANS, duem a 
terme una activitat per ce-
lebrar el Nadal juntament 
amb els avis de la Residència 
Verge de Montserrat. Aquest 
any hem anat molt d’hora 
i el dilluns 9 de desembre 
vam compartir una tarda 
molt agradable, on el teatre, 
la poesia i la cançó en van 
ser els protagonistes de la 
mà dels alumnes d’AMPANS  
Rosa, Mercè, Julie, Ivan, Paulí, 
Marc, Ramon i Jordi. 

També hem comptat amb la 

ANA PÉREZ HIDALGO

Recital de ‘poesia i Nadal’ a la 
Residència Casal Verge de Montserrat,  
juntament amb els amics d’AMPANS 

col·laboració d’en Ramon Ca-
rreté, fent de Jeremies, junt 
amb en Jordi i en Ramon en 
els papers de Lluquet i Rove-
lló, dels Pastorets de Josep 
M. Folch i Torres. El Ramon 
Carreté també va recitar un 
fragment del Poema de Nadal 
de Josep M. de Sagarra, que 
va agradar moltíssim a tots 
els presents.

Us podeu imaginar que els 
avis i les àvies presents van 
gaudir d’una estona molt en-
tranyable que vam finalitzar 
compartint amb tots els pre-
sents uns sucs, uns pastissos 
i unes galetes oferts per la 
Residència. 

ANA PÉREZ HIDALGO
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Aquest curs 2019/2020 hem 
establert una col·laboració 
entre aquests dos serveis 
municipals amb l’objectiu 
d’apropar els contes als in-
fants i també que la bibliote-
ca sigui un espai familiar per 
a ells. 

Es per això que un divendres 
de cada mes la bibliotecària 
visita la Llar, explica un parell 
de contes i compartim ple-
gats una estoneta dedicada 
als llibres; i periòdicament els 
nens vindran a la Biblioteca.

També s’ha preparat una 
“maleta viatgera” per als 
alumnes de P2 i, propera-
ment, una altra per a P1. 
Aquestes maletes passaran 
per les cases de tots els nens i 
nenes perquè pugin llegir en 
família els contes que inclou.

ANA PÉREZ HIDALGO

Col·laboració Biblioteca i Llar d’Infants Sant Marc

Igualment, el 24 d’octubre, 
Dia Mundial de la Biblioteca, 
la Llar d’Infants va organitzar 
una visita a la Biblioteca on 
van venir els infants amb els 
seus familiars (pares, mares, 
avis, àvies, tiets i tietes). Els 

vam ensenyar la Biblioteca i 
vam compartir una estoneta 
on els protagonistes van ser 
els nens i els contes. Alguns 
van aprofitar per fer-se el 
carnet d’usuari de la Bibliote-
ca, que és gratuït.

I, per acabar el curs 2019-2020, 
i com hem fet els darrers anys, 
l’Hora del Conte del mes de 
juny serà adreçada especial-
ment als alumnes de la Llar 
d’Infants i els de P3 de l’Escola 
Guillem de Balsareny.

El passat dilluns 21 d’octubre, 
va tenir lloc a la Biblioteca 
Pere Casaldàliga la xerrada “El 
Geoparc de la Catalunya Cen-
tral” a càrrec del seu director 
científic, Ferran Climent.

En Ferran ens va donar 
l’oportunitat de conèixer mi-
llor el nostre territori reco-
negut com a Geoparc per la 
UNESCO. El Geoparc, que s’ha 

ANA PÉREZ HIDALGO

Xerrada sobre el Geoparc de la Catalunya central
convertit en un dels eixos ver-
tebradors del turisme al Ba-
ges, té una gran projecció de 
futur. Entre els diferents llocs 
i elements identitaris d’aquest 
Geoparc hi ha les Coves de 
Montserrat, a Collbató; les 
Coves del Toll, a Moià; la con-
ca salina de Cardona i Súria; i 
els relleus actuals dels antics 
deltes de Montserrat i Sant 
Llorenç del Munt.

