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estudi d’audiència
de publicació
Isidre Prat

Periòdicament, l’Associació
de la Premsa Comarcal ens
tramet les dades d’audiència
de la nostra revista. Darrerament ens ha fet arribar les del
2020, obtingudes de l’estudi
fet per l’empresa Audimedia
SL, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Lògicament això ho ha fet
amb totes les revistes comarcals i locals associades.
Tot i la pandèmia, els lectors
d’aquesta premsa han augmentat lleugerament, en un
0,8%, amb un total de més
de 750.000 lectors a tot Catalunya.
En el cas del Sarment, l’estudi
va tenir lloc amb la població
més gran de 15 anys, entre
l’octubre i el desembre de
2020. Concretament es van
fer 128 entrevistes telefòniques a l’àrea de Balsareny (de
les més de 40.000 de l’estudi
global de tot Catalunya), considerant un error màxim del
8,84% sobre el total de la
mostra. El municipi tenia oficialment en aquell trimestre
3.159 habitants; amb l’ajust
fet aquest mes de gener, ha
passat a tenir-ne 3.192. Tanmateix l’empresa ha fet servir
una dada que correspon a
alguns anys anteriors: la de
3.205 habitants.
La conclusió principal es
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resumeix amb el següent:
Sarment obté una quota de
lectors diaris de 47 persones. Concretament, el 84,6%
de la població ha llegit algun
cop la publicació impresa
Sarment. En l’últim mes l’han
seguit 1.401 persones, que
li dediquen un temps mitjà
d’audiència de 30,2 minuts
durant el conjunt del mes,
cosa que equival al 4,1 % de
share de premsa en paper.
Els diferents aspectes estudiats, desgranats un per un,
van ser aquests:
—Ha llegit algun cop la publicació? Han dit que sí el
84,6%, que correspon a
2.711 balsarenyencs.
—Quantes persones segueixen la publicació al mes: el
43,7 %, unes 1.401 persones.
—Quina és la quota de lectors de la publicació en 24
hores: 47 persones, amb un
share 24 h. de publicacions
periòdiques en paper del
4,1% .
—Quin
és
el
temps
d’audiència? És de 13,2 minuts mensuals per persona,
entre la població general; i
de 30,2 minuts mensuals per
persona, entre la població
que segueix la publicació.
Per sexes, el resultat de la
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pregunta sobre si ha llegit
algun cop la publicació, ens
revela que l’han llegit més
els homes (un 91,2% del total d’homes) que les dones
(un 78% del total de dones).
A Balsareny, segons dades
d’aquest gener de 2021, hi
ha 1.576 homes i 1.616 dones; per tant, han llegit el Sarment almenys alguna vegada
1.437 homes i 1.260 dones.
Per edats, també hi ha diferències significatives: entre
els que no arriben a 35 anys,
només un 73,7 % ha llegit
almenys alguna vegada el
Sarment; en tant que, entre
els 35 i els 55 anys, l’ha llegit
un 90,6%; i entre la gent més
gran, de més de 55 anys, un
88,8 %. Per tant, el llegeixen
força més els adults a partir
dels 35 anys.
Pel que fa al temps
d’audiència per sexes, torna
a ser més important la lectura
en els homes: mentre que els
homes hi dediquen uns 14
minuts mensuals, les dones
ho fan uns 12,4 minuts mensuals; de fet, la diferència no
és gaire.
Per acabar, les dades sobre el temps d’audiència per
edats ens mostren que, si
bé els més petits de 35 anys
hi dediquen només 9,8 minuts mensuals, les persones
d’entre 35 i 55 anys n’hi dediquen 14,5; i els més
»»

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 Casal
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Editorial

Actualitat

grans de 55 hi dediquen 15,2
minuts mensuals. També hi
ha força diferència a partir
dels 35 anys, en què hi dediquen més temps.
Com veiem, les dades de
lectura del nostre butlletí són
prou bones, segons aquest
estudi, tenint en compte evidentment el marge d’error
que hi pot haver. Ens donem
per satisfets de l’acceptació
que, en general, té el Sarment entre els ciutadans de
Balsareny, cosa que hem
d’agrair, no només als actuals
residents al poble sinó també
a la gran quantitat de gent,
vinculada a Balsareny per un
o altre motiu, a la qual enviem
el butlletí mes rere mes. Una
de les proves més evidents
d’aquesta fidelitat és que
l’any passat, precisament en
ple confinament, vam assolir
els 500 números, cosa que
no es gaire freqüent si mirem
els pobles del nostre entorn,
per exemple.
Tanmateix esperem poder
mantenir el Sarment i tant de
bo que en el futur puguem
millorar-ne la qualitat i que
arribi encara a molta més
gent. Fixeu-vos que, de fet,
encara hi ha gent que no l’ha
llegit mai. Amb un clar objectiu de millora, des d’aquí
fem una crida a tots aquells
que ens vulguin ajudar fentse socis: la quota actual és
de 21 euros i es reben 11
butlletins anuals a domicili. I,
per descomptat, com ja hem
dit molts cops, benvinguts
aquells que vulguin entrar a la
nostra redacció!

Per acabar, volem recordarvos que el Sarment, des de
ja fa anys, no s’ha mantingut
pas al marge de les eines digitals i que, en aquest sentit, mensualment tothom pot
disposar de la versió digital
de Sarment a http://sarment.
blogspot.com . Seria molt
interessant que, tot i tenir la
revista en paper, els nostres
lectors us acostuméssiu a
donar una ullada tot sovint
al digital, en qualsevol dia
del mes, ja que té uns avantatges clars: moltes notícies,
que acabaran sortint al final
de mes en paper, ja estan
penjades dies abans a Internet, amb la qual cosa es
guanya actualitat. Per altra
banda, a la versió en paper
sovint no hi cap tot, perquè
caldria augmentar el nombre
de pàgines i no sempre és
possible, donat el seu cost
d’impremta elevat; en canvi,
a la versió digital sí que va
bé de posar una notícia o un
article més ampliat, o bé, si
un article un mes no hi cap i
es deixa per al següent, ja es
pot posar al butlletí digital a
l’avançada.
Amb les fotografies, també
ens passa sovint, que ens és
impossible posar gaires fotos
en un article o reportatge,
però, si mireu la versió digital,
moltes vegades n’hi podreu
trobar moltes més i, a més,
s’hi guanya, perquè estan a
tot color.
Gràcies a tots els que
col·laboreu amb nosaltres i
esperem que siguem més en
el futur.

cafeteria - bar
Àngel Guimerà, 17- Tel. 93 839 64 48 - BALSARENY
@cafeteria_bar_el_casino

Passeig per les Collades
i el Pla de Vilamajor
R.C.

