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Balsareny va celebrar la Dia-
da de Sant Jordi en ple con-
finament, sense poder sortir 
per comprar llibres ni roses; 
però moltes famílies han 
guarnit els balcons, a més 
de les tradicionals senyeres, 
amb dibuixos de roses i mis-
satges al·lusius a la situació 
sanitària que estem patint. 
Vet ací unes fotografies, po-
ques, del recorregut limitat 
que el fotògraf va poder fer 
en sortir per proveir-se que-
viures, i que volen deixar 
constància del tarannà del 
nostre poble.

“A cops de vida i de Gràcia, a 
trets de mort i d’història, en-
calçant utopies i a l’aguait del 
Regne, he anat entenent mi-
llor qui era el drac, qui la prin-
cesa, què hi feia Sant Jordi 
a cavall i amb la llança, què 

Sant Jordi als balcons
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 J. Vilanova

hauríem de fer tots plegats 
per a esser també una mica 
sants Jordis...” [Paraules de 
Pere Casaldàliga quan se li 
va atorgar la Creu de Sant 
Jordi, gener de 1990].

 J. Vilanova

Les fotos les vàrem publicar 
al blog del Sarment tot desi-
tjant un bon Sant Jordi a tota 
la bona gent de Balsareny!

Ens en sortirem!
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Durant aquest temps de con-
finament, els Dansaires dels 
Pastorets de Balsareny no 
hem parat de fer coses.

Al principi, arran de la pro-
posta d’una mare, vàrem fer 
un vídeo per solidaritzar-nos 
amb tot el col·lectiu que tre-
balla per fer front a la CO-
VID-19 i dedicar-lo també 
als afectats. En aquest vídeo 
cada dansaire va ballar la 
dansa que va voler.

Com que en cap moment hem 
sabut quant duraria el confi-

Dansaires dels Pastorets de Balsareny

Assagem i ballem a casa

 Dansaires dels Pastorets de Balsareny

nament, va sorgir la proposta 
d’una altra mare: assajar en 
línia, per videoconferència. 
Vam buscar informació de di-
ferents plataformes per veure 
quina s’adaptava millor a les 
nostres necessitats i, un cop 
provada la plataforma escolli-
da, vam iniciar els assajos.
Assajar en línia és molt di-
ferent a fer-ho tots junts: cal 
prestar més atenció. A vega-
des la connexió falla i tant la 
imatge com el so arriben en-
tretallats; malgrat tot, ens en 
sortim força bé. Estem con-
tents de poder continuar as-
sajant i poder-nos veure du-
rant aquestes estones. Hem 

quan hem de preparar algu-
na ballada. Per a col·laborar 
amb els actes programats 
virtualment de la diada de 
Sant Marc, impulsats per 
l’Ajuntament, cada dansaire 
es va preparar un tros d’una 
dansa prèviament escollida, a 
partir d’un vídeo que se’ls va 
fer arribar.

establert dos dies d’assaig a 
la setmana.

Amb els més petits, però, tot 
i que també ho hem provat, 
aquest sistema no ha anat 
gaire bé, ja que no ho aca-
ben d’entendre i es cansen. 
Són els pares els qui els fan 
assajar quan els ve de gust o 

Plaça de la Mel, b2, local 2.
Tel. 93 249 73 57 

BALSARENY

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
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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
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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

 Dansaires dels Pastorets de Balsareny
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L’Associació Araguaia amb 
el Bisbe Casaldàliga engega 
aquesta setmana la campan-
ya COVID19: CRIDA DES 
DE L’ARAGUAIA, per tal de 
recolzar les famílies de pe-
tits camperols i els Pobles 
Indígenes d’aquella regió de 
l’Amazònia. 

La campanya té 3 objectius:

Covid19: crida des de l’Araguaia
Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga

Garantir que totes les 
persones puguin fer 3 
àpats al dia.
Facilitar que tothom tingui 
accés a mascaretes per 
protegir-se.
Donar ajuts en forma de 
diners, perquè les famí-
lies puguin pagar la llum 
i comprar el gas que ne-
cessiten per cuinar.