Els orígens es remunten a 

uns 36 milions d’anys enrere, 
quan el centre de Catalunya 
estava cobert per un mar que 
va desaparèixer. L’aigua, la sal 
i el temps han deixat una geo-
logia i un paisatge espectacu-
lars. L’acció de l’ésser humà hi 
ha deixat també un ric llegat 
històric i un gran patrimoni 
miner.

Després de la xerrada va ha-
ver-hi un tast de productes de 
proximitat.

ANA PÉREZ HIDALGO

Bons moments amb bones persones 
en un acte entranyable i de viu record.

És allò que des de la Biblioteca Pere Casaldàliga
us desitgem per l’any vinent. 

Feliç 2020 i Bones Lectures!
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És reconegut com un dels 
instruments amb més pes 
dins la història de música do-
nat que els seus tons expres-
sius s’adapten a una gran 
varietat d’estils. Durant el 
segle XVI, va sofrir una gran 
expansió i va esdevenir un 
instrument molt popular en-
tre les diferents capes de la 
població (tant podia ser to-
cat per plebeus pertanyents 
a les classes considerades 
més baixes, com per nobles 
pertanyents a les altes esfe-
res de la societat d’aquells 
temps). A data, present el 
violí  continua essent un ins-
trument universal i versàtil i 
amb de reconeguda impor-
tància sobretot en la música 
considerada “clàssica”. 

El desenvolupament del vio-
lí modern ha estat gradual 
i complex, evolucionant a 
partir d’una varietat d’altres 
instruments de corda com 
per exemple, la lira en for-
ma de pera, que es trobava 
a Europa fins al segle IX i que 
inicialment es tocava en po-
sició vertical (posteriorment 
aquesta posició va canviar, 
inclinant-se). També el violí 
reflecteix clarament la in-

EMMB

Història del Violí
fluència del rabab de dues 
cordes, que es tracta d‘una 
violeta àrab introduïda a Eu-
ropa occidental al segle XI. 
En última instància, també 
recull influències procedents 
del rebec de tres cordes, apa-
regut a Espanya entre els se-
gles XI i XIII, probablement 
arran de les croades.  El rebec 
es recolzava generalment 
sobre el pit o sota la barbeta 
i era molt utilitzat pels troba-
dors dels segles XIII-XV per 
acompanyar el cant i el ball. 
Queda palès que els instru-
ments de corda tenen una 
llarga trajectòria en la músi-
ca folk, però el violí només 
va ser plenament reconegut 
quan va començar a ser ac-
ceptat entre les diferents 
corts reials.

La majoria d’historiadors 
coincideixen que el violí ac-
tual va sorgir a principis del 
segle XVI al nord d’Itàlia, una 
zona que mantindria la tradi-
ció de violí durant els segles 
següents. L’auró i l’avet, els 
dos tipus de fusta més afa-
vorits pels fabricants de violí 
aleshores i des d’aleshores, 
estaven fàcilment dispo-
nibles a la regió de Llom-
bardia. La ciutat de Brescia, 
situada als peus dels Alps, 

va ser la més primerenca a 
excel·lir en l’elaboració de 
violins, però Cremona, seu 
dels luthiers més famosos 

MÚSICA
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del món, Giuseppe Guarneri, 
Antonio Stradivari i la família 
Amati, ha quedat lligada per 
sempre a l’art de fer violins.  

Travessera, 77 - Tel. 93 820 03 55 - 605 79 78 32 - BALSARENY
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Quan condueixis,  aparca el mòbil.