Reportatge gràfic d’Alfred
Selgas arran d’una passejada feta a primers d’abril per
l’entorn del mas de les Collades i el Pla de Vilamajor. Hi
veiem, entre altres coses, una
plantació de colza que dona
al paisatge primaveral el seu
característic color groc enmig
dels verds, amb el castell de
Balsareny al fons.
Aprofitant la recent neteja del
bosc, que ha deixat l’obra
més accessible, l’Alfred va poder fotografiar amb detall una
construcció —ja coneguda
pels caminadors i persones
interessades en l’etnografia i
la cultura rural— que es troba en el camí de les Collades
a cal Brunyoc, i va plantejar
a diverses persones el dubte
de si es tractava d’un forn de
calç o d’un forn d’obra.
En el debat hi van intervenir,
entre altres, en Xavi Novell.
l’Isidre Prat, en Josep Cañe-

A. Selgas

llas i en Jordi Comellas, cadascú donant la seva opinió.
L’Isidre va elevar la consulta a
altres experts. Finalment, hi ha
hagut acord, i es tracta d’un
forn d’obra, una teuleria, com
molt bé explica l’Isidre Prat
en un altre article d’aquest
mateix butlletí, amb fotografies pròpies, de l’Alfred i del
Dr. Cañellas. Aquí reproduïm
les del reportatge inicial de
l’Alfred Selgas, més altres de
fetes en una segona visita al
lloc.
Estaria bé tenir catalogats els
vestigis de forns de calç, teuleries, bòbila, pous de glaç,
barraques de vinya, parets
de pedra seca, tines... que hi
pugui haver al nostre terme, i
poder-los visitar i comentar en
excursions alhora saludables
i ben didàctiques, per l’escàs
coneixement que tenim de les
formes de vida dels nostres
avantpassats.
Vegeu-ne més fotografies al
blog del Sarment.
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Un antic forn d’obra de les Collades
Isidre Prat Obradors

A l’extrem est del terme de Balsareny, ja molt a prop del terme
de Sallent, es troba una antiga
construcció singular, com podeu veure a les fotografies.
Es tracta d’un forn d’obra que
es troba al camí que va de les
Collades cap a cal Brunyoc
de Cornet, a uns 350 metres
de les Collades, a l’esquerra
del camí (terme de Balsareny),
on antigament es coïen peces
de construcció, bàsicament
teules, maons i rajoles.
Es poden veure bé les seves
parts principals: a sota de tot
hi havia la fogaina, excavada
en el terreny, fins a un o dos
metres per sota del nivell exterior; allà es ficava el combustible (feixos de llenya) a través d’una boca. A sobre s’hi
carregava la volta, feta amb
maons sense coure, amb 20
o 30 forats repartits, per on el
foc i el fum travessaven cap
amunt, on hi havia el canó o
cambra de cocció. Dins del
canó, damunt de la volta, hi
havia la solera, capa plana
feta amb peces crues per posar-hi al damunt els materials
a coure: damunt la solera es
posaven les teules en vertical
i de sis en sis, encarades de
manera que al mig hi quedés
un forat perquè el foc tingués
més tiratge; sobre les teules
hi anaven els maons i damunt

A. Selgas

I. Prat

Estructura completa del forn, on es veu la part baixa, amb la boca d’entrada
del combustible cap a la fogaina

Detall de la boca d’entrada dels
feixos de llenya

d’aquests, horitzontalment,
les rajoles. Tot el canó tenia
una doble paret, per tal de no
perdre’s calor cap a fora i, a
la vegada, feia de xemeneia.
Les parets exteriors de tot el
forn eren de pedra seca.

entre elles formaven un arc,
sobre del qual es posava tota
la càrrega de pedres fins dalt,
i el foc, des de sota, hi arribava directament (el combustible també s’entrava per una
boca situada sota de tot).

bem ara si visitem aquest forn
de les Collades.

Com es veu en una foto, els
materials de la boca d’entrada
són d’un color vermellós (argilós), tal com solia ser costum
en aquestes construccions.
També cal dir que normalment aquests forns eren quadrats, però se’n feien alguns
de rodons, com és aquest. En
canvi, els forns de calç (que
deixem per a una altra ocasió)
acostumaven a ser rodons, i
no tenien volta ni solera, només un ràfec o graó (anomenat banqueta) que envoltava
tota l’olla o canó per la part
baixa, on es recolzaven les
grosses pedres calcàries que,

En un costat del forn d’obra, i
a la part alta, hi ha la porta, una
obertura per carregar i descarregar els materials; en canvi,
en els forns de calç no hi havia
porta, sinó que es carregaven i
descarregaven per dalt.
A més, a tot el voltant del forn
d’obra, hi havia una plaça
amb espais per fer les peces
d’obra (teules, maons...), per
deixar-les assecar al sol, una
zona coberta per protecció de
la pluja, el dipòsit de l’aigua i
una bassa on es pastava el
fang. Tots aquests altres elements del passat ja no els tro-

Tota la instal·lació en conjunt
és el que s’anomenava una
teuleria o teulera. Se’n troben
força per molts indrets de les
nostres comarques.
Al voltant del forn de les Collades, encara força ben conservat, hi podem trobar restes de
teules i de maons, cosa que
ens confirma que es tractava
d’una teuleria i ens fa descartar el forn de calç.
Les teuleries (o teuleres) van
funcionar fins que van aparèixer les bòbiles, a mitjan segle XX al nostre país, unes
instal·lacions més complexes
que ja feien servir maquinària.
[Vegeu-ne més fotos al blog
del Sarment]

J. Cañellas

A. Selgas

Aspecte de la pedra que correspon a les parets de la fogaina
i de la volta que hi havia a sobre (el sostre).

Interior de la fogaina, on hi ha un pilar central que arriba al sostre (a la volta).
Hem comprovat que la fogaina té una alçada d’1,85 metres
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Guillem Fernández Bruch, atleta de pedra picada
de l’esport, el públic anima
molt i respecta els atletes. En
aquestes curses internacionals hi participen corredors
de molts països: africans de
primera línia, anglesos, irlandesos, espanyols, catalans...
I hi ha molt bon ambient. En
els albergs on ens instal·lem,
l’intercanvi d’experiències és
bestial. La competició queda en segon terme, perquè
es prioritza la teva superació
personal.

