
515
Butlletí del Cercle Cultural de Balsareny

Any XLVI - Setembre 2021

Núm.

www.sarment.cat 
sarment.blogspot.com 

Pàg. 02-03

Una llum per l’esperança:

Pere Casaldàliga 
al Castell

Pàg. 04

Raid Hípic Sònia i Roland: 
curses d’asfalt 
i muntanya
Pàg. 06-07

Jordi Vilanova 

Arxiu Sònia-RolandDafne Molina



02

04

05

06

08

09

10

11

12

14

16

17

18

19

20

21

22

23

Pere Casaldàliga, 
una llum per l’esperança

Crònica del IX Raid Hipic de 
Balsareny 2021

‘Reciclar i pintar’ al Casino

Sònia Peix i Roland Rodríguez: 
curses d’asfalt i muntanya

Biblioteca Pere Casaldàliga i 
Escola Guillem... Gran tàndem!

Ràdio Balsareny: 
energies renovades

Imatges de Balsareny

L’Aiguamoll de la Bòbila 
de Santpedor

12Reobertura del Cau

Don Joaquín, Magister Dixit 
(ho digué el Mestre)

Entrevista a Ramona Xandri 
i Cardona: l’art d’uns anys dins 
la perruqueria

Actualitat

Resposta a Imatges 
de Balsareny

Boig per tu

Tempo: ‘Mare Terra’

Balsareny Avui

Poetes de Balsareny: 
Conxita Planes i Casals (1947)

Lola i Jaume: 60 anys 
de matrimoni

Opinió

Punta de Brau 

La Veu del Campanar

Meteorologia

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

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

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

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

sarment@sarment.cat 
ccbsarment@gmail.com  

Dipòsit Legal: B- 27.977-1980

Edició blog. Responsable: Ramon Carreté

Imprimeix: Sadurní, comunicació gràfica-Navàs

Sumari
02

Actualitat

Pere Casaldàliga, una llum per l’esperança

El diumenge 8 d’agost de 
2021, la Fundació Pere Ca-
saldàliga, el Cercle Cultural 
de Balsareny i l’equip per 
al desenvolupament de Bal-
sareny Educa, al costat de 
diferents membres d’entitats 
i associacions, institucions  i 
establiments locals, van ho-
menejar Pere Casaldàliga 
al castell de Balsareny, amb 
motiu del primer aniversari 
de la seva Pasqua, mantenint 
així viu el seu llegat i les seves 
causes.

A dos quarts de vuit del ves-
pre repicaven les campanes 
de l’ermita, donant pas a la 
celebració eucarística, de la 
mà del claretià Joan Soler, 
que conduiria la cerimònia. Al 
seu costat, el rector de la Pa-
rròquia de Balsareny, Mn. An-
toni Bonet; i altres sacerdots, 
com Mn. Antoni Guixé, Mn. 
Jordi Orobitg, Mn. Oswald 

Comissió Pere Casaldàliga Sibomana i l’arxipreste Mn. 
Antoni Quesada. També hi 
van col·laborar membres de 
la Parròquia de Balsareny 
i de l’associació Araguaia. 
La cerimònia es va poder 
seguir per megafonia des 
del voltant de l’ermita, ja que 
l’aforament interior era ple. La 
violoncel·lista Martina Ruiz va 
obrir la cerimònia amb la inter-
pretació d’El cant dels ocells, 
i va acompanyar l’Eucaristia 
amb altres temes musicals, 
com el Virolai, la Suite núme-
ro 1 de Bach, Moon River o 
Breakfast at Tiffany’s. En Jor-
di Sarri, sempre predisposat 
a col·laborar, va enregistrar 
fragments de la celebració, 
que ell mateix es va encarre-
gar de fer arribar a São Félix 
do Araguaia la mateixa nit; 
així Balsareny va poder ser 
present en l’homenatge que 
es feia també al Mato Grosso.

Un cop acabada la missa, a 
la placeta de dalt de l’ermita, 

Jordi Vilanova 

al costat del castell, els or-
ganitzadors posaven a dis-
posició dels assistents, per 
poder fer un mos, un servei 
de restauració en què va 
participar una Food Truck, 
“La Belle Verte”, i un estand 
gestionat per l’establiment 
local “Les Carmanyoles”; 
amb això, els presents van 
poder gaudir d’un bon sopar 
a la fresca. 

A un quart de deu del ves-
pre, mentre els assistents 
sopaven, membres de la 
Comissió Pere Casaldàliga, 
juntament amb els amics 
de “Llum i llibertat” que 
es van oferir a participar en 
l’homenatge, il·luminaven els 
merlets amb uns farells llu-
minosos, una part dels quals 
van fer-ho en el seu dia a 
Montserrat i al Pedraforca, 
per la llibertat,  feien parada 
aquest dia a Balsareny per 
les causes d’en Casaldàliga i 
la seva llum d’esperança.
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En Rubèn Picanyol, amic 
i responsable d’Amanita 
Sound, que va participar in-
tensament de l’esdeveniment, 
es va encarregar d’il·luminar 
el castell des de sota amb el 
color de l’esperança, oferint 
així, uns i altres, una imatge 
preciosa del nostre castell, 
ben visible aquella nit des 
de la distància. Imatge que 
l’amic i col·laborador, Txus 
Garcia, es va encarregar 
d’immortalitzar amb les seves 
fotografies.

Al saló del Tinell hi lluïa una 
gran fotografia d’en Pere Ca-
saldàliga, junt a un seguit de 
símbols que el representen, 
i la seva enyorada ginesta. 
Al patí d’armes, una gran 
pancarta amb els colors de 
la bandera wiphala, amb un 
retrat de Pere Casaldàliga 
donant la mà a Marquinhos 
Xucurú, de l’ètnia Xucurú de 
Pernambuco, de la qual el 
seu pare era el cacic fins que 
va ser assassinat pel latifundi. 
Fou llavors, que la comuni-
tat va escollir en Marquinhos 
com a nou cacic, i sempre 
ha mantingut una estreta re-
lació amb Pere  Casaldàliga, 
a qui tractava de Padrinho. A 
la pancarta es podia llegir: “9 
d’agost, dia internacional dels 
pobles originaris”, i també la 
frase: “El teu poble, el nostre 
poble; les teves causes, les 
nostres causes”. 