No pots viure sense el carregador del teu mòbil.
Però si fas servir el mòbil al cotxe,

aquest pot ser el teu proper carregador.
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Un any mes, el doctor Cañe-
llas va organitzar una consul-
ta oberta per tal de parlar de 
la Marató d’enguany sobre 
les malalties minoritàries al 
centre cívic del Casal de la 
gent gran. Va començar la 
jornada amb un vídeo que 
parlava d’una noia, la Laura, 
que pateix una malaltia diag-
nosticada com la Morquio. 
Intentant posar la màxima 
atenció a les explicacions del 
vídeo, com tota la seixantena 
de balsarenyencs assistents, 
amb entrevistes als afectats, 
enguany em plau fer-vos 
arribar el que em va semblar 
una teràpia afortunada per a 
la Laura; practicar el so d’un 
aparell musical de vent, el pia-
no, i també més endavant al 
costat de la seva parella, que 
entonava una bonica cançó 
acompanyat de la guitarra. 

Després del passi del vídeo, 
Cañellas va explicar: “si us 
sembla, començaré fent un 
breu repàs de l’anunciat i 
després podem comentar to-
tes aquelles coses que d’una 
manera personal hagueu po-
gut palpar de prop. Com heu 
vist, el tema de la Marató són 
les anomenades malalties mi-

Josep Cañellas parla de la Marató

noritàries, malalties poc fre-
qüents que afecten un màxim 
de 5 persones cada 10.000 
habitants, incloent tot un con-
junt de malalties molt dife-
rents entre si, però que tenen 
en comú que acostumen a ser 
greus, cròniques, progressives 
i discapacitants. 

Actualment n’hi ha descrites 
unes 7.000, que poden afec-
tar de formes molt diferents la 
salut de les persones malaltes, 
com ara la mobilitat, el siste-
ma nerviós o l’immunològic, 
el metabolisme o l’equilibri 

hormonal, entre altres”.

Per exemple, la malaltia de 
Morquio és una afectació 
genètica que provoca de-
ficiència en el creixement i 
malformacions al tòrax i a 
les cames. Normalment els 
símptomes comencen en 
edat infantil, normalment als 
2 anys. Un altre exemple és 
una malaltia que afecta la pell, 
el Nevus congènit melanòcit 
gegant, que provoca grans ta-
ques des del naixement, que 
predisposa a la persona a te-
nir càncer i no té cura.

ARXIU

Com en tota ocasió, dins de 
qualsevol acte, en Pep acos-
tuma a incloure algunes ex-
periències personals acom-
panyades d’unes espurnes 
d’humor que fan molt ame-
nes les explicacions diag-
nòstiques d’una consulta 
interessant de tu a tu. L’acte 
d’aquella tarda va acabar amb 
l’adquisició i posterior sorteig 
d’una recaptació a favor de 
la Marató, que com sempre, 
mostra la solidaritat de Balsa-
reny en els usuaris del Casal 
de la gent gran, avui Centre 
cívic.
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Avui ens complau una vegada 
més pujar els quinze esglaons 
de l’Ajuntament de Balsareny 
per situar-nos a la planta se-
gona i saludar la Montserrat 
Recasens Arbós, qui des de fa 
uns mesos forma part de l’àrea 
de serveis econòmics, per tal de 
conèixer-la una mica més.

La Montserrat va néixer el 6 de 
juny de 1965 a l’Hospitalet de 
Llobregat, però fa més de trenta 
anys que viu a Manresa. Va cur-
sar la Diplomatura en Ciències 
Empresarials a la Universitat 
de Barcelona, i actualment se-
gueix estudiant, formant-se en 
els cursos de l’àrea econòmico-
financera que s’imparteixen en 
les administracions públiques, 
per poder desenvolupar més 
eficaçment la feina que fa a 
l’Ajuntament.