Lluïsa Coma i Alfred Selgas

Parlem amb Guillem Fernández Bruch, un atleta veterà
que es va iniciar en les curses als 16 anys. Amb el Joan
Craviotto ja li agradava practicar curses; però l’escola, en
aquell moment, encara no
participava en el Cros escolar.
A l’ IES feina bones marques
i ja pensava en anar al Club
Atlètic Manresa.
—Amb quins clubs has entrenat?
—Vaig començar l’any 2002
amb el Manresa. Em vaig presentar com a júnior, però en
desconèixer quin era el meu
nivell, vaig estar dos mesos
en el grup dels cadets amb
el Joan Garrido com entrenador. De seguida, en Joan
Lleonart em va fer passar el
grup absolut, quan va veure
el primer resultat en la temporada de cros. En Joan
Lleonart va ser el meu entrenador durant onze temporades, en les quals he obtingut
els millors resultats. Després
vaig estar un any amb el Club
Atlètic Berga, però es va mig
dissoldre, i també amb els
Joves Atletes de Berga. El
Berguedà és una comarca
que tira més cap al trail, tot
i que també competeix en
altres vessants. Amb el J.
A. Berga vaig estar molt ben
considerat i vaig gaudir amb
els meus companys: van
ser sis anys inoblidables. I
el 2020 torno al Club Atlètic
Manresa.
—Quina és la teva especialitat dins de l’atletisme?
—En Lleonart em feia més
un corredor de fons, de
3.000 m, 5.000 m i 10.000
m, però he fet 1.500 m i 800
m. La meva millor marca és
en 1.500 m, amb un temps
de 3m 54s; i en 800m, 1m

Arxiu Guillem Fernández

Campionat de Catalunya de 1500 m.ll. Serrahima Barcelona 2008
MMP 3’54

56s. En 3.000 m vaig fer una
marca de 8m 38s i en 5.000
m un temps de 15m 14s.
També en 10 km vaig fer un
temps de 31m 57s; i en mitja
marató, 1h 10m. Amb l’edat
perds en velocitat i guanyes
en resistència.
—Ara que parlem de diverses modalitats, has fet alguna marató?
—Només una. A Barcelona
l’any 2013, amb un temps
de 2h 38m.
(Ho diu sense posar-hi massa èmfasi, perquè en Guillem
no és una persona a qui li
agradi massa destacar, però
hem de dir que va quedar en
el lloc 46 sobre un total de
més de 10.000 participants.)

—Has fet competicions a nivell de Catalunya i Espanya?
Sí, he participat en campionats de Catalunya i
d’Espanya
–País
Basc,
Sòria, Madrid...— en lligues
d’ascens a la Nacional, i vam
fer diversos pòdiums en la
categoria de Júnior i Promesa
(sub 23). El 2004 també vaig
córrer la cursa de les Quatre
Regions d’Europa amb la selecció de Catalunya —la formàvem 2 atletes per prova— i
competíem amb França, Alemanya i Itàlia. He participat en
crossos internacionals al País
Basc: allà hi ha molta cultura

En Guillem no ens detalla totes les marques que ha fet,
però ens deixar anar que sí
que les té totes guardades i
que de trofeus en té molts.
Li feien més il·lusió al principi; tot i així, d’alguns d’ells
en té records molt especials.
Ens explica que guarda unes
sabatilles de claus del 2008
amb les quals va aconseguir
grans fites.
—Ara mateix continues entrenant?
—Sí, entreno amb el Club Atlètic Manresa amb el mateix
Lleonart, que és un veterà de
l’atletisme i del club. Havia sigut un bon corredor i és tota
una estructura i un bon puntal
per a l’entitat. Ara ja tenim les
pistes del Congost renovades
i entrenem amb més
»»

—No has tingut ganes de
tornar-hi?
—Em vaig preparar l’any a
sobre, però em vaig lesionar
a Vilanova en una de les mitges prèvies. Els dolors em
van impedir preparar-me bé
per fer la marató aquell any i
no hi he tornat. Ja m’agrada
el que faig. Però tampoc no
ho descarto.

Arxiu Guillem Fernández

Milla Barcelonista de Balsareny 2010 - Pujada carrer Trull - 1er Classificat
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Centre Excursionista a preparar el Cros. Amb el Sergi,
el Manel, la Montse, el Toni i
el Carmelo. Setmanes abans
del cros ensenyem el circuit
a qui vol participar-hi perquè el conegui, i a més ens
ho passem bé plegats. Algú
s’espanta i diu “córrer amb
tu?” “Sí, és clar, m’agrada
posar-me al nivell de tothom
i que en gaudeixin tant com
jo”. A mi no m’agraden els
esports de competició. El
meu repte és amb mi mateix, es tracta de superarme, més que no pas guanyar
als altres; per tant, sempre
m’ho passo bé; i quan corro
amb gent de diferents nivells,
també.
—Com en totes les entrevistes, parlem del paper importantíssim dels pares: dels
acompanyaments, les esperes, les relacions amb altres
famílies, l’entusiasme per
acompanyar-vos i veure-us
superar.

Arxiu Guillem Fernández

Campionat de Catalunya de Cros 2012 Mataró - Equip Classificat per l’Estatal.

bones condicions. També he
de dir que, ara mateix, un ja
es coneix el cos i sap què
li va bé i com fer-ho perquè
es recuperi ràpid. Es tracta d’equilibrar amb molt de
control l’esforç individual i la
recuperació del cos. Un altre
objectiu, per a mi imprescindible, és poder fer atletisme
més anys.
—Però ara amb la covid, el
tema de les curses està molt
aturat, oi?
—Sí, l’any passat només
vaig fer tres curses: a Vilafranca, en el Campionat de
Catalunya amb cursa de 10
km en asfalt; a Mataró, en el
Campionat de Catalunya de
Cros; i amb l’equip del Manresa, en el qual vaig participar, ens vam classificar tercers per anar al Campionat
d’Espanya. També vaig córrer a Sòria la cursa del Campionat de Espanya de Cros

per clubs. Llavors, al març va
esclatar tot: la pandèmia va
aturar tots els entrenaments
i curses.
—Les lesions t’han respectat?
—De lesions sempre n’hi ha,
en esports a aquests nivells.
El meu punt dèbil són els
turmells, però per sort corro
molt de punta.

