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El mes de juliol, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha organitzat
unes maratons de vacunació
contra la covid-19, sense cita
prèvia, que han tingut molta
acceptació a les localitats on
s’han fet.
En el cas de Balsareny, la
vacunació massiva va tenir
lloc el passat dia 8 de juliol,
des de les 20h fins a passades les 22h, per a majors de
30 anys, a la sala Sindicat.
Després es van vacunar també els majors de 16 anys; i
al final, encara hi van poder
accedir persones de fora del
poble fins que es van acabar
les vacunes disponibles. El
poble hi va respondre amb
una bona participació, en
vista de les cues que es van
poder veure formades a la
plaça de la Mel; i, tot i que
es va començar després de
l’hora prevista, tothom es va
esperar pacientment.

Aquest és un gest de confiança i de responsabilitat
solidària que sens dubte
permetrà avançar en la lluita
contra la covid-19, i tant de
bo que ajudi a normalitzar
l’activitat social, cultural, política i econòmica de tantes famílies que pateixen els efectes derivats de la pandèmia.

187.285.202 de casos confirmats amb 4.039.889 de
defuncions. Milions de persones de tots els continents
segueixen patint els efectes
de la covid-19, per la qual
cosa convé no baixar la guàrdia i continuar lluitant activament contra la propagació
del virus.

Una pandèmia que, des dels
seus inicis a Catalunya, ha
afectat, a data 13 de juliol,
730.116 casos (detectats per
PCR i TA), 22.288 dels quals
van acabar en defuncions. En
el conjunt de l’Estat espanyol,
hi va haver 3.971.124 de casos confirmats, amb 81.020
defuncions. I arreu del món,

Cal agrair la dedicació i esforç dels professionals sanitaris, així com del personal de
suport logístic i de tothom qui
hi va col·laborar a tots nivells
per fer-ho possible. També
s’ha de destacar la solidaritat de la ciutadania, pel seu
compromís i implicació en la
prevenció de la pandèmia.

Ricard Ribera
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La Flama del Canigó, sempre encesa
Sarment

Com cada any, el vespre
del 23 de juny, membres
del Centre Excursionista de
Balsareny van anar a Navàs
a rebre la Flama del Canigó.
Tot seguit la van portar fins
a Balsareny, on van encendre les petites fogueres que,
com l’any passat, per les
prevencions respecte de la
pandèmia, es van preparar a
diferents indrets del municipi,
en comptes de fer-ne unahome-dona
de
sola i ben gran, com era l’ús
habitual.

OLGA
estètica

Els petits focs van ser al barri de Cal Nosa, al parc de
la Torrada, al parc del carrer
Travessera, a l’aparcament
del Trull, al camp de futbol i al parc del passatge
Roqueta.
L’organització
de la diada anava a càrrec
de l’Ajuntament, amb la
col·laboració del CEB i de
l’ADF local, En la festa, entre
altres coses, hi va actuar la
formació Protons Percussió;
a la plaça de la Mel hi va haver un concert del grup Temple Bar, i a la nit, al camp de
futbol, un castell de focs.

Alfred Selgas
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Alfred Selgas
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Josep
al Soler
nostre
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Castellet de Perpinyà; cada poble.
any, el 22 de juny, hom la
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Per l’Esperança: Homenatge a Pere Casaldàliga
Comissió Pere Casaldàliga

«Profeta, pastor, poeta, activista, amant de la terra, revolucionari, místic, pioner...
però, sobretot, en Pere: sensible, humà, intel·ligent, radical, proper. El seny i la rauxa
en un home imprescindible.
Per l’esperança va dedicar
la seva vida als altres, per
fer d’aquest, un món millor. Si avui podem parlar
d’ecologia, d’indigenisme,
de combat al treball esclau, o
d’una església pobre i plural,
és en bona part, entre altres,
gràcies a Pere Casaldàliga,
considerat per molts com un
dels sants Pares de l’església
llatinoamericana. Gràcies a
ell, a la regió de l’Araguaia, al
Mato Grosso, una de les regions més pobres del Brasil,
milers de persones han estat
reconegudes com a poble,
i tenen avui un tros de terra
per viure, i moltes de les seves reivindicacions, son avui
polítiques públiques consolidades al Brasil.»
Així descrivien Casaldàliga
els periodistes Antoni Bassas i Mònica Terribas, que
van ser els conductors de
l’homenatge que la Fundació Pere Casaldàliga i
l’Associació Araguaia, amb
el suport de l’Ajuntament
de Barcelona, van fer-li durant la vigília de Sant Pere
a la monumental plaça del
Rei de Barcelona, envoltada
per edificis gòtics i renaixen-

Alfred Selgas

Alfred Selgas

tistes, tancada per tots els
costats menys per l’extrem
sud-oest, que comunica
amb la catedral. Un dels indrets més emblemàtics de
la ciutat donava visibilitat al
lema del homenatge: “Per
l’esperança”, mantenint vives les causes d’en Pere i el
seu llegat. «La solució sempre és l’esperança; una esperança, però, que es posi
a fer feina, que sàpiga viure
el dia a dia, que miri de fer
amb els altres el treball de la
justícia i l’alliberament. És necessària una lluita diària per
l’esperança, per aquella esperança viscuda i celebrada,
contra tota esperança.»
Els presentadors van tenir també unes paraules
d’agraïment en portuguès i
castellà per a tothom qui seguia l’homenatge per streaming, mostrant alhora solidaritat amb el poble brasiler
per la difícil situació en què

viu, així com una salutació a
l’Amazònia, Nicaragua, Hondures, Guatemala, Mèxic...
a la “Patria Grande” que en
Pere tant va somiar. En una
gran pantalla es projectaven
missatges enregistrats, tant
d’en Casaldàliga, com de
desenes de persones que
el valoraven. L’enyorat Arcadi Oliveres va ser el primer
a qui vam escoltar; i també
ho van fer, entre moltes altres, persones com Antônio
Canuto (comissió pastoral
de la terra), Eduardo Lallana
(president de l’ONG Terra sin
males), Eunice Dias (50 anys
vivint amb el poble Tapirapé),
Leonardo Boff (teòleg del
Alliberament), Paulo Maldos
(secretari general durant els
governs de Lula i Dilma), Ricard Costa (provincial dels
missioners Claretians de Catalunya), dom Leonardo Ulrich (arquebisbe de Manaus),
João Pedro (moviment dels
sense terra MST), Eudald
Vendrell (president de Justícia i Pau), sor Lucia Caram
(priora del convent de Santa Clara de Manresa), Lucilene Pereira (coordinadora
de projecte a l’associació
ANSA, fundada per Casaldàliga), Josep M. Soler (abat
de Montserrat) i Zilda Martins (responsable de l’arxiu
de la prelatura de São Félix
do Araguaia entre els anys
2013-2017).

També la seva amiga
d’infantesa, Angelina Pujol, li
recità el poema que ella mateixa li va dedicar —publicat
el mes de maig al nostre butlletí— i, tot seguit, el seu fill,
el compositor Carles Cases,
acompanyat d’altres músics,
ens delitava amb la seva
bonica música. L’Estel Dalmases, de l’escola Guillem
de Balsareny, va recitar el
poema de Pere Casaldàliga
“Retorn pairal”. També l’actor
Eduard Fernàndez, l’artista
Priscila Barbosa i l’actriu Núria Valls, ens van recitar diversos poemes. El periodista
i activista David Fernàndez
i el teòleg Jordi Coromines
van intervenir amb clars
missatges
d’esperança,
d’activisme social, de participació, de radicalitat i d’opció
pels pobres, pels exclosos,
pels oprimits i pels que pateixen: «saber estar lluny dels
que manen, i molt a prop
dels que lluiten per un món
millor.»
A la plaça del Rei, unes
dues-centes
persones
—l’aforament estava molt
restringit per les circumstàncies sanitàries— van
fer costat a les causes d’en
Pere Casaldàliga. Allí, en mig
d’unes escales de pedra hi
lluïa un seu retrat envoltat
de ginesta, flor enyorada pel
bisbe, que la Comissió
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Pere Casaldàliga va collir
al matí especialment per a
l’homenatge. Balsareny hi va
tenir una molt bona representació, per diferents entitats i institucions que hi van
assistir i participar.
La presidenta de la Fundació, Glòria Casaldàliga, va tenir unes paraules
d’agraïment per a tots els
que seguien l’acte, i per als
col·laboradors; i de forma
especial a l’Ajuntament de
Barcelona, al poble de Balsareny, al Cercle Cultural i a
l’equip per al desenvolupament de Balsareny Educa.
També va fer referència a la
difícil situació que viu la regió
de l’Araguaia i, en sintonia
amb el poble brasiler, va denunciar l’actitud del que va

Alfred Selgas

definir com a “feixista i genocida” president del Brasil,
amb el crit de “Fora Bolsonaro!”, que va ser respost amb
aplaudiments dels presents.
Per acomiadar-se, ho va fer
com diu en Joan Turu «amb
el cor ben obert i amb el
puny ben alçat», amb les pa-

raules que acostumen a dir
al Brasil: «Pedro, presente!»
Moltes gràcies a tothom qui
ha fet possible aquest acte
d’homenatge que suposa un
pas endavant, un més, en el
llarg camí per fer visibles les
Causes a les quals en Pere
va dedicar la seva vida i obra

i en la lluita per dur-les a la
pràctica.
Vegeu més fotografies al
blog del Sarment.
L’acte íntegre es pot veure
per youtube al següent enllaç:
https://www.youtube.
com/watch?v=7LIghlriZks