Tant al Tinell com al pati 
d’armes, amb un ple absolut, 
vam poder escoltar Glòria 
Casaldàliga, presidenta de 
la Fundació Pere Casaldàliga, 
i Ignacio de Alòs, en repre-
sentació del Castell de Balsa-
reny, amb unes paraules de 
reconeixement i d’agraïment 
per a en Pere i per a tots 
els que havien participat en 
l’homenatge.

Els Rapsodes dels Pastorets 
de Balsareny, representats 
per: Anna Obradors, Montse 
Sabala, Núria Gómez, Jo-
sep Sensada, Josep M. 

Soler i Ramon Carreté, van 
recitar els poemes: Retorn 
pairal, Castell de Balsareny, 
La garsa blanca, Canción de 
la hoz y el haz, Santa Maria 
da Madrugada, Encara avui 
respiro en català, Soneto li-
bre de la Patria Grande, Mare 
i Som i serem. Tot seguit, es 
va projectar l’homenatge que 
la mateixa Fundació havia fet 
al bisbe Pere a la plaça del 
Rei de Barcelona el passat 
28 de juny, el qual, a la ma-
teixa hora, es podia seguir 
pel Canal 33 de Televisió de 
Catalunya.

Per finalitzar la jornada, a la 
fresca del magnífic escenari 
del pati d’armes del castell, 
dos músics, el balsarenyenc 
Xavier Calvet i en Vidal So-
ler, ens oferiren un excel·lent 
concert, en el qual, tot gau-
dint de la seva qualitat musi-
cal, vam poder escoltar, entre 
altres, cançons del seu da-
rrer gran treball: “Crosswinds”.

En aquest homenatge cal 
destacar molt especialment 
la col·laboració entusiasta de 
la família D’Alòs, propietària 
del castell, que va cedir gen-
tilment els espais a utilitzar i 
va estar representada en tots 
els actes programats. Ens 
van felicitar pel treball que la 
Comissió Pere Casaldàliga 

duu a terme al municipi, fent 
costat a causes tan nobles. 
Recordem que entre les acti-
vitats de la Comissió hi desta-
ca la proposta d’itinerari cul-
tural “Les Petjades d’en Pere 
Casaldàliga”, que creiem que 
situaria Balsareny de forma 
destacada en el marc de la 
difusió a nivell mundial de 
les causes del bisbe Pere; 
proposta que fou presentada 
oficialment a l’Ajuntament el 
passat mes de gener. 

L’organització està immensa-
ment agraïda a totes les per-
sones que van participar de 
l’homenatge donant-hi valor 
i sentit: la presència de les 
140 persones que van omplir 
ràpidament les inscripcions 
per poder assistir-hi, i la com-
prensió de totes les que no hi 
van poder accedir a causa de 
les limitacions d’aforament, a 
les quals demanem discul-
pes. Cal agrair especialment 
la col·laboració, cedint ma-
terial per a la logística dels 
actes, dels Ajuntaments de 
Balsareny i de Sallent, així 
com d’entitats locals i altres 

amics, entre els quals el Ca-
sino, K2, Escola Guillem, 
Els Ametllers, Impremta 
Orriols, Transports Arn-
au Costa... I segur que ens 
descuidem. Moltes gràcies a 
tothom! 

També expressem gratitud a 
totes aquelles persones que, 
de forma voluntària, ens van 
ajudar en les despeses de  
l’acte, que, tot i ser mínimes, 
hi eren. Una part es va poder 
sufragar amb la taquilla inver-
sa, i l’altra la van assumir par-
ticularment membres de la 
Comissió. D’aquesta forma, 
Balsareny, des del seu mo-
nument més emblemàtic, ha 
tornat a tenir presència acti-
va en una commemoració a 
l’entorn del seu Fill Predilec-
te i, sobretot, al servei de la 
promoció del seu llegat: les 
causes a favor de la justícia i 
la igualtat, la llibertat i la pau, 
a les quals va dedicar la vida, 
i la seva lluita en favor dels 
col·lectius més exclosos.

[Vegeu més fotografies al 
blog del Sarment.]

Jordi Vilanova 

Jordi Vilanova 
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Marc Rabeya

Crònica del IX Raid Hipic de Balsareny 2021

El passat 7 d’agost es va ce-
lebrar la Ruta de les Mules, IX 
Raid Hípic de Balsareny. Una 
prova de la copa catalana 
de raids hípics de promoció, 
organitzada per la Comis-
sió de Festa dels Traginers 
i l’Ajuntament de Balsareny. 
El lloc va ser, igual que l’any 
passat, a Sobirana de Fe-
rrans; però enguany, pel fet 
de celebrar-se a l’agost i per 
evitar les hores de màxima 
calor, es va convocar els par-
ticipants una hora abans de 
l’habitual.

 Aquesta prova constava de 
les tres categories d’àmbit 
territorial, CEA P40 (40 km), 
CEA P60 (60 km) i CEA 0*(80 
km). Els binomis havien de 
recórrer per dos recorreguts 
diferents per camins del nos-
tre terme municipal: l’un de 
21 quilòmetres i l’altre de 19. 
Durant aquest recorregut es 
trobaven amb tot tipus de 
terrenys i desnivells, on junta-
ment amb l’ onada de calor 
del mes d’agost es va con-
vertir en una prova exigent. 