Referent al lleure, li agrada lle-
gir molt sobre història i actual-
ment està llegint el llibre  “Posta 
de sol sense lluna”, de Domè-
nec Pastor Petit, que tracte de 
les memòries d’infantesa de 
l’autor durant la Guerra Civil. 
També procura caminar, sem-
pre que pot, i va al gimnàs entre 
tres i quatre dies a la setmana. 
Li agrada molt viatjar: ha es-
tat a França, Itàlia, Mònaco, 
Alemanya, Bèlgica, Eslovènia, 
Croàcia, Països Baixos, Norue-
ga, Suècia, Finlàndia, Portugal, 
Irlanda, Regne Unit, Polònia i 
Suïssa. Cada any procura fer 
un país, i quan hi ha un cap de 
setmana llarg, sempre que pot, 
visita una ciutat. D’altra banda 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Montserrat Recasens, a l’àrea econòmica de l’Ajuntament de Balsareny

ens comenta que li falta temps 
per fer tot el que li agradaria. Li 
agrada anar al teatre i al cine-
ma i mirar sèries de televisió.

— Explica’ns, en primer lloc, 
com va anar tot això d’arribar 
a Balsareny i treballar a 
l’Ajuntament?

— Jo estava treballant en un 
altre Ajuntament fent una 
substitució d’una baixa de 
maternitat, llavors vaig veure 
l’anunci de l’Ajuntament de 
Balsareny que buscaven un 
administratiu de l’àrea econò-
mica, que és el departament 
on sempre he treballat i m’hi 
vaig apuntar; després de su-
perar totes les proves, vaig 
decidir venir a treballar-hi, per 
proximitat i perquè m’havien 
parlat molt bé de com es tre-
balla en aquest Ajuntament.

— Coneixies el nostre poble?

— El coneixia per la festa 

dels Traginers i pel seu famós 
castell. Ara, des que hi treba-
llo, procuro sortir a veure el 
poble, els seus carrers, el seu 
magnífic patrimoni i passejar-
me per les botigues i restau-
rants.

— Quant fa d’aquella arriba-
da i com t’hi trobes a la “Casa 
Gran”?

— Vaig arribar a l’Ajuntament 
el 12 d’agost d’aquest any, i la 
veritat és que m’hi trobo molt 
bé: m’han acollit molt bé i he 
trobat un escalf molt impor-
tant en els companys de fei-
na. Estic molt contenta de tre-
ballar en aquest Ajuntament 
i amb aquest equip de feina 
tan fantàstic.

— Anteriorment havies treba-
llat en alguna altra administra-
ció pública?

— Sí, he treballat en dos altres 
ajuntaments i a la Generalitat 

de Catalunya, i també he tre-
ballat a l’empresa privada.

— Quin tipus de feina hi fas a 
l’Ajuntament?

— Estic a l’àrea de Serveis 
econòmics, que és del que 
sempre he treballat, de 
comptable.

— L’escalf laboral dels com-
panys com l’has trobat?

— Molt bé, he tingut molta 
sort de trobar aquests com-
panys, m’hi sento molt a gust 
i això fa que treballi molt mi-
llor en aquest ambient tan 
favorable.

— Finalment, quants dies i 
quantes hores treballes amb 
nosaltres?

— Treballo a jornada com-
pleta, de dilluns a divendres 
al matí i dijous a la tarda tam-
bé.
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LA VEU DEL CAMPANAR

MN. ANTONI BONET

Els dies 12 al 14 de novembre 
va tenir lloc a Barcelona el 
Congrés internacional sobre 
l’aportació del papa Francesc 
a la teologia i a la pastoral 
de l’Església. Organitzat per 
l’Ateneu Universitari St. Pa-
cià, va celebrar-se a la Facul-
tat de Teologia de Catalun-
ya. Els grans temes van ser: 
l’Església, principi d’unitat del 
genere humà; una teologia 
en el cor de la vida i del món 
i Déu habita a la ciutat. Els 
ponents van ser procedents 
d’Europa, Àfrica, Àsia, Amèri-
ca del Nord i del Sud.

La inauguració i la cloenda va 
anar càrrec  del cardenal de 
Barcelona Mons. Joan-Josep 
Omella i les ponències van 
estar centrades sobre apor-
tacions del papa Francesc: la 
sinodalitat, la misericòrdia, 
la pietat popular, el diàleg, 
fe-vida, l’ecologia integral, la 
globalització, la cultura de la 

Congrés sobre el papa Francesc

pau amb l’esperit d’Assís, el 
diàleg, interreligiós, el diàleg 
ecumènic i l’església en sor-
tida.