1-

2-

3-

A l’Araguaia, més d’un 30% 
de la població viu sota el llin-
dar de la pobresa, amb menys 
d’un euro al dia, i el 80% no 
tenen accés a aigua tractada, 
ni a xarxa de clavegueram. 
Tot això, en una regió on hi ha 
un únic hospital per atendre 
una extensió com tota Cata-
lunya… i en el qual hi ha no-
més un respirador. Per això, 
la prevenció és fonamental i 

és segurament l’única opció 
que tenen aquestes famílies 
de sobreviure.

Preocupen especialment els 
pobles indígenes, que (ells 
sí) ja han patit històricament 
l’efecte d’altres pandèmies i 
que són especialment sensi-
bles a les afectacions de tipus 
respiratori. De fet, la meitat del 
poble Xavante, per exemple, 
va morir com a conseqüèn-
cia del xarampió que vàrem 
portar els blancs, a finals dels 
anys 60. Avui, l’entrada del 
coronavirus en una comunitat 
indígena podria significar la fi 
de tota una cultura.

Necessiten comprar almenys 
100 cistelles d’aliments es-
sencials, per tal d’atendre 
100 famílies als assentaments 
més aïllats i a les comunitats 
indígenes Tapirapé, Karajá i 

Xavante, per tal que puguin 
quedar-se a casa seva, amb 
garanties.

“La solidaritat ha de ser con-
signa de vida i un desafiament 
per la Pau” (Pere Casaldàliga)

Per tots aquests motius, i en-
tenent les dificultats que ens 
afecten a tots a casa nostra, 
l’Associació Araguaia amb el 
Bisbe Casaldàliga, de Cata-
lunya, i l’Associació ANSA, de 
São Félix do Araguaia, hem 
engegat aquesta campanya 
de recolzament a les Causes 
d’en Pere Casaldàliga, direc-
tament a l’Araguaia, en cata-
là, castellà i portuguès. Sense 
intermediaris.

El web de la campanya és:
https://casaldaliga-causas.
org/coronavirus-emergencia-
global/

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com

FORN
Pa i Pastisseria

Travessera, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55 

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

TAVERNA EL BOTER

I es necessiten donatius ur-
gents: amb 15 euros una 
família pugui menjar durant 
mig mes, amb 30 euros tot 
un mes, amb 60 euros durant 
dos mesos.

Els donatius es poden fer 
arribar mitjançant el següent 
número de compte:

ES25 2100 3200 9222 0116 
6326 

O bé mitjançant l’enllaç:

https://casaldaliga-causas.
org/coronavirus-donatius/ 

Per qualsevol dubte o co-
mentari ens podem adreçar 
al telèfon: 623 038 875

Solidaritat no és donar el que 
et sobra, sinó compartir el 
que tens.

@merceria.entrecostures
lourdescas1970@gmail.com

Pl. Ricard Viñas, 7, A
08660 Balsareny
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Casal Verge de Montserrat

Nota del Casal Verge de Montserrat de Balsareny

En referència a la carta apa-
reguda en la revista “Sar-
ment”  de Balsareny del mes 
d’abril, manifestem que ens 
dol la mort d’en Ventura Ro-
dellas Llobet com la de les 
altres persones que ens han 
deixat en aquesta etapa mar-
cada per la pandèmia que 
tantes conseqüències ha 
comportat, així com efectes 
negatius ens està deixant.

El Casal Verge de Montser-

rat està convençut que tant 
els treballadors d’atenció 
directa als residents, perso-
nal d’administració i serveis, 
com l’equip directiu han pro-
curat donar el millor de si 
mateixos tot estant exposats 
al contagi en uns moments 
especialment difícils, durs i 
compromesos la qual cosa 
cal agrair profundament. 

Respecte al tracte i la co-
municació amb els familiars, 
ens dol que algú hagi pogut 
tenir una percepció negati-

va. Hem fet tots els esforços 
possibles en aquest sentit 
en totes les ocasions. La-
mentem profundament que 
en aquests moments tan 
delicats s’hagi pogut tenir 
aquesta sensació. Tenim el 
convenciment que sempre 
s’ha actuat de la millor ma-
nera possible i s’ha prioritzat 
l’atenció directa de totes les 
persones residents, que en 
cap cas els ha faltat aquesta 
atenció. 