Pel que fa a la competició van 
prendre la sortida un total de 
60 participants entre les tres 

categories. A la prova de 80 
quilòmetres hi van participar 
15 binomis. Biel Miranda 
amb “TRIDENTA PEU”, junt 
amb Joan Moret amb “SW 
JULMOON”, van començar 
marcant un bon ritme de la 
prova i es van mantenir al 
capdavant fins a la tercera 
fase, quan tots dos van que-
dar eliminats al control vete-
rinari. Així doncs, va quedar 
una cursa molt oberta per 
a l’última fase, en què es va 
decidir tota la prova,  ja que 
tots els binomis anaven amb 
temps molt similars. Dos 
d’ells van protagonitzar un 
frec a frec els últims 19 qui-
lòmetres, en què tots dos van 
portar una mitjana de gaire-
bé 16 km/h. Finalment es va 

imposar Carles Picas amb 
“KESBEROVA DEL PUTXOT”, 
amb molt poca diferència so-
bre Abdulla Tahous amb 
“DEXTER DE BOZOULS”. La 
tercera posició va ser per a 
Àngel Soy amb “FOR ES-
QUIROL”. Aquest últim va ser 
un dels que vam tenir amb 
més renom, ja que ha parti-
cipat a múltiples campionats 
d’Europa i del món; aquest 
2021 va quedar en quarta 
posició al mundial celebrat a 
Pisa (Itàlia).

A la prova de 60 km van 
prendre la sortida 9 binomis. 
Bàrbara Cullell amb “DEVA 
POLVORILLO” va liderar la 
prova de principi a fi amb molt 
poc marge sobre Anna Solvi 
amb “LUPITA”. La diferència 
va ser marcada per les recu-
peracions dels cavalls, ja que 
la del primer va ser lleugera-
ment més ràpida. A la tercera 
posició va quedar Abril Isern 
amb “X DE VINYOLES”, que 
va fer una última fase molt 
ràpida per marcar distàncies 
amb la resta de participants 
i es va apropar molt als pri-
mers classificats. 

La prova de 40 km era la 
mes nombrosa, amb 36 par-
ticipants. Alba Comas amb 
“FOR DINAMITA” va marcar 
un ritme molt alt a la primera 
fase, on va poder agafar dis-
tància suficient; així, a la se-

gona fase, amb un ritme més 
moderat va tenir la primera 
plaça assegurada igualment. 
La segona posició va ser per 
a Guim Casellas amb “FA-
REED DE GIMA”, seguit molt 
de prop pels dos corredors 
locals, Xavi Vall amb “PIT 
ROIG DEL MOLI” i Ona Se-
llarés amb “RECLUTA DE 
MAQUIS”; aquests  van que-
dar en tercer i quart lloc res-
pectivament, després de fer 
una segona fase a un ritme 
mes alt; així, la classificació 
va quedar molt ajustada a les 
primeres posicions.

Agraïm des de l’organització 
la presència de tots els parti-
cipants que van venir i gaudir 
dels paratges del nostre po-
ble tot i les altes temperatu-
res, i esperem que ens pu-
guem tornar a veure en mes 
jornades d’animals i natura 
en moltes altres ocasions.

[Vegeu més fotografies al 
blog del Sarment.]

Dafne Molina

Dafne Molina Dafne Molina
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Centre Instructiu i Recreatiu

‘Reciclar i pintar’ al Casino

El Centre Instructiu i Recrea-
tiu comença a pensar ja en 
els actes per al més de no-
vembre, en què commemo-
rarem el 130è aniversari de 
l’entitat; mentrestant, l’art, 
la cultura, les persones i les 
seves expressions segueixen 
sent ben visibles a les parets 
del Casino.

Durant el mes d’agost José 
Manuel Oliva ens ha mostrat 
una de les seves obres: la 
mostra “Reciclar i pintar”, feta 
amb materials fora d’ús: qua-
dres, teles, cartró-pedra... 
Eines que per a algú eren de 
poc valor i les llençava com a 
residu; i Oliva les recuperava 
donant-los una nova utilitat, 
plena de vida i colors.

Amb aquests materials i pin-
tures, l’artista local dedica el 
seu temps fent allò que tant 
li agrada, i ens diu que ho 
gaudeix com un nen. Per a ell 
l’art és una forma d’expressió 
plena de sentiments; treba-
llant-hi et retrobes amb tu 
mateix, i dins aquest món 
de “mentides”, l’art és el més 
sincer. Potser la sinceritat en 
l’art és pel fet de gaudir com 
un nen, com aquell infant que 
encara no ha estat adulterat 
pels adults.

Reconeix que no ha estat 
format en cap escola d’art, 
que solament és un aficionat. 
I ens diu que aquesta afició li 
ve d’un seu cosí, José Díaz 
Oliva, nascut a Nerva (Huel-

va) l’any 1938. Aquest, als 
pocs anys, es va traslladar 
a Màlaga, on ja de ben jove 
va posar-se a estudiar Belles 
Arts, fins al punt d’obtenir 
molts reconeixements pels 
seus treballs, els quals s’han 
mogut per gran part del terri-
tori espanyol i han rebut pre-
mis prestigiosos.

La mostra que podem veure 
al Casino, és precisament un 
homenatge al seu cosí, una 
“descomposició” d’un treball 
de Díaz Oliva, a ulls i mans 
del balsarenyenc J. M. Oliva. 
Aquesta mostra, entre altres 
treballs, va ser exposada fa 
uns anys precisament a Ner-
va, terra de la família Oliva, i 
els que la van visitar hi van 
poder veure el bonic home-
natge que hi ha entre cosins.

Des del Casino estem molt 
contents de poder gaudir i 

Jordi Vilanova

Jordi Vilanova

conèixer “Reciclar i pintar”, 
donant la oportunitat de visi-
tar-la, a aquell que ho vulgui. 
Agraïm a José Manuel Oliva 
la seva participació i les se-
ves paraules, i el felicitem per 
aquest treball  i per aquesta 
manera de veure i viure l’art. 
El Casino, del Centre Instruc-
tiu i Recreatiu, acull i acollirà, 
sempre que ho vulguis, l’art 
reciclable de la teva afició. 
Enhorabona, i moltes gràcies!

Jordi Vilanova

El Casino · Carrer Àngel Guimerà, 17 Balsareny  FES-TE SOCI/A PER NOMÉS 15€/ANY!
@casinobalsarenyfacebook.com/casinoBalsareny

Àngel Guimerà, 17- BALSARENY
Tel. 93 839 64 48

@cafeteria_bar_el_casino

Cafeteria Bar 
El Casino
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Lluïsa Coma i Alfred Selgas

Sònia Peix i Roland Rodríguez: curses d’asfalt i muntanya

qual han gaudit ha estat la 
cursa Camí de Cavalls, a Me-
norca (85 km). Ens informen 
que, com que l’any passat no 
hi va haver curses per la Co-
vid, van fer de manera lliure 
la Cavalls del Vent, a la serra 
del Cadí-Moixeró, de 85 km, 
amb un temps de 22 hores.