Racó de mossèn Joan i sala del bisbe Pere
Mn. Antoni Bonet Trilla

Tal com s’havia anunciat, el
dia 24 de juny a les 6 de la
tarda es va fer la inauguració
del “Racó de Mn. Joan” a la
Llar parroquial. Consta d’una
colla de fotos, plaques i records de Mn. Joan Bajona.
L’acte va començar amb la
ballada dels gegantons Mn.
Joan i la Mariona a la plaça
de l’Església, acompanyats
dels gegants grans, a càrrec
del grup de geganters i grallers “Els K+ sonen”. A continuació va parlar un membre
de la família per seguir amb
la benedicció de l’espai i la
interpretació d’unes cançons
per part de la Coral Sant Esteve. L’acte es va fer en la
data del sant de Mn. Joan i
en l’aniversari del seu funeral.
La segona part de l’acte es
va centrar en l’estrena del
nom de la sala gran de la
Llar parroquial, que passa
a anomenar-se “sala bisbe
Pere Casaldàliga” com a re-

Jordi Vilanova

cord i homenatge al bisbe
recentment traspassat, el dia
8 d’agost de 2020. La Maria
Pelfort va recitar uns poemes
d’en Pere. També es van llegir
alguns pensaments del bisbe,
i es va fer la benedicció de la
placa de ceràmica que van
descobrir familiars seus. Va
parlar la Glòria Casaldàliga, i
la Coral Sant Esteve va interpretar una cançó amb el poema del Castell de rerefons, recitat per en Josep Sensada;
tot acabant l’acte amb unes
paraules de l’alcaldessa, Sra.

Noèlia Ramírez, i la ballada
dels gegantons i gegants a
la plaça. Aquests dies hi ha
instal·lada a la Llar parroquial d’una forma temporal
l’exposició “Pere Casaldàliga:
una veu compromesa”.
La parròquia agraeix a tots
aquells que s’hi van fer presents i a aquells que hi van
col·laborar i participar activament.
[Vegeu més fotografies al
blog del Sarment]

Jordi Vilanova
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Tradicions i art al Casino per Sant Joan
Centre Instructiu i Recreatiu

Coincidint amb l’any en què el
Casino recuperava l’activitat,
per la revetlla de Sant Joan,
i davant les dificultats que
hem hagut d’afrontar durant
aquest any, ens sentim satisfets i agraïts als socis, i al
poble de Balsareny, per haver-nos fet costat participant
dels nostres tallers, mostres
culturals, concerts, ambientacions musicals... Moltes
gràcies!
Enguany també hem volgut
celebrar l’aniversari, i la nit
més curta, amb un sopar al
bar Casino, que, en acabat,
amb una mica de música
al pati de la mà dels amics
i col·laboradors d’Arradio
Rossita, s’animava la revetlla per a totes aquelles famílies que, coneixedores de
la situació pandèmica que
encara vivim, van voler participar-hi amb un alt grau de
responsabilitat i de festa.
Al carrer del Trull, davant
del pati, punt de trobada
d’infants i adults que feien
petar la xerrada i, no cal dirho, els petards. Una revetlla
que, des de la seva senzillesa
i humilitat, però plena d’il·lusió
i d’esperança, va ser del grat
de tots els participants.
El dia 24, a mitja tarda, novament el pati del Centre Instructiu i Recreatiu ens oferia
una mostra musical de balls
llatins, de la mà de la banda de músics del Bages El
Patio, que també va gaudir
d’una bona participació de
públic.
Dins del bar, durant el cap de
setmana de Sant Joan, aprofitàvem per donar a conèixer una nova mostra d’art,
que donava la benvinguda
a l’estiu: “En blanc amb un
punt negre”, de l’artista local

Txus Garcia

Joan Flores. Pintures inspirades en un minimalisme
abstracte i trencador amb la
pròpia base, la tela, la qual
mostra la senzillesa i la puresa de l’art. Tots els quadres
exposats tenen el seu significat: una connotació musical,
paisatges íntims i interns...
Trobem també un retrat de
mossèn Joan Bajona, que
—ens diu Flores— és homenatge al seu amor per la
cultura, i als seus estimats
“trencadissos”. Quadres fets
en blanc i negre, com el Ying
i el Yang. I dins d’aquests,

Jordi Vilanova

tots els colors. Aquesta
col·lecció es el preludi de la
sèrie “Gargots”.
Joan Flores ens fa arribar el
seu agraïment: “A la junta del
CIR, pel seu interès per l’art i la
cultura, en uns moments claus
per a la salut mental i emocional de tothom, gràcies”.
Des de la junta del Casino li
agraïm les seves paraules,
la seva participació, i dedicació, i el felicitem alhora
per la mostra que ens ha
ofert, que trobem preciosa i

molt escaient per als temps
actuals. Gràcies a Joan Flores, a la seva parella Carme
i a la seva filla Maria, per fer
de les parets del Casino una
mostra d’art, amb una escletxa de llum del passat i amb
una porta oberta al futur, en
el qual sempre seran ben rebudes les teves obres, Joan.
Gràcies socis, amics, poble
de Balsareny. Fem-nos costat! Fem cultura!
[Vegeu més fotografies al
blog del Sarment]
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IX Trobada de Gegants
Colla de Geganters i Grallers de Balsareny - Els K + Sonen

El passat dissabte 19 de juny,
Els K + Sonen de Balsareny
celebràrem la nostra novena
trobada gegantera. Enguany,
a més de les dificultats organitzatives degut a les restriccions de la pandèmia, s’hi va
sumar la inestabilitat meteorològica, ja que al llarg de la
tarda la pluja hi anava intervenint, limitant el desenvolupament de l’acte i impedint
poder dur a terme l’itinerari
previst amb els diversos
punts de ball establerts, on
prèviament s’havien col·locat
cadires i cintes delimitant els
diversos recintes escampats
per tot el municipi.
En aquesta edició, la plantada es va dur a terme al carrer del Bages; cal destacar
la gran expectació per part
dels veïns. Al mateix temps,
la Montse Rodríguez de l’O2
va dur a terme una sessió de
“zumba” just al davant de la
concentració. En aquesta hi
va poder participar tothom
qui volgués i la gresca i ballaruga van donar molt ambient
a la tarda ennuvolada.
Les colles geganteres participants varen ser les de
l’Ametlla de Merola, Avinyó,
Caldes de Malavella, Gironella - Viladomiu Nou, Moià

Alfred Selgas

Els K+Sonen

i Ribes de Freser, amb els
amfitrions, Els K + Sonen de
Balsareny.
A
les
18:30
s’iniciava
l’itinerari, que en qüestió
d’uns quinze minuts va haver
de ser redreçat a la plaça de
la Mel, perquè la pluja impedia continuar-lo. Un cop allà,
vam poder fer una mostra
de balls de cada una de les
colles, però en les últimes intervencions la pluja ja tornava
a guanyar protagonisme. Els
grallers i tabalers van seguir
tocant sense parar: després
de tant temps sense retrobarnos amb les colles amigues,
la fal·lera i les ganes de fer
xerinola eren màximes. Finalment semblava que el temps

ens donava via lliure per
poder arribar a la plaça de
l’Església, vam enfilar carrer
Sant Domènec i carrer de la
Creu fins arribar a la plaça del
rector Roc Garcia on, sota
la repicada de campanes,
les colles entraren a plaça.
La intenció era poder salvar
la presentació i balls de lluïment, però la pluja va tornar
a destorbar-nos i directament
vam procedir a l’entrega de
records i a la ballada general.
El sopar de germanor, ubicat
al camp de futbol, va haver
de ser traslladat a corre-cuita
a la Sala Sindicat (gran i petita), al vestíbul, al local de la
plaça de la Mel i al davant del
teatre, per tal de poder acollir

Alfred Selgas

tota la gent complint els aforaments delimitats.
Esperem que l’any vinent tant
les restriccions com el temps
ens juguin més a favor i els gegants puguin tornar a omplir
els carrers de Balsareny. Per
ara, sembla ser que l’activitat
es va recuperant: aquest juliol
visitarem els amics de Ribes
de Freser i els de Moià; seguidament tenim una sortida
per mes a fora del municipi
fins acabar l’any. Desitgem
que totes aquestes sortides
puguin ser possibles i que la
cultura popular pugui retornar
plenament als carrers.
[Vegeu més fotografies al
blog del Sarment]
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Els Gegants de Balsareny, fent poble i cultura
Jordi Vilanova

Els gegants Marc i Maria, el
passat dia 11 de juliol, van
participar de la festa major
de Sant Vicenç de Castellet
juntament amb les colles de
Sallent, Navarcles, Sant Llorenç Savall i els amfitrions, els
gegants de Sant Vicenç, els
quals van participar amb una
gran imatgeria: els seus barons, en Marià i na Paula; els
dimonis (el Malparit, la Figaflor,
el Nen, la Nena i el Malparidet);
i la Tina i en Janot, els gegants
de l’Escola Bressol “El Niu”.
Vam haver d’estar adaptats a
les restriccions que imposa la
situació sanitària; sense cercavila, però no per això sense l’alegria i el lluïment que el
món geganter desprèn en les
seves concentracions.
Començaven, com de costum, amb un bon esmorzar per agafar forces, i
poc després, a la plaça de
l’Ajuntament, les famílies agafaven seient per gaudir de la
matinal gegantera.
La colla de Geganters i Grallers de Balsareny aprofitaven
per mostrar als santvicentins
allí presents, El bonic conte
d’en Marc i la Maria, amb una
bona acollida del públic, que
d’aquesta manera coneixia un
bri de la història de les festes
majors de Balsareny.
Els tabals i les gralles feien
ressonar la plaça. Tot i que la
pandèmia ha afectat, i molt, la

Jordi Vilanova

cultura del nostre país, aquesta és manté dempeus reivindicant el lloc que li pertoca, al
costat de les persones i dels
pobles.
Cada colla va fer lluir els seus
gegants amb la seva música i
els seus balls. Ho feien també a la plaça Clavé, en la qual
ens esperaven moltes altres
famílies.
Per concloure la 27a trobada de gegants, la colla de
Batucada Pi-Kbé de Sant Vicenç de Castellet participava
d’aquesta diada cultural amb
molt de ritme.