—I tant, el pare sempre m’ha
acompanyat, encara ara li fa
il·lusió. Li agrada la pista i va
a veure els llançaments, segueix totes les curses, xerra
amb la gent... L’atletisme té
un públic molt concret. Tant
ell com jo seguim totes les
proves per televisió i altres
mitjans. És una complicitat
que ve d’anys.
Acabem l’entrevista i ens explica que ara viu a Manresa

Vaig tenir una lesió greu de
turmell i algun doctor preveia
que no tornaria a córrer; però
amb un tractament em van
recuperar la fissura i l’os. I de
lesions musculars n’he tingut
unes quantes, com tots els
corredors.

Arxiu Guillem Fernández

Mulla’t i Corre per l’Esclerosi Múltiple
Montmeló 2017 - 5k 1er Classificat.

i que a la seva parella també
li agrada l’esport, sobretot
la bicicleta de carretera i la
natació. La ciutat no li agrada tant, però el lloc on viu
li permet sortir a córrer cap
al Pont de Vilomara, Sant
Benet de Bages..., així que
“la llebre ha buscat sortida
al bosc”. Riem i ens acaba
dient que “Balsareny sempre
em tiba per sortir a córrer”.
Després d’anys de fer atletisme, el seu objectiu és
seguir entrenant i cuidar-se
prou per continuar corrent.
Un atleta de pedra picada
i entusiasta en compartir
aquest esport amb la gent
que en té ganes.

—Sempre que has pogut,
has participat en les curses
que es fan al poble...
—Sí, sempre m’ha agradat
participar i córrer al poble.
Ajudo i col·laboro amb el

Arxiu Guillem Fernández

Representació de l’Avinent Manresa a Sòria 2020
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‘Black & Light’, mostra fotogràfica de Txus Garcia al Casino
Sarment

Després que el Casino, del
Centre Instructiu i Recreatiu,
ens hagi mostrat l’exposició
Pere Casaldàliga, una veu
compromesa i les fotografies
premiades del Concurs de la
Festa de Traginers, aquesta vegada, i fins a mitjans
d’abril, ens presenta una altra interessant mostra fotogràfica: es tracta de “Black &
Light”, una excel·lent selecció de fotografies d’en Txus
Garcia sobre concerts i espectacles, que posa en evidència, a través de la imatge, la connexió entre l’artista
i l’espectador. Una plenitud,
reflex d’aquest art imprescindible que és la cultura, gran
sinònim de llibertat.
En aquestes magnífiques
imatges, en Txus ens mostra les seves dues grans
aficions: la música i la fotografia. I ens diu que “so-

Jordi Vilanova

bre l’escenari, sense ser-ne
conscients, els artistes mostren el més profund i primitiu de cadascun. I, tot i que
en moltes ocasions puguem
creure que el que hi veiem
és ficció, la seva mirada ens
diu que la farsa és fora de
l’escenari; perquè sota els
focus no hi ha res més autèntic i sincer.”

Novament les parets del
Centre Instructiu i Recreatiu
s’han transformat també en
un gran escenari, al costat
de la cultura i les persones.
Un espai de reconeixement a
la feina feta i al treball per fer.
Parets molt més que centenàries, que continuen fent
costat al seu poble, i que ens
segueixen obrint la porta als

somnis i als anhels.
Felicitem en Txus pel seu
treball artístic tan reeixit, i la
junta del Centre Instructiu i
Recreatiu, l’entitat amb més
història de Balsareny, sempre
fent caliu al servei de la cultura i del poble. L’enhorabona a
tots, i gràcies per fer-nos-en
sentir partícips.

Imatges de Balsareny
Isidre Prat Obradors

(les respostes són més endavant,
en aquest mateix número)

Seguim ara coneixent el
nostre municipi i, per això,
us proposem endevinar a
on corresponen les imatges
d’aquestes dues fotografies.
Endavant!
Imatge 1

Isidre Prat Obradors

Imatge 2

Isidre Prat Obradors
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Pel teu amor
Escola de Música mossèn Joan Bajona

L’any 1922 al teatre Tívoli de
Barcelona s’estrenà Pel teu
amor, una comèdia musical
anunciada com a “Sainet líric en dos actes”. Són els
anys d’esplendor als teatres
de Barcelona: han arribat
les noves modes europees i
americanes dels dàncings, el
music hall, el jazz i les cocteleries.
Pel teu amor era una obra escrita per Miquel Poal Aregall,
un jove periodista, novel·lista
i dramaturg. La música era
de Josep Ribas, compositor de música escènica. La
part cantant d’home la feia
el jove tenor Emili Vendrell.
Vendrell, nascut al Raval de
Barcelona en una família treballadora, havia destacat a
l’adolescència i havia entrat

com a solista a l’Orfeó Català.
El 1922 ja havia iniciat la seva
carrera com a tenor líric.
Una de les peces que
s’interpretava a Pel teu amor
s’anomenava La cançó d’en
Blai. Començava: “Amb la
llum del teu mirar...”. El públic
quedà seduït per la melodia.
La resta és història. Anomenada indistintament Pel teu
amor o simplement Rosó, la
cançó es féu un lloc preeminent en l’univers musical català durant dècades. La tornada (“Rosó, Rosó, llum de la
meva vida...”) se sentia cantar
arreu, als llocs de treball, a les
sales d’estar, a les cuines, als
safarejos, pels celoberts...
La versió de referència va ser
sempre la d’Emili Vendrell. Artistes de gèneres i estils ben
diversos l’han enregistrat.

D’entre els i les cantants operístiques podem citar Conxita
Supervia, Alfredo Kraus, Rolando Villazón, Josep Carreras, Jaume Aragall i Mariola
Cantarero, aquesta darrera
en versió castellana. En altres
estils destacarem les de Moncho, Dyango, Luis Aguilé i Marina Rossell amb Juan Perro.
La versió del grup Obeses
per al Disc de la Marató de
2014 va donar un nou impuls a la cançó. El periodista
i escriptor Joan Safont va escriure a propòsit de la interpretació del grup osonenc:
“Rosó, un hit naïf però representatiu d’un país a l’alçada
del J’attendrai francès, de
l’O sole mio! italià o del Lili
Marleen alemany. Per això la
decisió, conscient o inconscient, dels Obeses de triar-la,
precisament ara i avui, em

Arxiu

sembla fascinant i encertada
per a una cultura de masses
actual que es relliga amb la
precedent.”
Trobareu més informació
de l’Escola de Música i Teatre Joan Bajona al web de
l’Ajuntament www.balsareny.
cat. També podeu rebre tota
la informació a través de la
subscripció al butlletí digital
de l’Ajuntament.