Parlem dels avituallaments 
i, és clar, en les Ultres cada 
12-13 km hi ha bon assor-
tit de productes; fruits secs, 
pa Bimbo, gominoles... i lloc 
per dinar amb pasta i altres 
queviures quan la cursa s’ho 
mereix perquè és llarga. No 
s’acostuma a fer un gran ti-
beri, però sí que el cos ne-
cessita refer-se. 

Ja tenen calculat el temps 
d’aturada i s’arriben a treure 
les vambes i tot! La Sònia i el 
Roland acostumen a portar el 
seu propi avituallament: be-
guda isotònica, barretes, frui-
ta i fruits secs. Cada cos sap 
què li convé més. Aquestes 
curses, no cal dir-ho, també 
compten amb servei sanitari 
de metge i infermeria.

A la cursa no tot s’acaba 
corrent durant hores i hores; 
ens parlen del bon ambient 
que hi ha mentre corren, de 
les converses disteses que 
tenen: d’on són, entrena-
ments que fan, altres curses 
en què han participat... Es 
fan bones amistats. La com-
petició és amb un mateix, 
si encara volen millorar i re-
baixar marques. Ens agrada 
com defineixen el seu esport: 
Jo entreno - jo faig - jo guan-
yo. És a mi mateix que em 
supero.

Els entrenaments 
i pòdiums

Els entrenaments els conti-
nuen fent pels entorns del 
poble i també a Bagà perquè 
és un lloc de fàcil accés cap 
al Cadí, la Nou. També prac-
tiquen per Berga, Montse-
rrat. A llocs diversos que els 
permeten  un entrenament a 
més alçada i desnivell.

Parlem de la Sònia i el Roland 
perquè és la parella que s’ha 
consolidat més en aquest 
esport, però ens expliquen 
que hi ha un grup, “els Bal-
sarunners”, que són gent del 
poble que també s’entrenen 
i, quan els va bé, queden per 
córrer. Els Jordis, el Sergi, la 
Montse, el Diego, el Bertran 
i el Toni en són alguns dels 
membres, que també par-
ticipen en algunes curses 
plegats. 

I és clar, a nivell de pòdiums 
qui està més ben posiciona-
da és la Sònia perquè hi ha 
menys públic femení corrent, 
tot i que l’afició creix molt. En 
l’atletisme masculí  hi ha mol-
ta més participació i més ni-
vell perquè fa més temps que 
va donar el tret de sortida.

La Sònia ha fet diversos pò-
diums: a Berga, Via 

Arxiu Sònia-Roland

Parlem amb la Sònia Peix 
i el Roland Rodríguez, dos 
entusiastes de córrer, avui 
dia dit altrament “running”. 
L’anècdota més especial és 
la forma com inicien el seu 
esport i el converteixen en 
disciplina, participació i com-
petició. 

La Sònia, amb una amiga, 
la Yolanda, conversen sobre 
allò de “ja tenim una edat, 
hauríem de començar a fer 
alguna cosa d’esport” (es-
tem parlant de dues noies de  
34-35 anys) i res, comencen 
a caminar i córrer pel camí 
de la Via. El Roland, el com-
pany de la Sònia, sempre ha 
estat un noi a qui li ha agra-
dat l’esport (handbol, futbol, 
bicicleta...) i durant uns dies 
les va a esperar perquè té 
una lesió. Elles s’engresquen 
i cada dia fan la Via més de 
pressa; el Roland es fixa en 
el temps que fan i les ganes 
que hi posen i aquí comença 
la roda de tot plegat i tots 
plegats.

Els inicis

Comencen a la Via i de se-
guida van a córrer per co-
rriols amb trajectes de 7-8 
km. Molt aviat s’engresquen 
i participen en curses del vol-
tant: Santpedor, Cross del 
Traginer i altres. 

A l’inici corren ells dos i 
l’amiga, però com que el cu-
quet ha despertat amb força, 
la Sònia i el Roland ja són im-
parables; al cap de 8 mesos 
ja s’inscriuen a la Mitja Mara-
tó de Granollers. La cosa ha 
agafat embranzida i ja no hi 
haurà qui els aturi.

Tres mesos després ja són a 
Ypres, Bèlgica, a fer una altra 
Mitja Marató, la Run McBride. 

En tant poc temps, les mar-
ques milloren i l’adrenalina 
corre pel cos. 

Ens enfilem 
a les muntanyes

Sembla que no n’hi ha prou 
i els atrauen les curses de 
muntanya. Participen a la 
Marató dels Pirineus amb un 
trajecte de 45 km i un des-
nivell d’uns 2.400 m.  El Ro-
land fa un temps de 7h i la 
Sònia de 7h 40m.

Ens expliquen que les cur-
ses de muntanya poden ser 
de 10 km, la Mitja Marató, 
la Marató i l’Ultra. Es parteix 
d’un mateix circuit que es va 
ampliant per donar cabuda a 
les diverses modalitats. Ells 
combinen més d’un tipus de 
cursa. 

Han fet la TransGranCanària 
(45 km),el Trail de Bisaura 
(55Km), el Trail de Molières 
(42 km), des de Camprodon 
la cursa d’Ull de Ter (24 km), 
entre altres. L’última de la 
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Els nostres esportistes

Satisfaccions

Comenten que el córrer és un 
cuquet que atrapa i va a més. 
L’atletisme exigeix disciplina, 
esforç i superació i, de mo-
ment, encara tenen moltes 
ganes de trotar per les mun-
tanyes. 

La majoria de curses les fan 
plegats. En algunes es di-
ferencien i es van replegant 
de tant en tant o no. La Sò-
nia té més arrancada, molta 
sortida; en canvi, el Roland 
va recuperant i té més fons. 
Formen un tàndem perfecte! 
Viuen amb satisfacció ser una 
parella de corredors i els va 
de primera estudiar plegats 
els recorreguts i planejar els 
ritmes. A vegades, el Roland 
ha fet una cursa ell sol i l’any 
següent la Sònia s’hi afegeix i 

ell durant el trajecte li avança 
els detalls: ara ve una pujada 
forta, ara trobarem un corriol, 
ara una pista llarga, etc.