Totes les ponències van 
ser d’un alt nivell i un ric 
contingut. Va haver-hi tra-
ducció simultània a les di-
ferents llengües per poder 
seguir-les sense cap dificul-
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tat i també la possibilitat del 
diàleg col·loqui a partir de 
l’exposició dels diferents po-
nents, entre ells: cardenal Luis 
F. Ladaria de Roma, el carde-
nal Mateo Zuppi d’Itàlia, la 
professora Margarida Bofa-
rull de Barcelona, el  professor 
Armand Puig de Barcelona, el 
cardenal Walter Kasper de 
Roma, monsenyor Joan Pla-

nellas de Tarragona,  monsen-
yor Adolfo González Montes 
d’Almeria, el cardenal Carlos 
Osoro de Madrid i d’altres.

Ha estat un bon ajut per viu-
re amb més transparencia 
el mateix Evangeli, que és la 
proposta de Jesús, i ser testi-
monis de l’alegria en el nostre 
món.

MN. ANTONI BONET

El passat dissabte, 16 de no-
vembre, 4 persones adultes 
van rebre el sagrament de 
la Confirmació de mans del 
nostre bisbe Xavier Novell. Va 
estar acompanyat de mossèn 
Lluís Tollar i de dos seminaris-
tes, en Jacob i el Josetxu. Va 
ser a  la missa de les 8 del ves-
pre. En la celebració es van 
estrenar un parell d’escolans. 
Fou una celebració molts vis-
cuda i alhora participada que 
va deixar un bon regust i un 
bon record a tothom.

Rober de Càritas: obert di-
lluns de 4 a 6 de la tarda. 

Confirmacions 
d’adults MN. ANTONI BONET

NOVEMBRE
Divendres, dia 1: 
Tots Sants  Pregària al cemen-
tiri a les 4 de la tarda. 

Dissabte, dia 2: 
Eucaristia a l’església parro-
quial a les 8 del vespre.

Diumenge, dia 3: 
“La veu del campanar” per 
Ràdio Balsareny de les 10 a 
les 10,15.

Diumenge, dia 10: 
Arrossada popular de Càritas.

Dimarts, dia 12: 
Eucaristia a les 5 de la tarda 
al Casal Verge de Montserrat.

Agenda Novembre - Desembre
Dissabte, dia 16: 
Confirmacions a l’església pa-
rroquial a les 8 del vespre. pel 
bisbe Xavier Novell.

Diumenge, dia 17: 
Eucaristia a les 10 h. a Ar-
gençola.

DESEMBRE
Diumenge, dia 3: 
“La veu del campanar” per 
ràdio Balsareny a les 10 h. del 
matí.

Dimarts, dia 10: 
Eucaristia a les 5 de la tarda 
al Casal Verge de Montserrat.

Dimarts, dia 24: 
Missa del Gall a les 11 de la 
nit.

Dimecres, dia 25, NADAL: 
Missa a les 12 h. a l’església 
parroquial.

Diumenge, dia 29: 
Festa de la Sagrada Família. A 
l’Eucaristia de les 12 h. Aplec 
familiar.

ARXIU



R. CARRETÉ

El passat 29 de novembre, 
l’amic Diego Galera va pre-
sentar el seu –per ara– darrer 
llibre a la Biblioteca Pere Ca-
saldàliga, de Balsareny. No es 
tracta d’un recull de poemes, 
com els tres darrers de la seva 
ja notable bibliografia: Trans-
parencia otoñal (2017) Sone-
tos a los Santos, libro primero 
(2017) i Sonetos a los santos, li-
bro segundo (2018), sinó d’un 
text en prosa, en la línia del 
volum de narrativa autobio-
gràfica que havia presentat el 
2016: Una historia común.