‘Bianco’, un nou espectacle de Tempo
Jordi Vilanova

El passat dia 11 d’abril vam
tenir el goig de retrobar-nos,
un mes després de l’anterior
edició, amb els espectacles
familiars “Tempo”.
En aquesta ocasió, Elisa Jorba, dinamitzadora cultural,
ens presenta un nou gran
espectacle: “Bianco”, de la
companyia LaBú Teatre.
És la història d’una noia que

treballa en un antic hostal
desolat i que rep la visita
inesperada d’un entranyable viatger, que la convida
a obrir les portes i finestres
del seu cor. Una trobada especial que conduirà la protagonista cap a una nova
manera de veure la vida.
L’acceptació del canvi, com
ens modifiquen els canvis
de la nostra vida −ja siguin
grans o petits−, com gestionar-los i enfocar-los de la
manera més adient, la fi d’un

record, deixar anar per evolucionar com a persones, la
pèrdua d’algú o d’allò que
estimes… Són valors universals que, en la societat actual, sovint passen desapercebuts i des d’aquesta obra
ens ho expressen mitjançant
un llenguatge escènic visual,
còmic i poètic.
Bianco és el primer espectacle de LaBú Teatre, que en el
seu primer any de gira, va obtenir un premi internacional a

Millor Espectacle del Festival
FITC de Bucarest, Romania.
Va ser estrenat l’any 2017 a
la Fira Europea de Arts Escèniques per infants: Feten
de Gijón, i presentat a la
Mostra d’Igualada, a França,
Romania, República Txeca,
Alemanya i Itàlia. Gràcies,
una vegada més, a la dinamització cultural de Balsareny, n’hem pogut gaudir en
una nova tarda de bon teatre
a la Sala Sindicat.
Enhorabona i per molts anys!
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Entrevista

Núria Gómez:
quan l’amor omple els pobles
Josep Gudayol

L’aire primaveral d’aquest
abril obre de bat a bat aquesta finestra oberta i la Núria Gómez ens recorda que
l’amor és la força cultural dels
pobles.
Nascuda a Sant Feliu de
Guíxols (Baix Empordà) el
27 de març de 1986, és llicenciada en Art Dramàtic en
l’especialitat d’Interpretació
per l’Institut del Teatre de Barcelona, té el Grau en Estudis
Anglesos de la Universitat de
Barcelona i actualment està
estudiant un Màster en Gestió
Cultural a la Universitat Oberta de Catalunya.
—Ens pots parlar de les teves
aficions o de si practiques algun esport?
—El meu esport des de petita
ha estat el tennis i, tot i que
ara ja no el practico, continua
sent el meu esport preferit.
He intentat córrer, però no
me’n surto, no m’enganxa.
Tot i això, m’agrada fer caminades.
»M’agrada molt llegir; de fet,
és una de les meves aficions

preferides. Últimament, em
proposo llegir tant com pugui,
estableixo reptes de llibres llegits per any i així m’esforço a
trobar moments d’on sigui per
tal de poder-ho fer. D’entre els
últims llibres que he llegit en
destacaria Canto jo i la muntanya balla, d’Irene Solà; La
campana de vidre, de Sylvia
Plath; Idaho, d’Emily Ruskovich, i Diaris del Sàhara, de
la Sanmao. Tots llibres escrits
per dones, per cert!
»Juntament amb la lectura,
les sèries i el cinema ocupen
gran part del meu temps lliure. Però sens dubte, l’últim
descobriment han estat els
podcasts. Me’ls poso quan
faig coses per casa, en els
trajectes en cotxe o a vegades també pel carrer. Els
meus programes preferits
són Deforme Semanal Ideal
Total i Tardeo, tots dos a
Radio Primavera Sound; el
Crims, de Carles Porta, i
L’ofici de viure, de Gaspar
Hernández a Catalunya Ràdio. La televisió la miro poc,
només per veure les notícies
al vespre i poca cosa més.
El teatre m’apassiona, però
malauradament amb tota la

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA

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

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

Txus Garcia

situació de pandèmia, últimament no hi he pogut anar tant
com voldria.
»M’agrada molt viatjar. Hem
fet rutes per diversos països
d’Europa amb moto i també
viatges a diverses capitals
europees. Fora d’Europa,
també he estat als Estats
Units, l’Índia, Mèxic, al Marroc
i al Canadà, on vam viure un
any. Ara estem arreglant-nos
una caravana i la intenció és

poder seguir fent rutes amb el
nostre fill.
—Balsarenyenca adoptiva.
Com vas arribar a Balsareny?
—Vaig arribar a Balsareny per
amor. Vaig conèixer en Jordi
(Selgas) justament a Sant Feliu de Guíxols, en un festival
de rock on jo col·laborava i ell
anava de públic i a visitar el
Xavier Calvet, molt amic seu
i que viu a Sant Feliu.
»»

OLGA
estètica
home-dona

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Pl
Te
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Entrevista
I a partir d’aquí ja va estar!
Ens vam conèixer el 2009 i el
2012 ja vaig venir a instal·larme aquí a Balsareny.
—Anteriorment
Balsareny?