Jordi Vilanova

Gràcies als organitzadors per
haver-nos convidat. Va ser un
plaer participar-hi i dur també
un bocí de cultura del nostre
poble, representat pel seu
Traginer i la seva pagesa.
[Vegeu més fotografies al blog
del Sarment]

Jordi Vilanova

INSTAL·LEM I REPAREM
AIGUA · LLUM · GAS · ANTENES TV · CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT
Travessera, 77 - Tel. 93 820 03 55 - 605 79 78 32 - BALSARENY
instalnou@gmail.com
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Va tornar la ‘Shopping Night’
ACBC

El dissabte 10 de juliol al vespre, l’Associació de Botiguers
i Comerciants de Balsareny
vam tornar a celebrar la festa
de la Shopping night.
En teníem moltes ganes, ja
que l’any passat no ho vam
poder fer degut a la covid-19.
Aquest any vam tornar-hi
amb més ganes que mai.
A la zona de parades hi van
participar el MésQueModa,
la Carme Galera, la Merceria Entre Costures, el SDecoArt, el Superverd la Mel i
el Rincón de Lau. A la zona
de restauració, Carnisseria
Carmelo, Les Carmanyoles i
Pastisseria Bonals.
Tot i les restriccions actuals,
la gent del poble va respondre i va ser tot un èxit.
Tothom deia que s’ho havia
passat molt bé, i que cada
any tenen ganes d’anar-hi, ja
que es una nit diferent acompanyada de bon ambient.

Jordi Vilanova

Des de l’associació donem
les gràcies a tots aquells que
hi vau col·laborar desinteressadament i ho vau fer possible i també a totes les persones que vau respectar les
mesures covid-19.
Us esperem l’any que ve,
amb moltes més novetats i
tant de bo que sense virus!
[Vegeu més fotografies al blog
del Sarment]

Jordi Vilanova

Imatges de Balsareny
Isidre Prat Obradors

Continuem aquest mes
amb 2 fotos més d’indrets
interessants del nostre terme municipal, de vegades
força desconeguts per
molts de nosaltres, o almenys no en sabem dir el
nom.

Com es diu i on es troba
aquest monument?
És gaire antic?

Foto 1

Isidre Prat Obradors

Foto 2

Isidre Prat Obradors

De quin monument es tracta
i quines dades principals
sabeu d’ell?
(Recordeu que podeu mirar millor les
fotos, en color, a la nostra publicació digital: www.sarment.blogspot.com. Les
respostes les trobareu més endavant.)
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Les fonts de Balsareny
Ramon Bessa Xandri

Breu estudi sobre les fonts
del terme de Balsareny i
properes al terme. Hi indico
les que encara existeixen,
actives o abandonades, i
les documentades històricament; hi poso alguna fotografia i les situo en el mapa.
Font activa: font del Vilar
(prop de la casa del mateix
nom).
Fonts abandonades: font
dels Escolans (feta per
mossèn Joan Bajona, rere
l’església de Sant Esteve a la
Colònia Soldevila); font de
l’Alou (prop de la casa del
mateix nom); font del Tap
(o de les Collades de Baix);
font del Mas de les Claperoses (prop de la casa del
mateix nom, sota la baga
del Mas).
Fonts perdudes: font de la
Mare de Déu (a la Rabeia);
font dels Comunistes (en
terme de la Rabeia); font
de Sant Tomàs (al balç de
sota el Castell, a l’alçada
de la resclosa dels Manresans); font de la Resclosa
(al segle XVII era en terme
de Sobirana de Ferrans,
prop del terme amb el mas

Ramon Bessa Xandri

Santacreu del Mujal); font
del Raig (prop de la casa
del Giralt); font de Tord (a
la baga de Tord, prop de la
casa del mateix nom); font
de la Roca (a la carretera de Súria, vora el torrent
sota del pont de la Roca,
és probablement, l’antiga
font de Ferrans, documentada l’any 1007); font del
Mucet (prop del camí del
Solà d’Aladernet); font de

la Figuera (o del Riu, al
peu del pont del Riu); font
de l’Ordinari (prop de la
resclosa del Molí); font de
Sant Jordi (o del Vinyes
o del Drac, al balç de Roqueta, sobre la fàbrica del
Molí); font dels Parenostres (prop de la riera de
Conangle); font del Zidro
(en terme de l’Alou, vora
l’església de Santa Margarida).

Ramon Bessa Xandri

Ramon Bessa Xandri

Font del Vilar

Font dels Escolans

Fonts al nucli urbà: font del
bisbe Pere Casaldàliga, a
la plaça Montserrat, activa;
font del carrer de Baix, (o
del carrer de Berga, actual
carrer del Castell, activa);
font del carrer sant Marc,
activa; font de la plaça de
l’Ajuntament
(inaugurada
l’any 1905, activa); font de
la plaça de la Mel, activa; font del Repeu (o dels
Enamorats, obra de mossèn
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Font de l’Alou

Font del Mas de les Claperoses

Joan Bajona, activa); font
de la baixada del Torrent,
activa.

Una altra font poc coneguda Carreté a Noms de lloc, de
és la font del Mas de les Cla- casa i persona a Balsareny
peroses, al Pla de Vilamajor. (2010). Tanmateix, no crec
Coordenades: font del Tap, que hagi canviat gairebé res;
41 52.839 001 53.871; font en tot cas, temo que la situadel Mas de les Claperoses,
ció d’alguna font més aviat
ELECTRICITAT
FONTANERIA
41 53.159 001 54.357 .
haurà empitjorat.
S’agrairà qualsevol infor***
Fent un repàs de les nostres Aquest treball el vaig fer fa mació que completi, millori,
C/ de laque
Creu, 22força temps, partint de la
rectifiqui o actualitzi la llista
fonts, podem observar
Tel. 93 820 08 68
de les 19 fonts de l’entorn relació que publicà Ramon present.
BALSARENY
home-dona
Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY
del nostre municipi només
en queda una que ragi: la
font del Vilar. Aquesta
font, 44
Capacitació transportistes
Sant Domènec,
Matèries perilloses
Telèfon gaudir,
93 839 65 08
l’única de què podem
BALSARENY
necessita manteniment: l’arc
d’entrada, per exemple, està
CENTRE DE FORMACIÓ
molt malmès.
mas del mateix nom); font
del Morral (terme de Cornet); font del Saltador (o
del Sastre, o de la Tosca, en
terme de Sallent, pel camí de
l’Alou a Sallent).

OLGA

Fonts perdudes del nucli
urbà: font del carrer Vell i
font del carrer Nou (o del
Rector: al segle XVII, totes
dues fonts treien l’aigua de
la mateixa cisterna, al pou
del Rector, en un pati interior comú a les dues cases,
propietat del rector); font
de l’Abeurador de la carretera (a cal Terranquer, al
començament de la carretera de Manresa, al segle XIX
rebia l’aigua dels aigüerols
de la Baga Fosca); font del
Jeroni (vora el Molí).

estètica

FONT

Antiga Casa Rosendo

La font de l’Alou,
una de les
des de 1926
més importants que teníem,
està completament deixada i
no serveix per a res, perquè
no en raja aigua i fins és difícil
d’acostar-s’hi: un desastre.

Referència d’altres fonts: aigüerols de la baga Fosca;
fonteta del camí del pla de
Calaf; font vora el pont de
Roqueta; font de les granLa font del Tap, o de les Coges de cal Santasusana.
M. Mar Pulido Cañellas
llades de Baix, és una font
DELEGADA
Fonts de fora del terme: font poc coneguda al poble; hi
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
de Cererols
(o de Serarols, ha un cartell de l’Ajuntament
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
Baixada
del Torrent,
Tel. 93diu
839 “Aigua
63 58 - BALSARENY
terme de Cornet,
prop
del 6 -que
no potable”.
www.funerariafontal.com

FEM TOTS ELS CARNETS

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

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

Josep Soler

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

Riu
OLGA
JOIERIA
RELLOTGERIA

FUNERÀRIA FONTAL, SA

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

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

Ramon Bessa Xandri

Font del Tap

estètica
home-dona

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

C/ de la Creu,
Tel. 93 820 08
BALSAREN

Sant Domènec,
Telèfon 93 839 65
BALSARE

CARNS CAPDEVILA

CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
PRODUCTES ARTESANALS
Antiga Casa Rosendo
des de 1926
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY
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Aiguabarreig del Cardener amb el Llobregat
Isidre Prat Obradors

més hi ha un riu, el Llobregat, que continua portant les
aigües, des de Castellar de
n’Hug, passant sota el pont
de Sant Vicenç de Castellet,
i fins al Prat de Llobregat. Per
cert, ran de l’aiguabarreig, el
tren del nord travessa el Llobregat.