El llibre present porta un títol 
llarg que ja és suggeridor del 
seu contingut: reflexions de 
l’autor sobre fets diversos de 
la vida que li venen quan es 
desperta a trenc d’alba i ima-
gina com pot ser el dia que 
comença. En paraules d’ell 
mateix, el llibre vol ser un “as-
saig filosòfic d’autoajuda”. La 
primera part és com un die-
tari amb anotacions dels anys 
2001-2002 i 2013, però sobre-
tot de l’any 2017, i també hi 
ha esments a fets viscuts en 
altres anys, com el 1983, per 
exemple. Hi tracta aspectes 
i consideracions personals, 
però també esdeveniments 
col·lectius, alguns de prou 
cabdals per a la societat, 
sobre els quals reflexiona. 
L’autor escriu tal com li arriba 
la inspiració, i explica que la 
seva intenció és difondre els 
valors espirituals en què creu: 

‘Otra vez con el alba despierto y sueño un nuevo día’, 
de Diego Galera Morales

“escribo para manifestarme al 
mundo […], pero no hay ego 
en mis palabras […]: lo manda 
el corazón y escribe el alma”. 

A partir de la pàgina 82 (cor-
respon al 17 de  novembre 
de 2017), el llibre canvia de 
to: l’autor deixa de banda les 
anotacions de dietari i deci-
deix enriquir el volum citant 
i comentant fragments esco-
llits  del Nou Testament, so-
bretot dels quatre Evangelis, 
però també dels Fets dels 
Apòstols i algunes epístoles 
de sant Pau. Ho complemen-
ta amb reflexions pròpies 
i d’altres exegetes, i no hi 
manca espai per als poemes 
seus –hi ha una elegia a Er-
nest Lluch– i d’altres autors, 
com l’Stabat Mater de Lope 
de Vega. Entre els comenta-
ris bíblics, tanmateix, quan 

escau hi continua expressant 
vivències personals; hi des-
taco els paràgrafs plens de 
sentiment que dedica a la de-
funció del seu amic Rafa Vila-
nova i de l’Aurora Fernández, 
la mare d’aquest; a tots dos, 
com també a mossèn Climent 
Forner, va dedicat el llibre.

En la presentació, en Diego 
va explicar que des de 1988 
ja té editats vuit o nou llibres 
seus entre poemes i prosa, i 

que té poemes o microrelats 
solts apareguts en més de 
40 antologies internacionals, 
que espera algun dia poder 
publicar tots junts com a 
obra completa. Finalment, va 
anunciar que està preparant 
el tercer llibre de Sonetos a 
los Santos i ja té acabada una 
novel·la de prop de 500 pà-
gines, que espera que vegi 
la llum properament. Ens do-
narà, doncs, motius per conti-
nuar-ne parlant.

FACEBOOK: AJUNTAMENT DE BALSARENY
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ESGRIOLEM                                

ESGRIOLEM

Aportació de Xavi Novell 
Bulnes a la proposta de Ruta 
Pere Casaldàliga:

«M’he entretingut a fer un 
mapa amb els indrets pro-
posats per a la ruta Pere Ca-
saldàliga. L’he dividit en tres 
capes: la ruta estrictament 
urbana (de color vermell), 
la interurbana (verd) i m’he 
inventat una altra capa (gro-
ga) on hi podrien haver ele-
ments no relacionats direc-
tament amb la vida de Pere 
Casaldàliga, però que poden 
ser interessants per algú que 
s’aventurés a visitar Balsa-
reny. Critiqueu, proposeu i 
aporteu. Jo aniré editant el 
mapa.»

El mapa a què es refereix el 
podeu veure al facebook 
d’Esgriolem!

L’aportació d’en Xavier ha 
estat comentada favora-

Més aportacions sobre la “Ruta Casaldàliga” 

blement per Ricard Ribera 
Alonso, que suggereix afe-
gir-hi el Molí i el tram de la 
síquia que passa pel poble. 