Ens expliquen que han gau-
dit de paisatges meravello-
sos: prats, muntanyes, mar, 
rierols... I en l’alta muntan-
ya cims, neu, gel, aigua 
que baixa... Un devessall 
d’exquisideses naturals. 

Durant aquests cinc anys, la 
Sònia i el Roland han conegut 
molta gent i han participat en 
curses amb gent de renom, 
com Kilian Jornet, Pau Ca-
pell, Jordi Gamito o Pablo Vi-
lla, entre altres; llegendes de 
corredors de muntanya espe-

Castrum, els Matiners 
d’Avinyó, l’Ametlla de Me-
rola, l’Oller del Mas, la Bell 
Race del Campionat Maqui, 
la Pirata de Súria, la Saltama-
rrades de Santa Maria d’Oló, 
etc. Cal destacar la cursa 
Camí de Cavalls, a Menorca 
el passat mes de maig, on 
va quedar 8a de la general 
i 2a de la seva categoria en 
el trajecte de 85 km, amb un 
temps d’11h 24m. 

El cos i l’esport

Tots dos parteixen d’un bon 
entrenament i no han tingut 
lesions. El cos, de moment, 
els respecta. Tracten de fer 
força musculació de quàdri-
ceps per aguantar bé els ge-
nolls. Això sí, durant aques-
tes curses tan llargues, els 
peus són la part del cos que 
queda més tocada: butllofes, 
ungles negres que cauen... 
Als genolls també s’inflama 
algun tendó i tot el cos els 
queda ben masegat. Riuen 
i comenten: “et fa mal tot!”. 
Però sembla que es recupe-
ren de pressa i, a vegades, 
encara hi ha temps per diver-
tir-se allà on són. La gresca 
forma part de la bona relació, 
l’esforç i el deixar-se anar 
després d’hores d’un esport 
intens. El Roland ens comen-
ta que, a vegades, es pre-
gunta “¿y quién me ha man-
dado a mí meterme en este 
berenjenal?”. Però acabada 
la cursa, s’oblida el sofriment 
i a preparar la propera. 

Arxiu Sònia-Roland

Arxiu Sònia-Roland

cialitzats en llarga distància, 
ultra-trails. Han fet una “cur-
sa trepidant” en l’atletisme i 
en la satisfacció personal de 
practicar aquest esport.

Només ens resta desitjar-los 
tota la sort per continuar amb 
aquest ritme d’entrenament, 
curses i gaudi. Encomanen 
entusiasme. No se’ls veu 
patir pel que faran; planegen 
objectius clars de forma sen-
zilla amb totes les ganes del 
món. Ara mateix també fan 
bicicleta i en gaudeixen igual-
ment. Val a dir que l’esport 
els dona molta força i ener-
gia. La Sònia és “pura vida” i 
el Roland, un calculador pa-
cient. Felicitats i endavant!

Arxiu Sònia-Roland
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Ana Pérez Hidalgo

Biblioteca Pere Casaldàliga i Escola Guillem... Gran tàndem!

La pandèmia ha fet que 
durant curs 2020-2021 no 
s’hagin pogut dur a terme 
totes les col·laboracions i ac-
tivitats que engloben el pro-
grama de col·laboració entre 
la biblioteca i l’escola. Evi-
dentment, el tancament de 
serveis generals i, posterior-
ment, el fet que a la biblioteca 
no ha pogut reactivar les ac-
tivitats presencials en com-
pliment de les exigències del 
PROCICAT, ha afectat nega-
tivament en el desplegament 
total del programa.

Una de les col·laboracions 
que no hem pogut dur a ter-
me, cosa que ens sap molt 
greu, és el programa LECXIT, 
que feia dos cursos que ha-
víem iniciat i en què estàvem 
en fase de consolidació. Tots  
els agents implicats (escola, 
biblioteca, famílies, infants, 
voluntaris i Fundació Bofill) 
valorem molt positivament 
aquest programa, ja que 
s’ha comprovat que els in-
fants participants han millorat 
notablement la seva com-
prensió lectora, cosa que 
beneficia la seva autoestima. 
Igualment, posem en valor la 
xarxa de complicitats que es 
crea entre totes les persones 
que hi col·laboren, especial-
ment, entre l’infant i el seu 
voluntari/ària.

Les visites escolars a la Bi-
blioteca també s’han vist 
afectades, ja que només ens 
van poder fer les de cicle 
superior. Igualment, no hem 
repartit les maletes viatgeres.
Malgrat aquesta situació, 
la col·laboració Biblioteca-
Escola s’ha mantingut i hem 
pogut dur a termes activi-
tats molt interessants. Són 
aquestes:

Visites escolars amb els 
alumnes de cicle superior 
(1r. Trimestre). Amb la resta 

·

no vam poder fer cap visita 
escolar a la Biblioteca.
Bibliolab ‘Puntxa, entinta i 
estampa’ el 21 d’octubre (a 
l’Escola).
Bibliolab ‘La fàbrica 
d’històries’ el 26 d’octubre 
(a l’Escola).
Espectacle ‘Faules de la 
Fontaine’ a l’escola el 6 
de novembre (a l’Escola). 
Activitat a càrrec de Núria 
Cabrera, emmarcada dins 
de l’Any Josep Carner.
Vam participar en el Sant 
Jordi virtual de l’Escola, 
explicant el conte ‘Set ra-
tolins cecs’.
Vam promocionar amb 
l’Escola ‘Recomana un 
conte/llibre’ on els nens 
es van fer arribar vídeos o 
fotografies amb les seves 
recomanacions, que vam 
compartir a través de les 
xarxes socials en temps 
de confinament per cele-
brar el Dia Internacional 
del Llibre Infantil i Juvenil (2 
d’abril).
Espectacle Li deien Kalòp-
sia: ‘Descobrim la Unió Eu-
ropea des de l’espai exte-
rior’ a càrrec de Món-Mas 
el 13 de maig, adreçat als 
alumnes de 4t. Es va rea-
litzar a la Biblioteca. Activi-
tat relacionada amb el Dia 
d’Europa.