El Casal es fa ressò de la 

situació extrema que les 
residències de tot el país 
han hagut d’afrontar a cau-
sa d’aquesta malura que 
ha estat especialment cruel 
amb la gent gran. El repor-
tatge “Residències, els grans 
oblidats” emès per TV3 en 
el programa “30 minuts” el 
dia 10 de maig, fa un recull 
d’aquesta desafortunada si-
tuació.

Esperem que aquesta malal-
tia reverteixi de manera defi-
nitiva en poc temps. 

ARFAC

ARFAC mostra empatia amb la família Solà-Rodellas 

Benvolguda família Solà Ro-
dellas,

En relació a la vostra publi-
cació en el darrer butlletí 500 
de Sarment, on manifesteu 
un desacord amb la gestió 
del covid al Casal Verge de 
Montserrat  i l’afectació amb 
el vostre oncle i cunyat, Ven-
tura Rodellas Llobet, volem 
expressar-vos un absolut 
apropament empàtic i tam-
bé, lamentablement, les nos-
tres condolences, així com a 
tots els afectats i traspassats 
durant i/o a conseqüència 
d’aquesta pandèmia. 

Llegir la vostra carta, tan ben 
estructurada i plena de sen-
timents, segur que no deixa 
ningú indiferent. Els fets que 
exposeu creiem que no po-
den anar acompanyats de 
silencis. 

Per això volem adjuntar els 
nostres comentaris, i tant de 
bo s’hi poguessin adjuntar 
els d’altres lectors que, com 
nosaltres, es manifestessin, 
fent-vos veure que no esteu 
sols. 

Desgraciadament aquesta 
pandèmia ha afectat i molt a 
moltes residències per a per-
sones d’edat avançada que, 
amb patologies, o desen-
volupant-ne, i necessitades 
d’atenció sanitària, s’han vist 
afectades greument en un en-
torn poc favorable. 

Molts han estat els esforços 
del personal d’aquest cen-
tres residencials davant del 
covid-19, però alhora gran ha 
estat el patiment i angoixa de 
moltes famílies que, com vo-
saltres, han sentit impotència i 
desatenció davant la persecu-
ció i l’amenaça de la malaltia. 

Així mateix, aquesta situació 
ha cridat l’atenció de molts 
periodistes que, en els seus 
mitjans de comunicació, miren 
de fer anàlisi de la situació en 
aquests centres residencials. 

Abans del coronavirus, moltes 
residències tenien una cons-
tant rotació del personal cui-
dador, que, amb contractes 
precaris i sous irrisoris, desen-
volupen la part més propera i 
humana. 

Per altra banda, uns equips 

directius, dels quals ni usuaris 
ni residents coneixen tan sols 
de quina titulació i formació 
disposen per estar al capda-
vant d’un centre assistencial, 
i, menys encara, si els seus 
salaris són proporcionats a la 
resta de l’equip assistencial. 

La suma de tot plegat pot 
comportar greus conseqüèn-
cies, i potser la residència Ca-
sal Verge de Montserrat n’és 
una afectada més. 

En vuit anys que n’heu estat 
usuaris, haureu pogut ser tes-
timonis i veure passar pel Ca-
sal cinc direccions diferents, 
dues gerències, molts canvis 
d’infermeria, i darrerament 
una nova incorporació a ser-
veis socials, fruit del recent i in-
comprès acomiadament de la 
Maria Josep, que n’ocupava el 
lloc i s’havia guanyat l’estima 
de molts usuaris. 

Tot plegat: acomiadaments, 
infermers que pleguen, cuida-
dores sobrecarregades de fei-
na i assumint responsabilitats 
que no els pertoquen, baixes 
laborals, manca d’informació, 
etc., no és l’escenari més ido-
ni per atendre com es merei-

xen els residents; i menys da-
vant d’una pandèmia. 

I no volem parlar del patronat 
que ho gestiona, el qual ja ha 
estat qüestionat en més d’una 
ocasió, però les nostres reivin-
dicacions i queixes semblen 
importar ben poc a les perso-
nes que en formen part. 