També Sergi Fonseca Rie-
ra troba molt bé el mapa 
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d’en Xavi, i afegeix: «en la 
meva modesta aportació, 
com a “símbols” de Balsareny 
m’agradaria trobar-hi la res-
closa dels manresans i l’inici 
de la síquia; ja hi ha els horts 
i és genial aquesta “simbiosi 

humana fluvial”. No sé com 
lligar-ho amb el Bisbe, però 
la identitat del bosc de ribera 
de verns i dels aurons dona 
un caràcter a Balsareny molt 
particular, seguint la biogeo-
grafia del Llobregat.
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METEOROLOGIA

Resposta al repte núm. 45: 
4038 (2019 x 2)

ROC CARULLA

Repte núm. 46

La pissarra del mestre Tites feia 6 m 
d’ample. La part del mig feia 3 m. 
Les altres dues parts tenien la mateixa
amplada. Quina era l’amplada de la part
 de la dreta?

Salut i lògica! 

FRANCESC CAMPRUBÍ

Pel novembre, sembra acabada
i fins a un altra anyada

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)            8,3
Mitjana (min.+ màx.)         9,2
Mitjana de mínimes          2,0
Mitjana de màximes        16,4
Mínima (dia 20)                 -4,6
Màxima (dia 1)                23,1
Mín. més alta (dia 3)          11,6
Màx. més baixa (dia 14)            8,7

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 30)  1.014,2
Mínima (dia 23)                 982,2

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 3)         49,0
Velocitat mitjana          6,0
Recorregut del vent (en km)      4.313,3

La pluja (litres/m2) 
Dia 1   3,1
Dia 3  2,0
Dia 5  4,6
Dia 10  1,5
Dia 14  4,1
Dia 22  15,3
Dia 23  4,6

Total                   35,2 litres

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Som gairebé en un altre Na-
dal i em plau fer-vos arribar, 
a títol de felicitació, la meva 
afecció a llegir. Sí, pel fet de 
poder llegir, avui de nou tinc 
l’oportunitat de retrobar-me 
amb la columna de reflexió 
de Martí Gironell, la qual vol-
dria que igual que m’omple 
a mi, us omplís de pau com-
partida i avinguda amb els 
acords de casa.

“Estic llegint el llibre de l’Alba 
Castellví Educar sense cridar, 
d’Angle Editorial. I l’altre dia 
vaig arribar al capítol titulat 
“Parlar amb els fills per cons-
truir la convivència i resoldre 
problemes”, que arrenca amb 
la importància de construir 
acords. I ens recorda que, se-
gons el diccionari, un acord 
és un pacte pel qual cessen 
les desavinences. I sense 
deixar el diccionari, veiem 
que fer una cosa d’acord és 
fer-la amb aquella unió que 
resulta d’una manera co-
muna de sentir, de pensar o 

Ets part de casa, nen
d’obrar. Per això és important 
que uns i altres puguem ex-
plicar com ens sentim davant 
dels problemes de convivèn-
cia. Castellví sosté que com 
que les desavinences provo-
quen malestar i a casa ens hi 
volem trobar bé i volem que 
s’hi trobi bé tothom, conèixer 
la manera de poder-nos ave-
nir és fonamental. I em va fer 
pensar. Per això els proposo 
de substituir “casa” per “país” 
i “nen” per “comunitat”. Cas-
tellví afirma que un nen que 
pugui aprendre a arribar a 
acords serà més flexible, res-
pectuós i establirà millors re-
lacions.

Com podem arribar a acords 
a casa amb el nen? Buscar un 
moment adequat, parlar de 
com ens sentim davant del 
problema, explicar que ne-
cessitem la seva ajuda, dema-
nar-li idees...  

Cinc minuts són cinc minuts 
i no vull sobrepassar-los, per 
això us desitjo Bon Nadal a 
tothom.

CINC MINUTS
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