coneixies

—No em mateu, balsarenyencs, si us plau. Anteriorment, no coneixia Balsareny. A. Selgas
Quan en Jordi em va dir que Actuant a ‘Salut, pastors’
venia d’aquest poble, no
n’havia sentit a parlar mai —Des de petita que ja
abans. El que em va agradar m’agradava el teatre. A
de Balsareny és que és molt l’escola, sempre era la priC/ de la Creu, 22
l’espectacle,
tranquil (de vegades, una mera a voler fer
Tel. 93 820 08 68
en
el
bon
sentit,
és
clar. Des
mica massa) i té uns entorns
BALSARENY
home-dona
preciosos. De seguida que de joveneta ja vaig veure clar
vaig arribar, em vaig sentir que em volia dedicar a la interpretació i em
posar44a
molt acollida.
Santvaig
Domènec,
93 839 65
08
fer teatre aTelèfon
l’Agrupació
TeaBALSARENY
—Sabem la teva plena inte- tral Benet Escriba de Sant
gració amb els fets culturals Feliu. Era una entitat molt
diversos de Balsareny. Quina activa i, de vegades, assacondició demana el procedi- jàvem dues o tres obres a
Antiga Casa Rosendo
la vegada
fèiem bolos per
ment?
des dei 1926
Catalunya gairebé cada cap
—Les úniques condicions al de setmana. Això em va dofinal se les posa un mateix. nar molt rodatge. Quan vaig
Sempre he percebut que hi acabar el batxillerat, em vaig
havia les portes ben obertes preparar per a les proves
Juan Herrera - 670 23 07 75
del Teatre
i considero que és maco fer d’accés a l’Institut
coses al poble on vius. És i hi vaig entrar. Després de la
una manera de conèixer la gran experiència a l’Institut,
gent que hi viu, sentir-t’hi més vaig anar fent cosetes amb
VENTA I REPARACIONS
INFORMÀTIQUES
A MIDA - ÀREA
WIFI - AMPLIACIONS
companyies
pròpies,
però
integrada
i col·laborar
amb- PRESSUPOSTOS
mica
en
mica,
la
vida
em
les entitats.
Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94 va
Baixada delBALSARENY
Torrent, 6 - Tel.
93anar
839 63portant
58 - BALSARENY
- infordos2@gmail.com
per altres ca—Les teves dots teatrals ve- mins. Ara ho gaudeixo molt
com a afició i no descarto
nen d’algun antecedent?

OLGA
estètica

PEIXATERIA

MARIA

tenir, és l’art total, amb el permís de l’òpera, és clar. És un
art on pràcticament tot s’hi
val. És essencialment complet per totes les disciplines
artístiques que permet integrar: paraula, gest, música,
il·luminació, arts plàstiques…
I tot això, que es podria assemblar tant a una sèrie o
una pel·lícula, té un fet diferencial clau: l’obra de teatre
ELECTRICITAT
és única, diferent cada dia,
FONTANERIA
res que pugui sortir en un fu- irrepetible, viva.
tur, però m’interessaria més
dedicar-me a la part de ges- —Pastorets
pandèmics.
tió cultural.
Com t’has sentit interprellur61 personatge
Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93tant
839 61
- BALSARENY satànic
—Què significa el teatre per d’aquesta versió d’enguany?
a tu?
—Ha estat
fantàstic,
m’ho he
Capacitació
transportistes
perilloses
—A nivell personal, ha estat passat moltMatèries
bé. Tot
i que la
i és, sens dubte, el meu mi- situació ha estat complicatjà d’expressió
artística.
da i érem poques persones
CENTRE
DE Com
FORMACIÓ
a consumidora de teatre, als assajos, hem fet molta
per mi, és la forma
artística
pinya
i hem gaudit molt de
FEM
TOTS ELS
CARNETS
que em connecta més amb l’experiència. Penso que ha
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
les Tel.
emocions
l’experiència estat l’oportunitat
93 874 38i 57
Tel. 93 fantàstica
839 60 88
humana. El teatre ens parla per donar la volta totalment
de persones i és una mane- als Pastorets, almenys per
ra fantàstica de reflexionar i una vegada a la vida. Sacconèixer-nos una mica més sejar una mica les coses va
com a individus i entendre bé de tant en tant! El Climent
el món queJOIERIA
ens envolta. El Ribera és un crac i li estaré
teatre obre les fronteres d’un eternament agraïda per doRELLOTGERIA
mateix sense
haver-te de nar-me l’oportunitat de poder
moure d’una butaca, et fa interpretar Satanàs, poder
viatjar des Creu,
del 20
moment
en 839 buscar
altres capes al perso- Telèfon 93
60 76 -. BALSARENY
de l’Església,
5 - AVINYÓ
què s’apaguen elsPlaça
llums
de natge
i
presentar-lo
de maneTravessera, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BAL
sala. A més a més, el teatre ra ben diferent a com el tenim
no té límits, o no n’hauria de normalment concebut.

FONT

Riu
BARRETIN

BAR - RESTAURAN

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38
BALSARENY

CARNS CAPDEVILA

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
PRODUCTES ARTESANALS
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

LA PAROCKIA

Bar - Restaurant

cafeteria musical
Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32 Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY
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Cercle literari

‘Carn nua’, de Blanca Soler
R. Carreté

Blanca Soler Codina (Balsareny, 1999) és estudiant
de Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Com explicava ella mateixa
a l’entrevista que li va fer en
Josep Gudayol al butlletí del
mes passat, va estudiar a
l’IES Gerbert d’Aurillac de
Sant Fruitós de Bages, on
va obtenir el títol de Baccalauréat (batxillerat amb part
de l’horari lectiu en francès,
superant a més una prova
externa íntegrament en llengua francesa). També té el
Grau Superior en Dietètica,
per l’Escola Joviat de Man, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY
resa, i ha viatjat per Espanya, França, Anglaterra, Itàlia
i els Estats Units, entre altres països. Ha fet un curs
de literatura creativa amb
l’escriptora Carla Gràcia i
ha publicat als diaris El Punt
Avui i El Periódico i al setmanari La República, com també –i esperem que continuï– al Sarment. Així mateix,
col·labora amb l’Associació
Contra l’Anorèxia i la Bulímia
(ACAB).

R - RESTAURANT

ARRETINA

El mes de març de 2021,
l’editorial manresana Llibres Parcir li ha publicat el

El llibre es pot adquirir a les principalsl libreries de Manresa, i per
internet a www.parcir.com .