La vostra carta ens entristeix 
i alhora ens fa recordar altres 
casos, com el de la també 
sentida defunció de Carme 
Gonfaus Rabeya, l’any 2018, 
quan la seva filla Roser, com 
vosaltres, exposava els fets 
en aquest butlletí, el maig del 
2019, un any després de dol 
i llàgrimes, sense obtenir cap 
resposta. 
Esperem i desitgem que la 
vostra protesta no quedi en 
un no-res, i serveixi per sen-
sibilitzar el poble de Balsa-
reny i ajudi a trencar un silenci 
que crida amb força dins dels 
nostres cors, i molt probable-
ment dins dels cors del perso-
nal cuidador, que és qui està 
sempre a primera línia rebent-
ne les conseqüències; consi-
derem que es mereixen molt 
més que el nostre immens 
agraïment i reconeixement.
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@bibliotecaperecasaldaliga.balsareny

I properament...

@bibliotecabalsareny

Durant aquests dies de con-
finament, la Biblioteca ha es-
tat molt activa a les xarxes 
socials i ha participat en pro-
jectes duts a terme conjunta-
ment amb les Biblioteques del 
Bages, Berguedà i Moianès. 

Ana M. Pérez Hidalgo

Activitats virtuals de la Biblioteca confinada
Us animem a seguir-nos a través 
de les nostres xarxes socials:

 Arxiu

La Biblioteca ha participat en 
la iniciativa oberta de recoma-
nacions i narracions de con-
tes promoguda per l’Escola 
per celebrar Sant Jordi. La 
nostra participació ha estat la 
narració del conte ‘Siete rato-
nes ciegos’ d’Ed Young. 

Ana M. Pérez Hidalgo

Sant Jordi confinat a l’Escola 
Guillem de Balsareny 

Per celebrar el Sant Jordi 
confinat, les biblioteques del 
Bages, Berguedà i Moianès 
vam preparar un conte expli-
cat a través de les portades 
dels contes que teníem a 
casa. En el conte van inten-
tar destacar els valors de tot 
allò que habitualment difonen, 
com ara els d’un patrimoni tan 
essencial com són els llibres i 
la literatura. 

Si el voleu veure, ho trobareu 
a les nostres xarxes socials 
i també en aquest canal de 
youtube: https://youtu.be/Ibn-
0nQpFqc

Ana M. Pérez Hidalgo

Revetlla 
de Sant Jordi

Des de l’Ajuntament de 
Balsareny i la Diputació de 
Barcelona s’està treballant 
conjuntament per la reober-
tura del servei de Bibliote-
ca, garantint  les condicions 
d’higiene i disposant de tots 
els protocols necessaris. Ini-
ciarem la reobertura amb 
serveis presencials bàsics 
(retorn i préstecs de llibres) 
que anirem ampliant de mica 
en mica.

Ana M. Pérez Hidalgo

Propera reobertura de la Biblioteca 
Així doncs, com que sem-
bla que ben aviat podrem 
veure’ns de nou a la bibliote-
ca, t’expliquem algunes me-
sures perquè tot et sigui més 
còmode. Rebràs un avís de 
la biblioteca quan tornem a 
obrir.

En una primera fase només 
podràs agafar en préstec do-
cuments i retornar-los. Com 
que no podràs consultar els 
documents a la biblioteca, 
et recomanem que ens els  

demanis prèviament per co-
rreu electrònic (b.balsareny@
diba.cat) i a través de les 
xarxes socials de la Bibliote-
ca (Facebook i Twitter). Quan 
els tinguem a punt t’avisarem 
per recollir-los.

Un cop oberta la Biblioteca, 
també podràs fer les co-
mandes per telèfon (938 396 
260).

No podràs utilitzar la biblio-
teca per a la consulta ni per 

a l’estudi. Així mateix, per 
facilitar tots els tràmits, hem 
allargat els terminis per retor-
nar els préstecs vigents fins 
al 31 de juliol i per recollir les 
reserves pendents fins al 23 
de juliol. 

Quan obrim i durant la Fase 
1 del desconfinament, us 
atendrem d’un a un just a 
l’entrada de la Biblioteca. 
Per a la seguretat de tots, et 
preguem que vinguis a la bi-
blioteca amb mascareta.

El podeu veure aquí: 
https://youtu.be/Dwf3-N-E5vI

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

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

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



biblioteca
07

El Club de lectura de novel·la 
de la nostra Biblioteca tenia 
prevista una tertúlia literària 
amb Jenn Díaz per comentar 
el seu llibre ‘Mare i filla’, em-
marcada dins del programa 
“Lletres en Viu” de la Institució 
Lletres Catalanes. 