Com sabeu, el Cardener és
l’afluent més important del
Llobregat, per bé que molts
més rius i rieres també en
són, d’afluents: el Bastareny,
la riera de Merlès, la Gavarresa, l’Anoia, la riera de
Rubí, etc. Al terme de Balsareny hi desemboquen les
rieres del Mujal, de Roqueta i
de Conangle.
Doncs bé, el Cardener, que
neix a la Coma i la Pedra,
acaba el seu recorregut, barrejant-se amb el Llobregat,
a l’altura de Castellgalí. Ho
sabia tothom?
Com arribar-hi?
Per la banda dreta, si venim
de Manresa, anant cap a
Sant Vicenç de Castellet, cal
desviar-se pel primer trencall, a la dreta, que indica
Castellgalí i girar de seguida
cap a l’esquerra per travessar la C-55 i agafar un camí
que baixa cap al riu (per darrere del Club Tennis Taula)
i, en uns 650 metres, millor
fer-los a peu (es pot deixar el
cotxe molt a prop), s’arriba a
l’aiguabarreig dels dos cursos d’aigua.
També s’hi pot anar per la
banda esquerra, des d’on,
de fet, es veu millor. Cal
entrar a Sant Vicenç de
Castellet i buscar un carrer
de sortida del poble molt
paral·lel al Llobregat, remun-

Espai natural
Isidre Prat Obradors

Foto 1: Arribada del Llobregat des de Boades

tant com si tornéssim cap a
Manresa, fins a trobar, ja en
terme de Castellgalí, la Torre
del Breny, a 1 km i escaig.
Des d’aquest punt, s’arriba
al punt just de l’aiguabarreig
en uns 200 metres. S’hi pot
arribar bé amb cotxe i llavors
seguir diversos senders si es
vol caminar.

al cap de pocs metres hi ha
una gran resclosa, construïda per portar l’aigua a la fàbrica Balet de Sant Vicenç.
Això fa que es formi un petit
llac, amb les aigües força
tranquil·les i retingudes, que
formen refluxos (tornen enrere) entre la resclosa i els dos
rius (sempre que no baixi un
cabal d’aigua molt fort, és
clar).

A part de veure l’aiguabarreig,
la zona té el seu encant com
a espai natural, que està
força arranjat i amb plafons
indicatius que expliquen el
bosc de ribera i les aus típiques d’una zona humida
com aquesta.
Els boscos de ribera com
aquest, o com el que tenim
a Balsareny a sota el castell,
del qual hem parlat tantes
vegades, són importants
per mantenir la biodiversitat
d’espècies vegetals, que necessiten molta aigua i que en
troben fàcilment, perquè

Què hi veurem,
en aquest indret?

A partir d’aquest punt no-

Complementant els dos
llocs, com a miradors, es veu
una bona panoràmica d’on
conflueixen els dos rius: el
Llobregat, que hi arriba, per
l’esquerra, des del Pont de
Vilomara i la zona de Boades
de Castellgalí; i el Cardener,
que ve, per la dreta, des de
Manresa, després de passar
per la zona dels Comtals.
Passat el punt d’unió, ens
trobem de seguida amb una
gran amplada de riu (com
es pot veure en una foto), i

Foto 2: A l’esquerra, arribada del Cardener des de Manresa-els Comtals

Isidre Prat Obradors
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Foto 3: Aiguabarreig: el Cardener a l’esquerra i el Llobregat a la dreta

Foto 4: Petit llac que s’hi forma, envoltat de vegetació de ribera

el nivell freàtic és a pocs metres de profunditat. També
tenen altres funcions, com
servir d’aliment, allotjament i
cria dels animals.

Espai del Geoparc

El bosc de ribera de
l’aiguabarreig Llobregat-Cardener està dominat per una
freixeneda, és a dir, per freixes de fulla petita (Fraxinus
angustifolia), molt grossos,
als quals acompanyen altres
arbres de ribera majestuosos, com els àlbers (Populus alba), pollancres (Populus sp.), salzes blancs (Salix
alba), algun lledoner (Celtis
australis) i alguna acàcia
(Robinia pseudoacàcia). Per
altra banda, la zona estava
envaïda per la canya asiàtica
(la normal, que diríem) (Arundo donax), la qual ha estat
substituïda parcialment per
més diversitat d’espècies
autòctones, com el canyís (Phragmites australis),
la boga (Typha sp.), el sanguinyol (Cornus sanguinea) i
altres herbes i arbustos (Projecte Riu Verd); tot i així, encara hi ha un bon canyar.

Donat que és una zona molt
tranquil·la, es poden observar força bé les aus que
hi viuen. Així, en els mesos
freds, hi fan estada alguns
ànecs migradors, com els
roncaires (Anas querquedula) i els piulaires (Anas penelope); i fàcilment s’hi veuen
exemplars del corb marí
gros (Phalacrocorax carbo).
Per altra banda, tot l’any hi
ha bernats pescaires (Ardea cinerea) i blauets (Alcedo atthis), així com el típics
ànecs collverds (Anas platyrhynchos)

Aquest espai d’aiguabarreig
precisament és el que s’ha
triat a Castellgalí per posarne una gran fotografia al plafó del Geoparc, que es troba al costat de la carretera
C-55, a la dreta, al principi
del revolt que hi ha abans
d’arribar a les primeres cases venint de Manresa (després d’un camp de golf) El
podeu veure a la fotografia
6. El disseny d’aquests plafons és el mateix per a tots
els pobles del Geoparc de

la Catalunya Central. Ja vam
parlar d’aquest tema i vàrem
remarcar que a Balsareny
mateix també hi tenim un
plafó, on es destaquen les
dames coiffées, a la rotonda
entre la carretera d’Avinyó i el
carrer del Carrilet.

Isidre Prat Obradors
Isidre Prat Obradors

Foto 5: Després de l’aiguabarreig hi ha la resclosa

Foto 6: Plafó del Geoparc
a Castellgalí
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Trobada de Balsareny Educa
Resum de la trobada matinal
de Balsareny Educa, feta al
Sindicat el dia 3 de juliol de
2021. A les deu del matí, i
amb la presència d’unes 25
persones, vam començar
la trobada tot repassant el
contingut i la dinàmica del
matí i seguidament vam escoltar la comissió de Memòria-Balsareny que ens
van exposar quines són les
activitats que duen a terme,
les descobertes i les tasques. També van incidir especialment, en la manera de
treballar i descobrir.
En conjunt ens van mostrar
una manera de fer planera,
agradable en la pràctica i
molt lliure, on cadascun dels
membres que hi participa
marca el seu ritme i la seva
dedicació. Organitzats des
d’aquesta perspectiva van
mostrar els camps en que
van avançant:
Una sistematització i organització de dades i documents
que porten fonamentalment
la Isabel i l’Isidre, també
oberta a qualsevol que s’hi
vulgui afegir i que hauria de
facilitar l’accés a documentació que faci referència a testimonis de memòria.
Un treball sobre la història de
l’Escola a Balsareny, des dels
inicis que se’n té informació,
passant a episodis on encara
hi ha persones que els poden
relatar i fins a la contemporaneïtat. Ho porta la Dolors i ja
compta amb força informació
i documentació.
Un seguit d’entrevistes testimonials de persones molt
grans, que han estat testimonis de fets i vivències com ara
l’arribada des de terres llunyanes al poble, la guerra, les

Jordi Vilanova

activitats quotidianes que ara
ja són història des de la perspectiva personal (femenina
per exemple)... algunes de ja
acabades i altres en preparació, fetes per la Lluïsa i altres
membres de la comissió.
La web i les seves possibilitats, juntament amb el treball
excel·lent en forma de mapa
interactiu sobre els comerços
i serveis del Balsareny del segle XX, elaborada i presentada pel Xavi Novell, que incloïa
també el treball d’arxiu i classificació d’elements com ara
cartells, entrades, octavetes
i fotografies que es van trobant.
En totes aquestes tasques, el
grup recalcava explícitament
la fórmula lliure i sense cotilles que volen seguir fent, tot
convidant tothom a participar-hi sense cap compromís
i amb tota llibertat. Un exemple de com es pot caminar
en la recerca de memòries
d’una manera plaent. Una
delícia d’exposició i xerrada
coral d’aquesta comissió.
A un quart de dotze vam
convidar dos representants
de l’imminent agrupament
escolta, que ens exposes-

sin breument els passos que
s’han dut a terme per tal
de reiniciar les activitats de
l’Agrupament Escolta Guillem de Balsareny. Aquesta
aportació la incloem en la
posada en marxa d’una comissió d’Entorn, que des de
BalsarenyEduca estem treballant i en què els escoltes
hi tindrien un paper clau. No
cal dir que el fet que el curs
que ve, segons ens van assegurar els joves impulsors,
es tornin a posar en marxa
els escoltes, com a moviment d’educació no formal
en l’oci i el lleure, va ser rebut
per tothom amb moltíssim
entusiasme i vam convenir en
la necessitat de posar-hi tot
l’esforç per ajudar-los i fer-los
costat.
A dos quarts tocats de dotze,
vam passar al treball de reunió
de cadascuna de les comissions combinant-los amb esmorzar i cafè, on cadascuna
havia de resumir el treball fet
durant el darrer any i traçar les
línies per al curs vinent. Tenint
en compte que la comissió de
Memòria ja havia fet aquest
treball per a exposar-nos-el,
i ja l’hem descrit, passem a
resumir allò treballat en les altres dues comissions.