·

·

·

·

·

·

·

Ana Pérez Hidalgo

Laboratori de lectura 
‘Què en fas, d’una idea? 
(a l’Escola). Se n’han fet 4 
sessions adreçades a cicle 
inicial i cicle mitjà.
Activitat d’animació lectora 
presentat novetats de cara 
a fomentar la lectura du-
rant l’estiu (a l’escola). Es 
va fer una sessió des de 1r 
fins a 6è.

·

Des de la Biblioteca Pere Ca-
saldàliga fem una valoració 
molt positiva de totes els ac-
tivitats que hem pogut dur a 
terme i, sobretot, de la bona 
entesa amb l’equip directiu 
de l’escola i de tots els mes-
tres. El grau de complicitat 

amb els infants actualment 
és molt alt i quan anem a fer 
qualsevol activitat ens acullen 
amb molt entusiasme. Volem 
destacar la darrera activitat 
de presentació de novetats 
per a l’estiu, ja que, sent molt 
senzilla, va consistir en unes 
sessions dinàmiques i partici-
patives on totes les parts vam 
gaudir molt. Aquest fet es va 
traduir en un increment de vi-
sites dels nens/es a la biblio-
teca per agafar en préstec els 
llibres que vam presentar.
Confiem que aquest proper 
curs 2021-2022 podrem re-
activar les visites escolars, les 
maletes viatgeres i el progra-
ma LECXIT, així com visites 
esporàdiques per veure i tre-
ballar una exposició, una te-
màtica, participar en un labo-
ratori de lectura... com hem 
fet regularment fins ara. Si no 
és possible fer-ho a la Biblio-
teca, caldrà plantejar-nos de 
continuar fent-ho a l’Escola.

Ana Pérez Hidalgo

Ana Pérez Hidalgo
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Ràdio Balsareny

Ràdio Balsareny: energies renovades

Aquest setembre, a Ràdio 
Balsareny comencem la tem-
porada amb energies renova-
des. A part de la programa-
ció automatitzada, retornen 
alguns dels programes que 
han fet un parèntesi es-
tiuenc o pandèmic; i per si no 
n’hi hagués prou, la graella 
s’amplia amb dos programes 
nous: “El catamarà” i “De fora 
vingueren”.

Tomàs Merinero segueix 
amb el seu “Habla conmigo” 
tres matins a la setmana.

Torna “Omple’t de lectura”, 
amb novetats i entrevistes. 
Comencem entrevistant Xarli 
Diego, comunicador, escrip-
tor i conductor del programa 
“El catamarà” a Ràdio Bal-
sareny. No t’ho perdis, que 
promet!

Tornen els nostres dj’s (Xus i 
Josele). El Xus presenta “Au-
toestima electrònica”, amb 
nou horari: els divendres de 9 
a 10:30 del matí. I el Josele 
reprèn “Addicting music” els 
divendres, de 17:00 a 19:00.

Després d’una temporada 
intermitent (maleïda pandè-
mia!), tornen també “Esports 
amb el Jep”, els dilluns, di-
mecres i divendres de 22:00 
a 23:30; i els programes pre-
sentats pel Serafín (“Avui 
parlarem de?” i “Els millors 
èxits de?”).

Continuen també els incom-

bustibles rockers de Ràdio 
Balsareny (Paulí i Narcís), 
amb el “Rocktime”.

I recuperem els progra-
mes que emetem amb 
col·laboració amb altres 
companys i altres emissores 
municipals: “Ciberclick”, “La 
moixiganga”, “La llanterna 
màgica”, “Actualitat”, “Coble-
jant” o “De més enllà”.

Finalment, “De fora vingue-
ren” és una proposta híbrida 
entre un magazine de tarda i 
un late night. Apte per a tots 
els públics, s’emet en dimarts 
alternatius de 9 a 10 del ves-
pre, i va estrenar-se el 31 
d’agost. Els seixanta minuts 
de programa giren entorn 
a l’entrevista a una persona 
de Balsareny que ens parla 
de les coses properes i ens 
dona l’excusa perfecta per 
conèixer el poble i la seva 
gent, des de dins, a través de 
reportatges, música, missat-
ges, concursos, i sobretot, la 
complicitat del públic. 

Ràdio Balsareny

La conducció del programa 
va a càrrec de Marc Vilar-
dell, qui, juntament amb 
Dani Reina i Imma Plade-
vall, indaga de manera “gam-
berra” i hilarant en els llocs, 
l’humor i l’espontaneïtat de la 
societat balsarenyenca. Tot 
plegat amb la col·laboració 
especial de la Iaia Lourdes, 
una senyora jubilada de poc 
que s’ha traslladat de la ca-
pital catalana a la població 
de Balsareny, i gràcies a les 
seves ganes d’integració i a 
la seva voluntat de servei pú-
blic porta la corresponsalia 
del programa, i de passada 
fa noves coneixences. 

Com no pot ser d’altra ma-
nera en ple segle XXI, les 
xarxes socials (Instagram i 
Facebook) i el contacte amb 
l’audiència són permanents, 
ja que a part de la participa-
ció directa del públic, podreu 
escoltar-ne la programació 
en diferit una setmana més 
tard. La primera entrevistada 
va ser la Sandra Orgaz, que 
va passar amb nota la prova 
de foc 

Ràdio Balsareny

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

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

L’Aiguamoll de la Bòbila de Santpedor

 Isidre Prat Obradors

Aquest aiguamoll, que té un 
recinte d’unes 7,5 hectàrees, 
es va crear de forma artificial 
fa 27 anys. Abans hi havia 
una bòbila, o fàbrica que 
elaborava totxos, de la qual 
queda un transformador que 
es conserva dins del recinte, 
actualment convertit en una 
aula de camp per a estu-
diants o altres visitants.