El covid-19 no ho va perme-

Ana M. Pérez Hidalgo

Club de lectura i Jenn Díaz
tre; però, en espera de tro-
bar-nos presencialment més 
endavant, la Jenn ens ha fet 
arribar una presentació en un 
minut. 

La podeu consultar a les 
xarxes socials de la Biblio-
teca  o al canal de Youtube 
de la Institució de les Lletres 
Catalanes (https://youtu.be/
yMGqV0UYSaQ)

Setmanalment la Biblioteca 
publica a les xarxes socials 
tot un seguit d’informacions 
per tal de donar a conèixer 
un ampli ventall de recur-
sos informatius i de lleure 
que són gratuïts. També fem 
recomanacions de llibres, 
pel·lícules i revistes acces-
sibles des de la plataforma 
de préstec de llibres digitals 
#eBbilio.

Una de les recomanacions 
que us hem fet arribar i que 
també us la volem recoma-
nar per aquesta via és la Tri-
logia de Holt, de Kent Haruf 
(‘Cançó de la Plana’, ‘Ca-
pvespre’ i ‘Benedicció’). 

A les tres novel·les d’aquesta 

Ana M. Pérez Hidalgo

Recomanacions de lectura i 
informacions d’interès del món 
de la cultura i de la lectura

trilogia, Kent Haruf explora 
les relacions humanes d’una 
petita comunitat de Colora-
do. El temps de l’acció és 
un present molt proper, tot i 
que sovint se’ns oblida: po-
dria haver estat ahir, abans-
d’ahir o demà passat, el que 
s’explica. El viatge narratiu 
que es proposa s’adequa 
a les tres etapes de la vida: 
naixement/joventut, madu-
resa i vellesa. 

Haruf és un virtuós de 
l’emoció continguda i fa que 
t’estimis els personatges, 
que tinguis ganes de retro-
bar-te’ls. Amb un llenguat-
ge aparentment senzill, ens 
presenta els seus conflictes 
on apareixen temes com  la 
soledat, l’abandonament, els 
abusos..., sense melodrama. 

Exposició virtual Verstialitats

Les biblioteques del Bages-
Berguedà-Moianès, per 
commemorar els 50 anys 
de la mort de Josep Carner 
i celebrar el Dia Mundial de 
la Poesia, vam preparar una 
exposició virtual que combi-
na poesies de diversos bes-
tiaris per a infants i muntat-
ges fotogràfics elaborats per 
les biblioteques i basats en 
les imatges del llibre “Retra-
tos animales” de Yago Partal 
(Libros del Zorro rojo, 2019).

L’exposició es pot veure en 
el seu conjunt, aquí: http://
bit.ly/VerstialitatS. I si seguiu 
l’etiqueta #verstialitats po-
dreu veureu els muntatges 
fotogràfics que ha realitzat 

Ana M. Pérez Hidalgo

La Biblioteca Pere Casaldàli-
ga es va sumar a la iniciativa 
del Clijcat (Consell Català del 
Llibre Infantil i Juvenil) per ce-
lebrar el Dia Internacional del 
Llibre Infantil i Juvenil, que és 
el 2 d’abril, coincidint amb el 
naixement de Hans Christian 
Andersen.A través de les xar-
xes socials vam animar els 
lectors infantils a compartir 
el conte o llibre que s’estaven 

Ana M. Pérez Hidalgo

Celebració del Dia 
Internacional del Llibre 
Infantil i Juvenil

llegint, o bé un que volgues-
sin recomanar. Vam tenir una 
bona participació i vam apro-
fitar per fer-ne un vídeo. 

Aquest vídeo està disponi-
ble a les xarxes socials de 
la Biblioteca https://www.
facebook.com/bibliotecape-
recasaldaliga.balsareny/vi-
deos/685079585594553/ Va 
quedar molt xulo! Mireu-lo, 
que hi trobareu cares cone-
gudes.

cada biblioteca i gaudir del 
poema que l’acompanya. 