Reflexions de la Comissió
Pere Casaldàliga
En aquest grup de treball
s’han dut a terme moltíssimes activitats, reunions de
treball i tasques ben diverses. Per enumerar-ne unes
quantes:
· Missa per la mort del Pere
el 8 d’agost del 2020, on el
grup de voluntaris va participar en l’organització, amb
una participació molt gran.
· Exposició sobre el Pere, al
Casino i a l’escola.
· Elaboració del projecte Petjades del Pere, amb reunió
amb l’Ajuntament per tal
que li donin impuls i se’l facin seu.
· Participació a l’acte Per
l’Esperança, fet a Barcelona.
· Participació dins de la recentment creada Fundació
Pere Casaldàliga, conjuntament amb el Cercle Cultural.
· Reunions del grup per al
treball educatiu, amb la
idea de fer-ne un projecte
educatiu que faci participar
de la figura i sobretot de les
causes del Pere Casaldàliga a tothom, en especial
a la població jove i infants.
D’aquest treball n’estan
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sortint un seguit d’idees i
projectes:
Treballs de textos realitzats
a l’Escola.
Proposta d’obra de teatre
que cada curs representaran els de primer d’ESO,
en el marc del nou institutescola. En aquest sentit
ja s’ha encarregat el text i
s’estan pensant iniciatives
per a fer-lo potent i que
transcendeixi el marc de
Balsareny.
Proposta de nova exposició itinerant, molt didàctica i interactiva, que posi
la figura del Pere i les seves causes en un pla que
vagi més enllà del religiós
i l’inclogui en l’humanisme
social, la cultura de la pau i
la lluita pels drets humans.
Propostes per a treballar en
recerques, crèdits de síntesi, etc.
· Organització, amb la intenció de consolidar-ho com
una activitat anual, del dia
8 d’agost, al Castell, d’una
vesprada dedicada al Pere
Casaldàliga en ocasió de
l’aniversari de la seva anada cap a la casa pairal.
Aquesta primera activitat
tindria elements com la llum
d’esperança, una missa, un
acte i un concert. Tot en un
ambient positiu de trobada
en un vespre d’agost.
· I diverses reunions on s’ha
anat parlant de possibles
activitats i, sobretot, hem
anat debatent sobre la perspectiva de consolidar Balsareny com a centre a Europa
(juntament, és clar, amb Barcelona) on la Fundació tindria l’anhelat Centre Internacional de Cultura de la Pau
Pere Casaldàliga, amb un
any —el 2028, centenari del
naixement del Pere— com a
horitzó desitjable.
Reflexions de la comissió
de voluntariat
Des de la comissió hem fet
cartes a totes les entitats i

Jordi Vilanova

ens n’han contestat sis. Demandes i propostes fetes:
· Fira Sant Jordi.
· Futura coordinació Centre
Cívic amb Els Ametllers.
Ganes de fer coses plegats. Centre cívic, disponibilitat d’espai (enfocat sobretot a l’escola: per fer-hi
teatre i d’altres activitats...).
· Interrelació joves amb avis,
per ajudar-los a millorar la
utilització dels mòbil, per
exemple.
· Homenatge a Pere Casaldàliga a Barcelona.
Valoració: decebudes per la
manca de resposta. Caldria
ampliar el grupet motor. Caldria redefinir i donar a conèixer els objectius del grup de
voluntariat. Fer-nos entendre.
Valoració de la resta de comissions: segons el que han
anat manifestant, molt bona.
Valoren molt la feina de Voluntaris.
Propostes de futur: Convocar presencialment i personalment (a la Biblioteca...)
representants de cada entitat del poble —si més no
de les que ens sembli que hi
poden tenir més disposició—
per explicar-los bé la finalitat
que es pretén. Que en resulti
un telèfon de contacte o una
persona que faci d’enllaç
amb Voluntaris. En principi
ho faríem durant la primera

quinzena de setembre. De
fet, voluntaris potencials ho
som totes.
La Comissió de Voluntaris
no ha de ser només un grup
d’escarràs (traginar cadires...) quan fa falta. Poden
gestionar un banc del temps
i de destreses.
Potser, Voluntaris ha de ser
el pal de paller d’una interacció transversal entre entitats.
Partim de la base que cada
entitat hauria d’aspirar a no
tancar-se en si mateixa, sinó
obrir-se a la resta per desenvolupar objectius comuns. Si
aquest principi no és compartit i cadascú s’acastella
en el seu “xiringuitu”, llavors
Voluntaris té menys sentit.
Per exemple, la futura jornada sobre l’entorn - el riu, pot
posar en interacció Escoltes,
Centre Excursionista, potser
l’escola, molts membres de
la resta de comissions de
Balsareny Educa, ciutadania... i Voluntaris en portaria
la coordinació, la dinamització, la interacció.
Potser, Voluntaris pot
assumir un paper
molt rellevant si
les seves accions
es pensen en termes
d’ajudar a posar les
condicions perquè alguns
projectes d’entitats esdevinguin exitosos: per exemple,
si es donés el cas, podria

acompanyar els futurs escoltes a l’escola perquè expliquessin a les classes la seva
proposta; podria ajudar a
posar en contacte representants del Casal d’avis amb
els docents de l’escola que
s’ocupen d’alumnat disponible per ensenyar informàtica
a gent de la tercera edat;
podria incentivar l’ús del teatre per part de l’escola en el
Centre Cívic... Això seria com
un paper d’acompanyant
que facilita que moltes iniciatives arribin a bon port.
Finalment vam repassar la
feina i les perspectives de
cada comissió i vam acordar
tornar a fer una trobada a la
tardor per a enfilar el curs vinent, que preveiem amb una
normalitat més alta que els
passat. A les 13h i pocs minuts donàvem per acabada
la trobada.
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Cicloturisme: esport, natura… i un somni
Lluïsa Coma i Alfred Selgas

Aquest mes conversem amb
el Francesc Belmonte, el
Lluís López i el Josep Neiro.
Hi faltava l’Emili Fernández,
que va fer la travessa amb
ells; tot i així va estar present
tothora en la xerrada.
És
un
grup
que
s’autoanomenen
“Puertas
Mavisa 2”, un nom que, fa
anys, corresponia a un equip
professional. Entre ells, quan
algú de la colla “s’escapava”,
deien “Mira, els Puertas Mavisa”! I, és clar, han passat
els anys i ara hi han afegit “el
2”.
A Balsareny han format un
grup d’unes 25 persones,
pràcticament, totes del poble
i la majoria jubilades.
Entrenen dimarts i dijous, i
també el cap de setmana,
dissabtes o diumenges. Fan
recorreguts de 30 a 60 km
quan comencen la temporada. Altres companys pedalen
entre 80-100 i fins a 150 km.
Hi ha diferents nivells de corredors i entrenen amb més
o menys desnivell; sobretot,
si tenen alguna cursa en cap,
els entrenaments són més
o menys intensos. Tot i així,
remarquen molt que són un
grup d’amics que es van
retrobar després de la pandèmia i es respecten molt.
Entenen els nivells individuals
com una riquesa i ajuda en-

Alfred Selgas

Alfred Selgas

tre ells. Els uns aprenen dels
altres i coincideixen, potser
marcats per l’edat (entre
40 i 70 anys), a fer distàncies més llargues però amb
menys intensitat. És un grup
obert i divers, d’amics que
s’ho passen bé plegats i fent
esport. Només una vegada
al mes fan un esmorzar en la
ruta i, aquell dia, la sortida és
més assequible.
En Rafa Guirado, antic president de la Penya Ciclista
Alt Llobregat, és un membre
més de la colla i està molt
satisfet que s’hagi recuperat
l’afició amb un grup de gent
tan diferent.

Ens comenten que les rutes
de cicloturisme els ofereixen
un contacte amb la natura,
de la qual gaudeixen plenament. Sobretot, després de
la pandèmia, el fet de conèixer terreny proper i de país ha
sobrepassat les expectatives
de la cursa en si, de guanyar i
superar-se cada vegada més
i més. Pedalen per zones del
Bages, Moianès i Lluçanès,
però també s’allunyen per
córrer per altres indrets del
país.

reny a la Vall d’Aran en bici”.
Aquesta vegada va trobar el
suport de l’Emili Fernández
i el Francesc Belmonte,
que ho van veure viable, i la
paraula d’uns gats vells va
confirmar-ne la possibilitat. El
Josep Neiro dubtava, perquè ell abans de la Covid no
practicava el ciclisme; el van
animar a pedalar després de
la pandèmia. Però com que
és un esportista de cap a
peus i “un motivat nat” s’hi
va afegir.

El Lluís López, que esportivament sempre en barrina
alguna, feia anys que deia
“Algun dia aniré de Balsa-

Així doncs, comencen els
esquemes previs: distàncies
per etapes, desnivells, avituallament i staff tècnic de
suport. I res, com que tot
allò que ve de gust és possible, es va anar acotant
cada aspecte i, sobretot, els
entrenaments. Des del març
van fer de 2 a 3 sortides per
setmana amb màxima progressió i acumulació de desnivells als quals no estaven
acostumats. Van participar
en proves de control: Priorat, Montserrat, Ripollès per
preparar-se acuradament.
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I així, el dia 3 de juny del
2021 a les 6 del matí, va començar el projecte que tant
havien preparat. Aquest és
un resum de l’itinerari i el cronometratge aproximat:
6:00: Sortida de Balsareny.
10:00: Organyà. Aturada de
30’ per esmorzar.
11:04: Adrall. Avituallament
d’aigua
13:55: Coronació del Port
del Cantó. 3 km més avall fan
un pícnic per dinar, en menys
d’una hora.
15:30: Sort. Amb una temperatura de 37º. El cos ho nota,
però ho suporten bé.
17:30: Esterri d’ Àneu. No
s’aturen. Van bé.
19:00: Refugi a 5 km del Port
de la Bonaigua. Aturada per
recuperar-se.
19:45: Salardú. “Ja ho hem
aconseguit!”
Només quedaven 2km de
pujada per arribar al destí,
Bagergue.
A la cursa van fer un recorregut d’uns 225 km amb un
desnivell d’uns 4.100 m, pujant dos ports de muntanya
de primera categoria: el Port
del Cantó (1.700 m) i el Port
de la Bonaigua (2.079 m).
Destaquen que van mantenir
bons ritmes durant la cursa i
que cadascú portava el seu
i es reagrupaven quan convenien. Van cuidar molt la hidratació i l’avituallament hi va
ajudar. L’Alfred Selgas es va
preocupar de l’aigua, entrepans, pasta i “arròs amb llet”
i comenten que aquest reforç
els va donar molta tranquil·litat
i seguretat. No cal dir que els
va prendre imatges de tots
els angles i amb les cares i
cos que expressaven l’esforç

Alfred Selgas

Alfred Selgas

de cada moment, la superació, l’alegria, la satisfacció...
Imatges de totes aquelles
característiques i sentiments
que formaven part de la realització del projecte que per al
Lluís i al Josep era un objectiu
agosarat i, en canvi, al Francesc i a l’Emili els va servir
per entrenar-se per la “Quebrantahuesos”, una marxa cicloturística de gran fons, que
surt i arriba a Osca amb recorregut pel Pirineu francès.

però amb uns estiraments
ben fets “i un dònut!” es va
recuperar i va poder seguir.
L’Emili i el Francesc, com que
tenen més preparació física
i anys de bici acumulats, no
van patir; al contrari, estaven
encantats que els seus companys complissin “el somni”.
Es veu que una pagesa ben
maca que menava vaques
també va fer més lleuger
l’ascens al Port de Cantó.