Quan hi havia la bòbila, com 
a matèries primeres, es van 
explotar molt les argiles que 
hi havia per sobre (per fer 
els totxos), de manera que 
va quedar al descobert una 
capa freàtica, és a dir, el ni-
vell de l’aigua subterrània, 

Imatges de Balsareny

Encetem una nova tempo-
rada d’aquesta revista amb 
una nova fotografia per en-
devinar. La inscripció que 
hi ha al peu de l’escultura 
que veieu diu: “La verda-
dera justícia és la de Déu i 
mai la dels homes”. 

Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors

On es troba aquesta 
escultura del terme 
municipal de Balsareny?

Trobareu la resposta més enda-
vant, en aquest mateix número 
de Sarment. Si voleu veure mi-
llor la foto, en color, entreu a la 
nostra versió digital: sarment.
blogspot.com.  

protegida per una altra capa 
d’argila que es troba més 
a sota. L’argila és una roca 
impermeable, que no deixa 
passar l’aigua més avall. Dit 
d’una altra manera, hi havia 
una capa d’aigua confinada 
entre dues capes d’argila: la 
de sobre es va explotar, va 
quedar l’aigua al descobert, 
i la de sota encara hi és i 
impedeix que l’aigua es filtri 
cap avall.

Més endavant, quan la bòbi-
la va desaparèixer, tot l’espai 
es va convertir en un gran 
abocador per als santpedo-
rencs, amb el consegüent 
deteriorament del medi i al-

Visió general de l’Aiguamoll de la Bòbila, amb molta aigua, aquest mateix mes 
de setembre.

On es troba?

Es troba al sud del nucli urbà 
de Santpedor. L’accés més 
senzill és arribar per la ca-
rretera de Navarcles, Sallent, 
Balsareny... i, passat el camp 
de futbol vell, agafar el primer 
trencant a l’esquerra (primer 
semàfor), pel carrer Convent, 
fins a l’Institut d’Auro, i seguir 
a l’esquerra fins a travessar el 
pont de la via del tren, des-
prés del qual, cal continuar 
per la dreta per un camí que 
arriba a l’aiguamoll al cap de 
400 metres (està indicat). Hi 
ha un espai per poder deixar-
hi el cotxe, si cal. Es pot fer 
drecera si optem per traves-
sar tot el polígon Santa Anna 
III des de la rotonda prèvia al 
nucli urbà (prop de la zona 
esportiva) fins al pont de la 
via esmentat. Si venim de 
Manresa o Callús, cal traves-
sar tota la carretera fins aga-
far el mateix carrer Convent 
per la dreta.

Quina és l’evolució de 
l’espai on actualment 
hi ha l’aiguamoll?

teracions per a la salut pú-
blica; fins que l’Ajuntament 
se’n va fer càrrec i ho va 
netejar tot, de manera que 
la zona d’aigua va tornar a 
quedar a la vista. Així, i grà-
cies a l’ajuda humana, es va 
anar formant el nou espai 
natural humit que coneixem 
com a Aiguamoll de la Bòbi-
la. De mica en mica, s’hi van 
anar plantant espècies típi-
ques del bosc de ribera, que 
viuen molt bé prop de l’aigua 
i, en tots aquests anys, hi 
han anat creixent moltes al-
tres plantes espontànies, en 
convivència amb la fauna 
respectiva, fins a crear-se 
l’ecosistema actual que re-
presenta. Es pot considerar 
perfectament un espai natu-
ral del Bages.

Com és aquest aiguamoll 
actualment?

Per una banda, hi ha moltes 
espècies de plantes, algunes 
ja són ben bé aquàtiques i 
d’altres de ribera (adaptades 
a estar prop de l’aigua); i, per 
altra banda, hi viuen molts 
animals, sobretot aus; tam-
bé amfibis i alguns rèptils.
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Al llarg dels anys l’espai s’ha 
anat remodelant i ampliant, 
per tal de crear com més mi-
croambients millor, perquè hi 
pugui viure un nombre més 
gran d’espècies, afavorint 
així la biodiversitat.

Evidentment, l’espai inunda-
ble és més o menys extens 
segons el règim de pluges 
que tinguem. Aquest setem-
bre mateix, tot i que les plu-
ges d’estiu han estat escas-
ses, està molt ple i complau 
visitar-lo.

El camí principal per visitar el 

recinte té uns 200 metres, al 
final del qual hi ha una case-
ta d’aguait i un altre aguai-
tador descobert, per obser-
var sobretot els ocells amb 
tranquil·litat. 

Fa uns anys es va modelar, 
dins del recinte, un nou cir-
cuit d’uns 300 metres que 
passa per una aula de camp 
per a estudiants i altres visi-
tants (antic transformador de 
la bòbila); una petita bassa, 
on viuen, a la primavera-es-
tiu, molts insectes i granotes 
(primer, capgrossos); un sec-
tor on es van plantar herbes 

 Isidre Prat Obradors
La llacuna principal de l’espai natural

 Isidre Prat Obradors
L’aiguamoll, amb la caseta d’aguait al fons

 Isidre Prat Obradors
Un raconet de l’aiguamoll, amb ànecs collverds femelles

 Isidre Prat Obradors
Passarel·la sobre la bassa dels amfibis (granotes, cap-grossos), al costat oest.

A la zona nord, on hi ha 
l’entrada, hi trobem, fent 
ombra, molts pins blancs, 
pins pinyers i alzines. A dins, 
vorejant l’aigua, hi trobem tí-
pics arbres de ribera, com 
pollancres, àlbers, gatsaules 
i tamarius.

També hi ha arbustos al llarg 
de tot el recinte, com saücs, 
aranyoners, heures, aladerns, 
marfulls, llentiscles, etc.; i her-
bes, com una gran extensió, 
dintre l’aigua, de canyís (que 
és la canya pròpia del país, 
molt més prima que l’altra, la 
canya asiàtica);

medicinals i, a l’extrem, una 
torre d’aguait de dos pisos. 
En aquesta zona s’hi van 
incorporar uns cavalls de 
la Camarga francesa, raça 
que tradicionalment s’utilitza 
per a la neteja de la vegeta-
ció de zones humides, com 
aquesta; així, contribueixen a 
mantenir l’ecosistema, a part 
que, per exemple, faciliten 
espais per poder niar deter-
minats ocells. 