La Biblioteca de Balsareny 
va fer el muntatge del cèrvol i 
també el del rinoceront. 
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Josep Gudayol i Puig

Maria Tuneu, des del cant a la Polifònica a la Perruqueria Maria

Maria Tuneu Cerarols va néixer 
a Bulgària el 21 de setembre 
del 1995, i tal i com ens diu 
ella: “tinc molt present el lloc 
on vaig néixer, però estic vivint 
aquests meus anys de jove 
aquí a Puig-reig i Gironella, en-
tre el cant coral al Berguedà i 
la perruqueria a Balsareny, en 
concret a la carretera de Man-
resa, a la Perruqueria Maria, on 
em poso al vostre servei amb 
estil perruquer propi i la mo-
dernitat del present”.
En el seu currículum hi consta 
l’ensenyament secundari obli-
gatori, i estudids de Quiromas-
satges i Perruqueria, que ha 
cursat a Gironella i a Manresa, 
respectivament. D’altra banda 
li agrada molt cantar, forma 
part del grup coral Polifònica 
de Puig-reig, i actualment està 
estudiant música a Puig-reig. 
Pel que fa la l’esport li agrada 
molt l’esquí i en el seu temps 
lliure li agrada llegir, tot i que 
darrerament ho fa poc; ha llegit 
recentment Mar i cel, d’Àngel 
Guimerà.

Pel que fa als viatges, coneix 
Itàlia, Viena, Estocolm, Buda-
pest i, de més a prop, la Cer-
danya, Mallorca i Menorca, 
entre altres llocs.

—Pregunta obligada: com va 
anar tot això de venir a Balsa-
reny a fer de perruquera?

— Vaig assabentar-me que a 
Balsareny la Perruqueria Ma-
ria, després d’uns anys, es 
traspassava. I com que Bal-
sareny em queda més a prop 
que no pas Manresa, vaig de-
cidir provar-ho.

— Coneixies ja Balsareny?

— La veritat és que el coneixia 
poc; sobretot pel que fa a la 
participació de la Polifònica en 
el concert de Sant Esteve.

— Ens ha sorprès que el nom 
de Perruqueria Maria sigui el 
mateix que el teu nom, ha si-
gut coincidència?

— Sí, pel que fa al nom puc 
dir-vos que s’ha degut a una 
pura coincidència.

— Quan vas arribar i com t’hi 
trobes al nostre poble?

— En aquests dies ja fa més 
de 6 mesos que em vaig posar 
al servei de Balsareny i espero 
anar tenint la confiança de tots 
els usuaris i usuàries. Em tro-
bo molt bé aquí i les persones/

clients que conec em tracten 
molt bé.

— Quins sistemes de pe-
rruqueria pots oferir-nos en 
aquesta continuïtat de Perru-
queria Maria?

— Som servidors amb la Isabel 
de tot aquell mercat perruquer 
dins del conegut clàssic fins a 
tota la modernitat del present.

— A més a més d’aquests 
models de pentinats, què més 
hi podem trobar a la vostra pe-
rruqueria?

— A Perruqueria Maria podeu 
trobar-hi servei de massatges, 
neteja de cutis, depilacions... 
Tenim servei de làser que ens 
imparteix una professional que 
ve de tant en tant. I també hi 
podeu gaudir d’un bon cafè, 
un té o bé d’altres infusions.

— Per acabar, actualment hi 
continuen treballant les ma-
teixes persones que hi havia a 
l’antic saló?

— Amb un bon reconeixement 
per a tot aquell grup de perso-
nes treballadores a Perruque-
ria Maria, avui ens hi podeu 
trobar la Isabel Ribera Alonso 
i a mi. Sigueu tots benvinguts!

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY
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ACTA: Veredicte del concurs literari i artístic 
de Sant Marc 2020 “Un Sant Jordi confinat”
Josep Fornell Caparrós
Regidor de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Balsareny

Maig. I quina tarda! Soc a dalt 
del galliner de casa. Una tar-
da assolellada i primaveral, i 
sàvia, talment com és la na-
tura mare Terra.

Dalt de terrat i sota el parai-
gua plastificat de la teulada, 
el silenci tan sols és trencat 
pel tecleig de la meva màqui-
na d’escriure. Però, de sobte, 
dalt del teulat, una espècie 
d’ocell amb el seu picoteig 

Josep Gudayol i Puig

Qui m’ha robat el mes d’abril?