Anècdotes? És clar, un pilot. Expliquen que la màxima
emoció va ser assolir el Port
de la Bonaigua. L’explosió
d’alegria amb el cansament
acumulat va ser una sensació
extraordinària.

Va ser un goig escoltar-los,
perquè el grup va funcionar
de forma extra. Un veterà
anava al davant, els dos més
novells al mig i l’altre veterà
tancava el grup. Una ajuda
física i emocional que segur
que va ajustar l’esforç i el
repte.

Patiment? El Lluís parla d’un
“patiment controlat”. El Josep ens comenta que el seu
problema principal era “el
cul”: temia el selló, però li
va anar prou bé, tret d’algun
mal posicionament que li va
provocar una rampa en els
abductors. Es va espantar, ja
veia el seu projecte per terra,

Comenten que el cicloturisme permet molt interaccionar amb la gent de diversos
indrets i amb els companys
de bici que van trobant per la
carretera. Asseguren que si
algú va sol i té un problema,
sempre troba companys que

s’aturen i s’ajuden. Bé, cal dir
que ells també són oberts de
mena i els costa molt poc ferla petar amb tothom.
Per acabar, ens comenten
que la bicicleta crea addicció:
coincideixen que els enganxa
i els permet fer grup. Com
en altres esports, la seva
pràctica ajuda a superar-te
individualment i entre tots es
donen molta confiança per
continuar i millorar. El grup els
motiva a sortir, sempre esperen el whatsapp amb la ruta
i l’hora que moltes vegades
proposa el Jesús Acevedo i
els altres l’hi agraeixen molt.
Els desitgem que el grup
continuï amb la mateixa afició i bon fer dalt de la bicicleta: que segueixin gaudint
de la natura, el descobriment
del país i les ganes d’estar
junts, compartir i aprendre.
Endavant!
[Vegeu més fotografies al
blog del Sarment]
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Laura Bonet, presidenta del Casino
Josep Gudayol i Puig

Som al juliol-agost i aquesta finestra oberta continua
aquest contacte permanent
amb els nostres amics lectors seguint unes pautes
que quedaran a la història
del nostre poble. Som poble i com a poble dediquem
mensualment una pública
opinió de les diferents persones que integren Balsareny.
Avui ens plau tenir una petita xerradeta amb la Laura
Bonet, actual presidenta del
Casino. Interessant entrevista, en la qual no trobo resposta sobre un quadre que
omplia d’història i commemorava uns valors d’uns homes que varen se capaços
de recuperar el que avui és
una entitat local més que
centenària.
Laura Bonet Simon, balsarenyenca nascuda el 26
de juny de 1978, va estudiar
l’EGB a l’Escola Guillem de
Balsareny i actualment treballa en una empresa de
transports. Pel que fa a les
seves aficions, li agrada llegir, sobre tot novel·la fantàstica: «L’últim llibre que
he llegit és La historia interminable, de Michael Ende,
degut a l’aniversari dels 40
anys del llibre». En el temps
de lleure li agrada sobretot
el cinema, i esporàdicament
és oient de RAC1. També ha
viatjat, sobretot per treball
i també per oci, a diferents
indrets d’Europa, a països
com França, Bèlgica, Suïssa, Alemanya, Itàlia, Anglaterra, Escòcia, Irlanda...
— Com va anar tot això
d’accedir a la presidència
del Centre Instructiu i Recreatiu “Casino”?
— L’any 2018 se’ns va infor-

Laura Bonet

mar als socis que es volia
canviar la junta. Des d’un
sector més jove i amb noves
idees es considerava que
al Casino l’espai estava mal
aprofitat i que no s’hi feien
actes; per això es va decidir
aprofitar l’oportunitat i entrar
a formar part de la junta per
intentar reactivar aquests
espais en desús i promourehi activitats amb una nova
mentalitat, per tal d’aprofitar
el potencial del centre, tal
com enteníem que s’havia
de fer. Quan vam entrar a
formar part de la junta, hi havia una sèrie de problemes
que s’havien de solucionar;
peraixò, l’antic president,
Lluís Mas, va decidir continuar durant mig any més per
tal de solucionar-los, fins al
maig de 2019, quan va presentar la seva renúncia. En
aquest context, per tal de
canviar les coses i fer-les
d’una manera diferent, la
junta va decidir apostar perquè una dona fos presidenta, la primera presidenta de
la història del Casino. Així,

es va proposar el meu nom,
i posteriorment el nomenament es va aprovar i oficialitzar en una junta de socis.
— Tens algun precedent (familiar o bé amic) al Centre?
— Anteriorment, el meu tiet
Francesc Bonet era membre
de la junta del Casino. Jo
també n’era sòcia, i a més,
també coneixia algunes altres persones que n’eren
sòcies.
— Quant fa que va quedar
constituïda la nova junta que
presideixes?
— A l’assemblea de socis
de juny de 2019 va ser quan
l’actual junta va quedar oficialment constituïda.
— De la neteja que es va fer
al local cafeteria, on va anar
a parar tot el material retirat?
— A l’octubre del 2019 es
va rescindir el contracte a
l’antiga llogatera del local

cafeteria i, en un context de
repensar els espais i usos
del Casino, es va decidir
que abans de tornar a llogar
l’espai s’hi havia de fer una
neteja exhaustiva per tal de
donar-li una nova imatge i
nous equipaments, ja que
l’espai estava força antiquat.
També es va acordar fer una
neteja general dels espais,
conservant tot allò que podia ser reutilitzat o re-ubicat.
En la neteja i reforma del bar
es va retirar absolutament
tot i es va pujar al pis de dalt
degut a les reformes que
s’havien de fer, retirant també les vitrines i col·locant-les
al pis superior, ja que era
el lloc on es volia destinar
un nou espai per ubicar-ho.
La Penya Barcelonista, que
també fa ús de l’espai, es va
emportar tot el seu material,
excepte el projector, que ens
el van deixar. En general,
durant la neteja es va trobar
molt material de tots els anys
d’història, sobretot al teatre,
com la màquina de cinema, i
tot allò reutilitzable està
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classificat i conservat a les
dependències del Casino. Val a dir que durant tot
aquest procés de neteja es
va fer una crida pública prèvia als socis perquè qui volgués fer-ho pogués venir a
ajudar a fer aquesta neteja,
que va durar tot un cap de
setmana.
— El Centre Instructiu i Recreatiu és l’entitat balsarenyenca més que centenària.
Es pensa fer quelcom per
explicar a les nostres joves
generacions tots aquells valors polítics, socials i culturals que van arribar haver de
fer aquells homes capaços
de recuperar-los?
— Dins les diverses seccions del Casino tenim una
comissió concreta encarregada de la memòria històrica
del centre, i com que aquest
any celebrarem el 130è aniversari, s’ha decidit fer un
homenatge on es vol donar
a conèixer la història del
centre, mitjançant el muntatge d’una paret històrica
(que quedarà emplaçada
de forma permanent) en la
qual, a través de diverses
imatges i documents, es farà
una explicació didàctica i un
reconeixement a la seva història i a tot allò realitzat en el
passat del centre: històric de
presidents, documentació,
mostra fotogràfica... Actualment, aquesta secció està
fent una exhaustiva recerca
en diferents arxius per recopilar documents, fotos, imatges… per a aquesta finalitat.
— Explica’ns algun projecte

nou que tingueu en cartera
per tal de portar-lo a terme.
— Malgrat trobar-nos en una
situació de pandèmia que
dificulta la interacció social,
projectes actius i en ment en
tenim molts, ja que som una
junta jove, dinàmica i amb
força idees per implementar.
Actualment, realitzem tallers
de teatre, ball i manualitats.
També exposicions, com la
que vam tenir al Nadal en
honor a Pere Casaldàliga,
per Traginers amb la mostra
de fotografies premiades de
la festa de l’any 2020, o la
recent mostra fotogràfica del
fotògraf local Txus Garcia.
Pel que fa a projectes que tenim en ment, en general volem obrir les portes del Casino perquè la gent del poble,
tant particulars com entitats,
puguin disposar de l’espai
per a diversos usos, com ara
exposar, fer xerrades, presentacions... També es vol
restaurar l’antiga màquina
de cinema per tal d’exposarla a la planta baixa. I en relació a la infraestructura, tenim
projectes com la reforma
d’uns lavabos nous, adequar
l’escala de pujada al pis superior, insonoritzar el teatre...
— Quants sou els membres
de la junta, i qui sou?
— Actualment la junta del
Casino està formada per:
Xavier Bovet, vicepresident;
Alba Soler, secretària; Lluís
López, tresorer; vocals, Violant Bonet, Arnald Viu, Oriol
Serra, Elisabet Casaldàliga i
José Roldán; i finalment, jo
mateixa com a presidenta.