Arxiu Blanca Soler

seu primer llibre, Carn nua.
Si això sol ja és una molt
bona notícia, encara n’hi ha
una de millor: la constatació
objectiva que és un text de
gran qualitat. Un llibre que
enganxa, que capta l’interès
del lector, el commou i el
fa reflexionar en paral·lel
amb les meditacions punyents de la narradora. S’hi
descriu amb molt detall el
dolorós procés d’una adolescent que pateix anorèxia:
el laberint dels pensaments
tòxics, els pretextos i els autoenganys; el continu vaivé
entre el reconeixement de
l’abisme on pots caure i els
cants de sirena interiors que
t’hi empenyen; l’entorn, amb

els companys d’escola, el pecte tècnic devia aprenpatiment de la família i els dre delMODA
curs deÍNTIMA
literatura
diversos tractaments psico- creativa que va seguir, però
11 de Setembre,
BALSARENY
lògics, mèdics i dietètics, Plaça
i l’autora
posa3 -de
manifest
Tel. comercio
839 63 55
l’esgotador combat intern de un bagatge
que93diríem
inTel. contestador 93 839 63 35
la protagonista entre la des- nat, aquesta capacitat no
esperació de la impotència, adquirida que els artistes ja
la temptació de rendir-se i la porten “de fàbrica”. Llegint
força de voluntat que feliç- el llibre, hom pot reconèiment la porta a la superació xer la fusta d’una escriptora
de la malaltia.
que ha irromput amb força
en el món literari, amb una
El llibre està molt ben es- obra important, que ens
crit, amb un bon domini permet esperar-ne moltes
de l’estil i de la llengua, així més, perquè la mà trencacom un hàbil equilibri es- Cra.da
li veu,
el futur se li
de se
Manresa,
5 - iBALSARENY
tructural entre la narració, intueix engrescador.
Telèfon 93 839 64 36
la descripció, els diàlegs i la
introspecció dels monòlegs Gràcies, Blanca, per aquest
interiors, sempre ben re- llibre tan valent, i endavant
solts. Segur que algun as- les atxes!

TAVERNA EL BOTER

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

Pa i Pastisseria

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

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements
Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY
Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35
BALSARENY
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Poetes de Balsareny / Imatges de Balsareny

Poetes de Balsareny
R. Carreté

Presentem una secció on volem deixar testimoni de les
persones de Balsareny que,
en llur trajectòria vital, un dia
van ser acaronats per l’alè de
les Muses i arran d’això ens
han llegat una obra poètica
pròpia, de vegades extensa
i en ocasions esporàdica, a
voltes recollida en llibre i sovint
no –i llavors calia espigolarne exemples en publicacions
disperses. Aviat farà 30 anys
que en vam poder aplegar un
bell esplet en el volum Merlets: poemes de gent de Balsareny (CCB, 1992), que ens
serà una bona base per poder
oferir als nostres lectors una
mostra de la sensibilitat artística d’aquests poetes nostrats.
Comencem per Antònia Rimbau Dencàs, la poetessa
balsarenyenca a qui, a punt
de complir els 101 anys, encara li agrada llegir i recordar
els seus versos i també els
d’altres poetes que li agra-

Isidre Prat Obradors

RESPOSTES:
Imatge 1
La imatge 1 correspon a la
font del Vilar, que actualment encara té un bon raig
d’aigua. Es troba a uns 400
metres de la casa del Vilar,
en sentit nord-est; uns 150
metres més amunt, el camí
enllaça amb la carretera de
Balsareny a Avinyó.

den. Aquest el va publicar
a l’esmentat recull Merlets.
Merlets. Recupereu també al
blog del Sarment l’entrevista
que Josep Gudayol li va fer el
passat mes de febrer al nostre butlletí, amb foto d’Alfred
Selgas. A l’entrevista explica que ha viscut a cavall de
Balsareny, Barcelona i Sabadell; justament aquest poema
s’acomiada, per un temps,
del poble de Balsareny tot
evocant-ne el castell i la seva
marededéu.

Antònia Rimbau Dencàs
(1920)
A reveure!
Deixo avui, Santa Maria,
amb recança el costat vostre,
i deixo també el meu sostre,
que il·luminat el tenia
amb tan agradable rostre.
Regina de Balsareny,
o sigui del balç de sorra,
nom que ja mai no s’esborra
i que el temps, amb el seu seny,
de boca en boca el fa córrer.
En ésser lluny del Castell
que ens guarda, no tindré enyor,
ni melangia ni por,
perquè gravada amb cisell
us porto dins el meu cor.
Malgrat que la sorra es mou,
i Vós a sobre us trobeu,
mils de segles regnareu
perquè, Maria, Vós sou
Mare amorosa de Déu.
I vostre amor no s’esgota,
i vostra llar no decau.
Desitjo estar sempre a sota
del vostre mantell de Pau...

A. Selgas

És una font molt coneguda
al poble, abans molt concorreguda pels balsarenyencs
(ara, no gaire; els temps han
canviat), recoberta per una
volta de pedra del mateix estil que l’antiga font de l’Alou;
es tracta de pedra sorrenca
o gres (en castellà, arenisca).
A cada costat del raig d’aigua
es mantenen els dos bancs
de pedra per seure.
Com explica el nostre company Ramon Carreté al llibre
Balsareny, 10 anys de caminades, segons la tradició
oral, les voltes de pedra les
haurien arranjat els carters
que feien el camí rural entre
Sallent i Balsareny per aixoplugar-se en cas de pluja o
de forta calor.

La imatge 2 correspon al Pla
de Vilamajor, amb un camp
de colza i, al fons, la masia
de ca l’Ambròs Vell o Ambròs
del Pas, atestat el 1599, encara ben conservada i habitada. Al sector sud del pla,
d’on és la foto, fa pocs anys,
hi va haver una gravera on es
van explotar els materials del
sòl. Per això podem veure-hi
uns petits turons amb els pals
elèctrics que estan aixecats
sobre el terreny, perquè es
van resguardar de l’excavació
feta a tot el seu voltant. Un
cop es va tornar a tapar tot i
s’hi va sembrar colza, per minimitzar l’impacte ambiental,
el nivell d’aquests camps va
quedar rebaixat.

el Pla de Vilamajor com el Pla
del Vilar i els Plans de Puigdorca corresponen a antigues terrasses fluvials que,
a còpia de milers d’anys, el
Llobregat ha anat deixant al
descobert alhora que el seu
cabal ha anat excavant el llit
del riu cada vegada més avall.