Per unanimitat, el jurat del 
Concurs literari i artístic de 
Sant Marc 2020 ha emès 
el següent veredicte en les 
diverses modalitats i cate-
gories:

Modalitat MICRORELATS

Parvulari (3-6 anys)
Primer premi: 
“La Princesa que feia gale-
tes” d’Aran Sánchez

Primària (6-12 anys)
Primer premi: 
“La Llegenda del coronavi-
rus” de Lena de Miguel

Premi ex-aequo: 
- “La meva petita habitació” 

d’Aurora Labella

- “Un confi aniversari” d’Aruna 
Conesa

- “Aprenent dia a dia” de Pol 
Seuba

Juvenil (12-18 anys) 
desert.

Adult (18-59 anys)
Primer premi: 
“No tot està confinat” de 
Marta Rotxès

Premi ex-aequo: 
- “Aprenent a valorar” de Da-
mián Henares

- “Un “reig” en enyorança” de 
Jordi Vilanova

Adult (+59 anys)
Primer premi: 

“La Dama silenciosa” de 
Gerard López Molgosa

Premi ex-aequo: 
- “Mascareta” de Josep Estruel 

Modalitat DIBUIXOS

Infantil <6 anys
Primer premi: 
”Drac i música” de Cynthia 
Castrillo 

Primària (6 - 12 anys)
Primer premi: 
“El Meu dia dia en el con-
finament” de Xènia Artigas

Adult (12-18 anys) 
desert

Adult (+18 anys)
Primer premi: 
“Il·lusió d’un nen en època 

musical es barreja amb el 
so que lletra a lletra omple la 
meva reflexió. 

Manllevo la cançó d’en Sabi-
na, la qual me la ve a recor-
dar la Marina Llansana, a la 
seva columna del diari El Punt 
Avui “Keep Calm”. Amb tota 
la meva calma, i sense cap 
mica d’egoisme reivindico a 
qui pertoqui qui m’ha robat 
una bona part del passat 
mes de març, abril i anem pel 

maig.

Sí, senyor/ra C...: Qui ha apa-
gat la meva veu en les meves 
salutacions els divendres de 
cada setmana, una veu en 
uns moments quan, i repe-
teixo sense egoismes, més 
hauria d’haver acompanyat 
el meu “Bon dia Balsareny” 
al nostre poble? Fora la por: 
ens en sortirem. Qui m’ha ro-
bat el meu, i vostre, programa 
de ràdio “Pista Matinal” que 

tots els diumenges a partir 
de les 9 hores fins les 11 del 
matí feia companyia i reflexio-
nava informant juntament 
amb la juguesca del concurs 
“l’endevinalla”?

No, senyor/ra C... En temps 
difícils no es poden robar uns 
hàbits a les persones que són 
i pensen, malgrat totes les 
ambicions, que un món millor 
és possible. Fora interessos 
creats. Sí a la veritat i a la vida!

de confinament” de Raquel 
Sáez Moron

Modalitat RODOLINS

Primer premi: 
“Drac” de Joel Rusiñol

Premi ex-aequo:
“Libèl·lula” de Sara García 

Modalitat POESIA

Primària (6-12 anys)
 
Primer premi: 
“Les Fonts del Llobregat” 
de Biel Vilardell

Premi ex-aequo: 
- “El Confinament a casa” de 
Sara Blanco
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Mossèn Joan Bajona i Pin-
tó va néixer a Sant Llorenç 
de Morunys (Solsonès) el 16 
de setembre de 1932, fill de 
Valentí, paleta de professió i 
de la Maria de cal Venturais. 
Fou el petit de tres germans: 
mossèn Francesc, capellà, i 
la Joaquima, casada amb el 
Lluís, pares de 6 fills i avis de 
molts néts.

De petit va anar al Seminari 
de Solsona a fer estudis ecle-
siàstics. El dia 17 de juliol de 
1955, a Vilanova de Bellpuig, 
l’aleshores bisbe de Solsona, 
Vicente Enrique Tarancón, va 
ordenar-lo de capellà, amb 
una colla de companys de 
curs. Aquell mateix any va ser 
destinat com a vicari a Na-
vàs, iniciant una col·laboració 
amb l’Escola Professional que 

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Tot recordant Mossèn Joan
perduraria fins a les primeries 
dels vuitanta. 