Jordi Sarri

Maria Pelfort (1943)
Fabra (la segona edició, de
1954, que feia poc que havia
Maria Pelfort Casaldàliga va sortit), i encara el conserva.
néixer a la Rabeia el des- Després va estudiar Comerç
embre de 1943. Va anar a i mecanografia. Casada amb
l’escola de la colònia Solde- l’Emiliano Dolado i mare de la
vila, amb la mestra Concep- Marta i el Marc, va col·laborar
ció Biarnés; les classes eren amb l’Esbart Dansaire Sant
en castellà, però mestra i Esteve i amb els Pastorets de
alumnes parlaven en català. la colònia; i més endavant,
Juan Herrera - 670 23 07 75
L’origen de la seva formació amb la parròquia, la Coral Els
literària li ve del seu veí, en Ametllers i altres entitats del
Josep Forasté Roca, que li poble. Poeta autodidacta, ha
deixava llegir tots els llibres escrit molts poemes, la majoA MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS
ria de circumstàncies,
per ceque VENTA
teniaI REPARACIONS
a la sevaINFORMÀTIQUES
biblioteca;- PRESSUPOSTOS
Plaça mare,
de la Mel,
2, bxs.
- Tel. 93
820 00ocasions
65 - Fax 93especials
839 66 94 de
lebrar
i de la seva
a qui
li llefamiliars i amics, però mai no
gia els textos del BALSARENY
llibre Prosa- infordos2@gmail.com
i Vers. Va començar a treba- n’havia publicat cap, excepte
llar a la fàbrica als 14 anys; el que tothom coneix, el que
en aquell temps era costum hi ha en unes rajoles vora la
que els pares regalessin un Font dels Enamorats, obra de
rellotge de polsera als fills o mossèn Joan Bajona, al Refilles que s’incorporaven al peu. Com es pot apreciar en
mercat laboral; però ella va la petita mostra que en publidir que no volia cap rellotge, quem, hi té la mà trencada, i
que s’estimava més el Dic- estaria bé que algun dia docionari General de la Llen- nés a conèixer més fruits de la
Onze deelSetembre,
1-3 - Tel. seva
93 820creació
03 97 - BALSARENY
literària.
guaPlaça
Catalana,
de Pompeu
Ramon Carreté

PEIXATERIA

MARIA
LA PAROCKIA

cafeteria musical
Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32
laparockia@gmail.com
Facebook: parockia
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Font dels Enamorats
Camí del Repeu,
el matí a trenc d’alba,
a la font beveu
de l’aigua que en raja.
Té dolçor d’amor,
que en caure la tarda
és lloc de festeig;
també de quitxalla.
I quan és de nit
algun gripau canta,
ocells adormits
i cel d’estelada.

A una amiga en la
maduresa de la vida
Tots tenim a dins un cor
Quan l’hivern escurça els dies
tot és quiet, sensible, gris.
Fins la flor bonica i bella
va perdent el seu encís.
S’atansa la primavera
i el cor es rejoveneix.
I fins la llum d’una estrella
l’il·lumina franc i obert.
És el temps, o bé és l’edat?
Enyorança d’un passat?
La salut també se’n val.
I sents dir: Tot és normal.
La calma et retorna
i esquinça neguits,
i nova esperança
fa viure amb delit.
Pensaments d’ahir,
somnis d’un demà.
Fruir de la vida
no és viure en va.

Poemes de
Maria Pelfort
Etapes de la vida
Casament d’una
jove parella
Quina flaire perfumada
té de flors el juliol,
variades roses floreixen
i ens alegren nostre cor.
Quina poncella preciosa
dona esclat en aquest mes,
marxa vestida de núvia
a trobar-se amb el promès.
El nuvi a l’església espera,
mudat, cofoi i eixerit;
mirant-se els dos ja no dubten
en unir-se en compromís.
D’enamorats ja n’estaven,
de fa molt, que corren junts.
Són més bons! –ens diu la iaia.
I ho diu amb tanta il·lusió!—
Que sigueu, doncs, molt feliços
compartint la vida en tot;
si trobeu un dia difícil,
desxifreu-lo entre tots dos.
Que brilli en vostra mirada
la confiança i l’amor,
com bella nit d’estelada
amb l’albada a cada jorn.
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Noces d’or d’uns amics
Tots tenim a dins un cor
que batega i, quan l’escoltes,
sents que riu si estàs content
i si estàs trist també plora.
D’allà en flueix l’amor,
un sentiment que ressona
de formes molt diferents
repartit entre persones.
El matrimoni és l’amor
d’un encens tan perfumat
que si saps fer-te costat
té un llenguatge molt senzill,
i fa tan bell el caliu
que és l’eix de fidelitat.
L’amor dels fills i dels nets
és l’arrel que se’t cargola,
mina cor i enteniment:
ets feliç si els veus contents,
i si no hi ha patiment,
en dones gràcies tothora.
Junts heu passat cinquanta anys
en lligam fort i valent,
com les roses tan boniques
d’un pom, que sols el veu Déu.
Celebrant aquestes noces
heu triat un lloc de pau,
Montserrat, l’escolania...
donen ocells al cel blau.
Turons que guarden la Verge,
romanins, rossinyols, cants
i els versos de mossèn Cinto
s’enlairen en Virolai.
Que la Verge us beneeixi,
que ella sigui el vostre estel,
que il·lumini vostres vides
i ens guiï a tots cap al Cel.
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Respostes a les Imatges de Balsareny
Isidre Prat Obradors

IMATGE 1
Es tracta de l’aqüeducte de
Santa Maria, que es troba
al sud-est del nucli urbà,
disposat de forma més o
menys paral·lela al pont del
Riu, molt a prop d’ell. És un
pont amb tres arcs, aixecat
el 1339, quan es va construir
la síquia; per tant, és molt
antic i és un gran valor del
nostre patrimoni.
Molts hi devem haver passat per sobre, ja que forma
part d’un camí que va del
Repeu a Sants Peres. Per
dintre hi passa, encara avui
dia, l’aigua de la síquia; per
tant, fa funció alhora de pont
i d’aqüeducte. Si venim caminant des de la Resclosa,
vorejant el riu, veurem que
la síquia “desapareix” per
entrar a l’aqüeducte; passat
aquest, l’aigua torna a estar
a la vista. Després d’un des-

guàs cap a la riera, la síquia
s’amaga per sota del pont
del riu fins a l’altra banda, on
torna a estar al descobert i
l’aigua baixa en direcció al
Molí.
Per sota dels arcs hi passa la
riera del Mujal en el seu tram
final. En efecte, pocs metres després de l’aqüeducte,
veureu que el llit de la riera
transcorre esbiaixat fins a
desembocar al Llobregat,
poc abans que aquest passi
per sota del pont del Riu.
Si ens hi fixem, a l’extrem de
l’aqüeducte més a prop del
Repeu, hi ha una fita de pedra, no gaire alta, on hi ha
esculpit l’escut de Manresa,
testimoni de la jurisdicció de
la capital del Bages sobre
l’aigua i el canal.
IMATGE 2
Tradicionalment s’anomena

“Fortí de La Torreta”, o simplement “La Torreta”, situat
al camí de pujada al castell
que és una prolongació del
carrer de la Costa del Castell
(pujant, a la dreta), a uns 100
metres de les darreres cases i a 358 metres d’altitud.
(coordenades: N 41 52 06.87;
E 01 52 45.53). Actualment
no es veu gaire, per l’alçada
dels arbres del voltant que
gairebé el tapen, però no ens
n’oblidem!
És un petit fortí rectangular,
amb dues torres rodones en
dos angles oposats i amb 21
espitlleres. Segons Xavier Sitjes, data de l’any 1838, com
el fortí del Serrat del Maurici,
en temps de la primera Guerra Carlina; i els devien construir tots dos simultàniament
per controlar el pas de tropes
carlines pel camí ral de Manresa a Berga. Durant aquesta
guerra, el poble de Balsareny
va ser disputat diverses vegaImatge 2

Imatge 1

Isidre Prat Obradors

Isidre Prat Obradors

Cafeteria Bar
El Casino
Àngel Guimerà, 17- BALSARENY
Tel. 93 839 64 48
@cafeteria_bar_el_casino

des pels carlins i els liberals.
Malgrat trobar-se en ruïnes,
se’n conserven bé totes les
parets, fetes sobretot amb
pedra sorrenca i rajoles en
alguns punts, com el travesser de la porta. No hi ha
sostre, però hi ha els forats
per on passaven les antigues
bigues. Per dintre, està força
net de deixalles i de vegetació invasiva. S’hi pot entrar
lliurement per on hi havia una
única porta d’entrada, orientada cap a l’est (d’esquena
a l’autovia actual). També es
pot donar una volta a tot el
monument, que està envoltat
d’un fossat delimitat per un
mur de pedra.
El seu entorn també està ben
conservat i hi trobem murs
i alguna barraca de pedra
seca. Hi ha tota una esplanada per gaudir de la natura,
cosa que aprofiten els alumnes de l’Escola Guillem.
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L’estaca

L’estaca va esdevenir aviat un
himne de lluita antifranquista i
després, a diversos llocs del
món, un himne de protesta
contra poders establerts no
democràticament.