Geològicament parlant, tant

Imatge 2
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La lluita del lleó contra el drac
Mn. Antoni Bonet i Trilla

Sant Marc té com a símbol
un lleó i sant Jordi se’l representa sempre lluitant contra
el drac. Un dia es van trobar
el lleó i el drac i es van fer
un desafiament, un repte:
comprovar quin dels dos
era el més valent i el més
important. El lleó li va dir al
drac: tu representes el patró dels enamorats i n’estàs
molt content i ufanós, però
veig que l’amor dels enamorats dura pocs anys, ja
que molts d’ells, al cap d’un
temps, es separen i es deixen d’estimar. Es fan el regal
d’un llibre i d’una rosa, però
la rosa es marceix i el llibre
queda arraconat en un prestatge o fa cap a la paperera.
Per tant, ben poca cosa representes. El lleó li va dir que
el drac era el símbol de tots
els mals. Tot seguit, el drac
li va dir al lleó que era una
bèstia que no feia por a ningú, ja que quan anava amb
la panxa plena no atacava
a cap persona, i li va dir si
era capaç de trobar alguna
persona que només parlés
dels altres quan una cosa
era verdadera, era bona i era

útil. I li va dir que els comptaria amb els dits de la mà.
Drac i lleó es van posar a
discutir i cada vegada cridaven més alt. El drac deia que
hi havia molts matrimonis
que vivien estimant-se fins a
la mort essent fidels a l’amor
que s’havien promès. I que
celebraven amb goig les seves noces d’argent i d’or. El
lleó li va respondre que n’hi
havia molts més que quan
parlaven dels altres ho feien
dient la veritat, la bondat
i la utilitat. No es posaven
pas d’acord, fins que va
arribar una noia amb unes
balances. Va proposar de
posar la proposta de cadascun d’ells en un dels plats.
Va quedar equilibrada, però
aquella noia els va dir que
sant Marc era molt més antic, ja que fou el primer evangeli que es va escriure i que
gràcies a ell sabíem moltes
coses de Jesús per la seva
proximitat a ell. En canvi,
sant Jordi era molt posterior.
Amb tot, els digué que coneixia una població en la
qual tant apreciaven i estimaven l’un com l’altre. Aquell

Arxiu Joan Bajona

Detall de la Font dels Enamorats, al Racó de mossèn Joan, a la baixada del
Repeu. Del llibre ‘Mossèn Joan, entre la sotana i la gaveta de paleta’ (2016).

Arxiu Joan Bajona

Sant Marc, a la façana de la Llar Parroquial

poble es deia Balsareny, ja
que celebraven la seva Festa Major per Sant Marc i el
dia de Sant Jordi feien també festa important per ser el
patró de Catalunya i es regalaven un llibre i una rosa: una
rosa que mai es marcia i un
llibre. I aquell poble tenia una
regla d’or: conviure en pau.
Per tant, s’havia acabat la rivalitat i l’odi i s´ajudaven els
uns als altres gràcies als dos
patrons: sant Marc i sant
Jordi. I allí tant el lleó com
el drac convivien en pau, ja
que tenien aliment en abundància i no tenien necessitat de menjar-se a ningú. I
el dia de l’any en què s’ho

passaven més bé era el dia
de la Festa dels Traginers,
ja que podien veure animals
de la seva família passejantse pel poble amb tota mena
de lluïments i atraient molta
gent de tot el país.
Arran d’aquesta història es
pot contemplar sant Marc
en el mosaic de la façana de la Llar parroquial, i la
Font dels Enamorats en el
racó de mossèn Joan, tots
dos fets pel mateix artista, mossèn Joan, en senyal
d’agermanament.
Text presentat al Concurs
Literari de Sant Marc, 2019

Festa Major: l’eucaristia de la Festa Major en honor
a Sant Marc, diumenge dia 25 d’abril, serà a les 11 h.
del matí a l’església parroquial. Predicarà Mn. Marc
Majà i Guiu, Vicari General del nostre bisbat de Solsona. El mateix dia es farà la tradicional benedicció
dels panets o “panellets” de Sant Marc i la distribució
a totes les cases de la població d’un panet per família
de forma gratuïta. Bona festa Major a tothom!

15

Meteorologia

Punta de Brau / Repte

Enyorada sanitat
Josep Gudayol i Puig

Bon dia a tothom! Avui és un
pèl més llarg (em refereixo
a l’horari). Són les nou del
matí i com de costum, amb
la meva eina preferida, la
màquina d’escriure, sento o
bé escolto el parrupeig del
colom i de sobte un plaff... al
vidre de la finestra i m’adono
que un pardalet s’ha estavellat en el seu volar tot fent sonar el seu piu-piu. Després
del petit ensurt em disposo
a compartir amb vosaltres
la meva reflexió com a conseqüència d’haver escoltat
a Catalunya Ràdio la versió
d’una mare afectada de la
malaltia de la seva filla, un
molt greu anorèxia.
La mare explica que la seva
filla de 13 anys pateix la malaltia psíquica i ha recorregut a
tots els mitjans públics sanitaris per tal que la noia pugui
ser assistida en un hospital
de llarga durada tant com sigui possible. Hi ha una possibilitat d’aconseguir-ho a la
sanitat privada, però el problema surt quan li demanen

4.000 euros mensuals per
fer-ho, i a això ella no hi pot
arribar. Els serveis públics li
diuen que, com que la noia
té 13 anys, no pot accedir a
aquesta estada prolongada
d’assistència i que tan sols
s’hi poden acollir quan el
malalt té 16 anys.
Fetes aquestes reclamacions a Catalunya Ràdio,
l’endemà membres doctors
públics fan, dins el mateix
mitjà, uns aclariments sobre
el fet. Afino l’orella i amb serenor exemplar puc escoltar un dels doctors que diu
que, durant el present any,
aquesta mena de malalties
s’han incrementat com a
causa d’haver-se propagat
aquest maleït virus pandèmic; l’aïllament d’aquests
joves, junt amb problemes
afegits propis de l’edat estudiantil, és causa que es propaguin trastorns similars.

Francesc Camprubí

Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes
Mitjana de màximes
Mínima (dia 21)
Màxima (dia 30)
Mín. més alta (dia 27)
Màx. més baixa (dia 19)

Roc Carulla

Resposta al Repte núm. 58:
eren 7 persones.

Quin és el nombre mínim de petits
triangles amb què es pot descompondre
un gran triangle obtusangle de forma
i manera que tots els petits triangles
siguin acutangles?

2,0
17,8
-4,1
23,9
7,4
11,9

Vent (km/h)
Ventada més alta (dia 19) 51,0
Pressió (hPa)
Màxima (dia 29)
Mínima (dia 19)
La pluja (litres/m2)
Dia 8
Total

Des d’aquesta columna faig
un crit a favor de la sanitat pública. Respectant a
tothom crido: ENYORADA
SANITAT!

Repte núm. 59

Salut i lògica.

Si pel març no marceja ni per
l’abril no abrileja, tot l’any n’hi
pega enveja

A. Selgas

1.028,0
1.004,5
1,8
1,8
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