L’any 1961 va ser nomenat 
capellà de la colònia Soldevi-
la, on va romandre fins l’any 
1978, en què va ser nomenat 
rector de Balsareny fins l’any 
1990. Fou Arxiprest des de 
l’any 1979 al 1982. Va conti-
nuar a Balsareny fins el dia 15 
d’abril d’enguany, quan ens 
va deixar per anar a la casa 
del Pare, portant tres anys 
residint al Casal Verge de 
Montserrat. El dia 9 de des-
embre de 2011 fou nomenat 
fill adoptiu de Balsareny. Des-
cansi en pau!

Tenim previst, si no hi ha cap 
novetat important, celebrar el 
funeral per ell aquí a Balsa-
reny el dia 24 de juny, festa 
de Sant Joan, a les 6 de la 
tarda.

Diumenge, dia 7: “La veu del 
campanar” per Ràdio Balsa-
reny. De les 10 a les 10,15 del 
matí.

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Agenda Pastoral juny 2020

Ens ha deixat la nostra amiga 
Maria Obradors. Una perso-
na gran col·laboradora de la 
Parròquia i en entitats com 
Acció Catòlica, Càritas i tota 
classe d’activitats solidàries 
per ajudar a tothom qui ho 
necessités. 

Recordo quan va venir i em 
va dir: “Teresa, apunta’m a 
Acció Catòlica, vull col·laborar 
en tot el que sigui que pugui 
ajudar”. I  efectivament, va ser 
de Càritas quan anaven a les 
fires a vendre la roba que ella 
mateixa confeccionava, junt 
amb altres persones com la 
Rosita Fígols de cal Farizo, 
la Pilar Bulnes, la Salut Obra-
dors de cal Forasté, i tantes 
altres que en aquest moment 
no recordo, perquè he perdut 
una mica la memòria. Feien 
davantals, bosses de pa, i 
més endavant també va fer 
molts pitets per al Casal Ver-
ge de Montserrat.

Després també va ser mem-
bre del Consell Parroquial. 

M. Teresa Sallés

A reveure, 
Maria 

Durant molt temps va anar a 
netejar l’església. I moltes al-
tres coses que vàrem fer jun-
tes, fins que ja no va poder 
més. 

A mi, que també començava, 
em va ser un puntal de molta 
ajuda. Suposo que érem molt 
joves, amb ganes de treballar 
per ajudar la gent. Hi havia 
molta feina solidària a fer, amb 
els lots que abans es donaven 
per Nadal i en moltes altres 
tasques humanitàries.  

Tantes coses en podria dir, 
amb els meus records, de la 
Maria, com de totes aquelles 
persones voluntàries, sempre 
disposades a col·laborar en 
tot allò que fes falta. 

Gràcies per ser tan bona per-
sona. Et trobarem a faltar. A 
reveure, Maria.

Francesc Camprubí

A l’abril, cada gota val per mil

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)             13,9
Mitjana (min.+ màx.)        13,9
Mitjana de mínimes           6,5
Mitjana de màximes        21,4
Mínima (dia 5)                  -0,2
Màxima (dia 17)               25,7
Mín. més alta (dia 20)      13,2
Màx. més baixa (dia 1)    11,6

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 30) 40,3
Velocitat mitjana               7,7
Recorregut del vent (en km) 
5.569,6                                                                                                                     

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 7)         1.019,8
Mínima  (dia 21)                996,4

La pluja (litres/m2)
Dia 2  3,6
Dia 13  17,9
Dia 14  2,0
Dia 18  4,6
Dia 19  32,1
Dia 20  16,3
Dia 21  26,0
Dia 22  1,5
Dia 26  2,6
Dia 27  5,6
Dia 28  6,6
Total  118,8

Dimecres, dia 24: Funeral de 
Mn. Joan Bajona Pintó a les 6 
de la tarda a Balsareny. 
Nota: Pot haver-hi algun 
canvi per causa de força 
major.

Roc Carulla

Repte núm. 51

En una reunió cadascun dels assistents ha donat 
la mà a tots els altres una sola vegada i, 
tot plegat, s’han fet 15 encaixades de mans. 
Quantes persones assistien a la reunió?
Salut i lògica!

Resposta al repte núm. 50: 4 grams. 

Rectificació: al Sarment núm. 495, de novembre 2019, 
vam posar per error que la solució al repte número 44 era 
16 cm, quan la resposta correcta era 24 cm. 

 Arxiu

la veu del campanar / repte
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