Escola de Música i Teatre mossèn Joan Bajona

Quan l’any 1968 el tercer
disc d’aquell cantautor de
vint anys començà a girar
als aparells reproductors de
les llars catalanes, tothom se
sorprengué que la quarta i
darrera cançó hagués pogut
passar el sedàs de la censura
franquista. El disc, editat per
la discogràfica Concèntric
i en format single (18 cm de
diàmetre, dues cares d’uns 4
minuts i mig cada una), contenia Cop de destral, Cançó
sense fi, Per un tros del teu
cos i, finalment, aquella peça
en mode menor i compàs ternari: L’estaca. Lluís Llach havia entrat a l’estudi disposat
a gravar tres cançons, amb
Cop de destral com a plat fort.
Hi havia lloc per a una quarta i el cantant de Verges va
decidir incorporar una cançó
que havia compost a partir
d’una tonada que s’havia inventat i taral·lejava amb els
seus amics a l’adolescència,
a l’època en que estava molt
influït pels cantants francesos. Una tonada on l’única

Es coneixen una cinquantena d’enregistraments editats
de L’estaca (n’hi deu haver
molts més). Més de la meitat
són versions en anglès, francès, occità, alemany, èuscar,
grec, cors i polonès.
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lletra era una sola paraula en
francès: tombe, tombe. Encara podem sentir les restes
d’aquest origen en el deix
fonètic francès de la pronúncia que Llach empra a la gravació de 1968.
L’avi Siset va ser Narcís Llansa Tubau (1887-1983), avi
matern d’un amic d’infantesa
de Llach. A Verges, l’avi Siset
va saber entrar en contacte
amb els nois de la generació

del seu net que sentien la necessitat de rebel·lar-se. El noi
Llach va passar moltes hores
d’estiu pescant i parlant a la
riba del Ter amb l’avi Siset.
“M’embadalia” —diu Llach— i
“em parlava sempre amb una
mirada ferma i uns ulls lluminosos de bona persona.”
La resta és història, història
de la cultura catalana del
darrer terç del segle XX i
primeres dècades del XXI.

Molts anys més tard Llach
escrivia: “No sé gaire com
s’ho va prendre [l’avi Siset],
això que el fes servir en una
cançó. En poc temps L’estaca
agafava una dimensió que
se’ns escapava a ell i a mi.
Potser de la mateixa manera
que jo ja no me’n sentia gaire
l’autor, potser tampoc ell no
se sentia gaire l’avi Siset de
qui jo parlava. Tant se val.”
Trobareu més informació de
l’Escola de Música 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.

A mon pare no pas gaire! Bones vacances
Josep Gudayol i Puig

La quietud del moment em
convida a obrir els porticons
de la finestra de casa. De sobte... buff, malgrat la llum tènue
del nou dia sento la bafarada
xafogosa que promet fer-nos
un calorós dia estiuenc propi
del mes de juliol en què ens
trobem.
El teclat de la màquina, en una
de les diferents pulsacions,
pren una gota d’humitat. Sort
que aquesta no té la capacitat d’humitejar cap de les lletres impreses en el redactat.

Tinc a les mans dues columnes de la Sra. Carme Vinyoles, que em conviden a fervos arribar la meva reflexió.
Una reflexió que, sigui del tot
compartida o no, vol sempre
defensar el dret a la llibertat
que tenim tots i cadascun de
nosaltres.
“No és bona noticia. Que els
joves vagin perdent comprensió lectora segons un recent informe de l’OCDE que
revela que al costat de Grècia
ens situem a la cua del rànquing. Factors que hi incideixen? Abandonament escolar

prematur —un 17% no continua més enllà de l’ESO—; un
nombre important de ni-ni —
ni estudien ni treballen—; un
problema recurrent que cal
resoldre en polítiques actives
i ben encaminades... No en
sé prou, diu la Carme, ni em
pertoca dir quines, però és
evident que aquestes dades
no ens fan avançar, almenys
no en termes d’igualtat, cohesió i convivència. Preocupant, diria jo, les dades de nini actuals, mentre que el món
inventa foteses perdem pes
intel·lectual pel futur. Analfabetisme no. ÉS TRIST, NO

SABER COMPRENDRE.
En començar aquesta columna faig referència a la LLIBERTAT de cadascun de nosaltres
i a la Carme Vinyoles (diari El
Punt Avui). Recordant una de
les estrofes de la cançó “Rossinyol que vas a França”, ens
fa arribar que encara avui en
dia algunes dones resten privades d’aquesta llibertat, ja
que són forçades a compartir amb tristesa moments tan
plaents per compartir amb
la persona triada el vertader
plaer de l’AMOR.
Molt bones vacances!
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Discriminació en les inscripcions per a les
piscines municipals de Balsareny
Maribel Andreu

Vull fer palesa la nostra indignació, per la forma en què
s’han realitzat les inscripcions
aquest any 2021, per renovar
els abonaments per a la piscina municipal.
A la publicitat publicada, i a la
pàgina web, s’informava dels
tràmits, que començaven el
17 de juny de 2021, només
per als empadronats a Balsareny; els tràmits es podien
fer tant de manera presencial
com telemàticament.
El dia 1 de juliol, començava
la renovació per als no empadronats, únicament de manera presencial.
La paraula empadronament
és totalment discriminatòria,
perquè afecta al principi
d’igualtat entre persones. Hi
ha diferents sentències i dictàmens, tant del Defensor
del Pueblo com del Síndic
de Greuges, que ho recullen;
l’OCU també s’hi posiciona en
contra en casos similars.
A casa, tenim abonaments
des de l’any 1978, com a mínim. S’ha ampliat la família, i
hem ampliat abonaments.
La casa de Balsareny és la
casa familiar; la va comprar
l’avi del meu marit i sempre
ha estat habitada, i tots els
avis van estar empadronats.
Tenim el nínxol familiar al cementiri.
Estem associats a entitats
del poble, i paguem tots els
tributs corresponents; també

Repte núm. 62
Roc Carulla

Resposta al Repte núm. 61:
400%

tenim la targeta de reciclatge,
consumim i comprem al poble. Som residents al poble,
no empadronats.
El fet d’estar empadronat o
no és un tràmit administratiu,
que reflecteix el domicili on fas
més residència si hi ha més
d’un domicili.
El primer dia d’inscripcions, el
17 de juny, l’alcaldessa no em
va deixar renovar els abonaments familiars, per no estar
empadronats. Portava rebut
de l’IBI, de telèfon, llum, etc.
Això sí, em va assegurar que
el dia 1 segur que hi ha abonaments “per als de fora”; o
sigui, és igual si passo mesos
a Balsareny, faig compres,
consumeixo i participo del
poble, el tracte és el mateix
que si vingués d’una altra població o ciutat... “els de fora”.
El tractament el dia 1 seria el
mateix.
Vull recordar que una part
dels tributs municipals provenen de persones no empadronades, però que tenen
un habitatge, negoci o són
usuàries de serveis.
Una altra discriminació evident és que el dia 1 només es
va poder inscriure de manera
presencial, no on-line com la
resta de balsarenyencs. Un
error greu, en temps de covid,
on les tasques on-line són
prioritàries.
Per què dues condicions diferents, i una d’elles, 13 dies
més tard?
A les jornades de portes

obertes, els no empadronats
no hi vam poder accedir tres
dies si no era pagant, i la resta
d’usuaris sí.
També s’haurien d’haver publicitat els preus, cosa que
només es podia consultar a la
web municipal, però no a tota
la propaganda informativa.
Tampoc s’informava enlloc
que el mètode de pagament
era únicament amb targeta
bancària.
No em serveix la contesta que
s’ha fet a algun ciutadà que
preguntava sobre el mateix
tema, que es va fer així “per
no saturar les oficines, en previsió de saturació i disponibilitat per mesures covid”.
Era tan fàcil com fer un càlcul
de temps, i que es demanés
cita prèvia com en altres tràmits. O bé fer una contractació especial, si era tan complicat.
Hi ha hagut errades molt
greus, i tinc tota la sensació
que hi ha hagut inscripcions
de residents sense empadronar en les dates anteriors a l’1
de juliol.
La més greu, però, és que des
de l’esfera pública s’intenti segregar i dividir entre empadronats i residents.
Per tant: Reclamo una rectificació a partir d’ara dels termes utilitzats i que s’afegeixi
la paraula “residents” als que
tenim residència sense empadronar. I que es revisi si tota la
gestió de les inscripcions ha
estat correcta i eficient.
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Pel juny molt
de sol i
molta son
Francesc Camprubí

Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes
Mitjana de màximes
Mínima (dia 2, 8 i 24)
Màxima (dia 13)
Mín. més alta (dia 30)
Màx. més baixa (dia 23)
Vent (km/h)
Ventada més alta (dia 17)
35,0
Pressió (hPa)
Màxima (dia 5)
Mínima (dia 1)
La pluja (litres/m2)
Dia 1		
Dia 6		
Dia 8		
Dia 9		
Dia 17		
Dia 19		
Dia 20		
Dia 23		
Total		

L’Anna, el Bernat i la Clara corren una cursa. Surten junts i cadascú
manté una velocitat constant. Quan l’Anna arriba al final, al Bernat li
falten 15 m per a acabar, i a la Clara, 35 m. Quan en Bernat acaba, a la
Clara li queden 22 m. Quina és la longitud de la cursa?
Salut i lògica!

13,5
29,6
10,4
36,4
18,5
23,0

1.019,2
1.006,3
1,0
1,8
0,8
4,4
24,4
1,0
21,8
1,2
56,4
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