Quines espècies 
vegetals podem trobar 
a l’Aiguamoll?

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY
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fonoll, ravenisses i, a la zona 
d’herbes medicinals, el ro-
maní, la sàlvia i altres.

Quins ocells hi podem 
veure?

Cal dir que a l’aiguamoll hi 
ha ocells tot l’any, alguns de 
forma permanent i d’altres de 
pas o temporalment.

És molt freqüent que hi hagi 
ocells de la família dels ar-
deids, com el bernat pescai-
re, l’esplugabous, els agrons 
i els martinets. Aquesta famí-
lia es caracteritza pels seus 
exemplars grossos, amb po-
tes llargues, bec punxegut i 
coll molt llarg que acostumen 
a doblegar en forma de S.

Sempre hi ha molts ànecs, 
sobretot els ànecs collverds, 
que hi nidifiquen; sovint hi 

poden haver altres ànecs mi-
gradors. També hi nidifiquen 
les fotges i és freqüent tro-
bar-hi polles d’aigua, espècie 
que sap viure en tota mena 
d’ambients aquàtics, encara 
que estiguin contaminats. 

Esporàdicament s’hi pot tro-

bar algun rapinyaire, alguna 
espècie de gavina i altres.

Pel que fa a les aus de pas 
més habituals, tot sovint hi ha 
cigonyes. Com a dada inèdi-
ta, fa uns anys s’hi van aturar 
un grup de flamencs i darre-
rament, els dies 12 i 13 de 

 Isidre Prat Obradors
El plafó del Geoparc de Santpedor porta la foto de l’aiguamoll com a lloc 
emblemàtic del municipi. Es troba a la carretera, junt als polígons industrials, a 
menys d’un quilòmetre de l’entrada nord del poble.

juny de 2020, se n’hi va parar 
un, que va poder ser vist i fo-
tografiat.

Per acabar, un passeig per 
l’Aiguamoll de la Bòbila per-
met també la lectura de poe-
mes dedicats a diferents aus, 
escrits pel músic i escriptor 
Celdoni Fonoll, esculpits en 
metall i col·locats al llarg dels 
camins que envolten l’espai 
natural, de forma permanent. 
Fou una iniciativa de l’Escola 
La Serreta de Santpedor.

Aquesta zona humida del 
Bages cada cop és més co-
neguda i és un lloc més per 
preservar i per visitar. No cal 
dir que, per als santpedo-
rencs, sempre ha tingut fina-
litats pedagògiques. Així, per 
exemple, és un lloc freqüent 
de visita i d’estudi per als 
alumnes de l’Institut d’Auro i 
de l’Escola La Serreta.

AEIG Guillem de Balsareny

Reobertura del Cau

Bon dia, Balsareny!
Venim a anunciar la reober-
tura del cau. 
Molts us preguntareu: 

Què és el cau? 
Doncs bé, és una associa-
ció sense ànim de lucre que 
vetlla per l’educació dels in-
fants a través del lleure, amb 
l’objectiu de deixar el món 
millor de com l’hem trobat. 

Qui portarà el cau? 
Som un grup de joves de 
Balsareny i Sallent que hem 
participat com a infants i 
monitors en àmbits del lleure 
i considerem molt oportuna 
l’obertura per poder oferir un 
espai on els infants del po-
ble puguin créixer i desenvo-
lupar-se amb valors positius. 

Quin horari tindrà? 
Els dissabtes, de 16 a 18 hores. 

On serà el cau?
Intentarem fer la majoria de 
les activitats a l’aire lliure, 
però també disposem de la 
sala de dalt del Casino (anti-
ga sala de cinema).

Quin és el preu de la ma-
trícula? 
La matrícula serien 60 € 
per infant, que es pagarien 
anualment amb un o dos 
imports. Per als que són 
germans, si entren dos ger-
mans el preu seria 100 €, i 
en el cas de tres germans 
serien 140 €. Dins el preu 
de la matrícula entraria el fu-
lard, l’assegurança, l’afiliació 
a l’Agrupament Escolta de 
Catalunya i material per a les 
activitats.

Fareu sortides? 
Sí, tenim previst fer 3 sorti-
des a l’any. Unes colònies 
per Nadal, unes altres per 
Setmana Santa i finalment 

els campaments d’estiu. 
També hi haurà la possibilitat 
de fer un intercanvi amb un 
altre cau. Les sortides es pa-
garan a part.  A més a més, 
activitats cada dissabte!

Quan comença el cau?
El dia d’inici del Cau serà el 9 
d’octubre.

Com es pot fer la preins-
cripció? 
Cal emplenar un full de pre-
inscripció, que us podem fa-

cilitar i ens podeu fer arribar 
per mitjà del nostre correu 
electrònic.

Com pots contactar amb 
nosaltres?
Ens podeu enviar les vostres 
preguntes i suggeriments a 
l’adreça electrònica aeigui-
llemdebalsareny@gmail.com 
i també ens podeu trobar a 
Instagram: @aeiguillemde-
balsareny .

T’hi animes? T’hi esperem!
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Joan Craviotto I Josep Neiro

Don Joaquín, Magister Dixit (ho digué el Mestre)

No hi ha present, tots els ca-
mins són records o pregunta.
MIQUEL MARTÍ I POL

El nostre estimat mestre, 
don Joaquín, ha finat aquest 
passat mes de juliol. Joaquín 
Requena Albarracín vingué 
d’Almeria a fer de mestre a 
l’escola Roc Garcia a la sego-
na meitat de la dècada dels 
60. Va estar amb nosaltres 
sis anys, que va viure de for-
ma intensa i plenament inte-
grat al nostre poble.

“... Mi estancia, corta, por su-
puesto, en Balsareny, duran-
te seis magníficos años de 
convivencia entre vosotros 
me han dejado marcadas 
unas vivencias muy difícil de 
olvidar. Fueron mis primeros 
años de docente, quizá los 
mejores...”

“¡Mecachis en la escopeta de 
caña y los pececillos de colo-
res!” Amb aquestes paraules, 
expressades amb un to ober-
tament afectuós, mostrava la 
seva contrarietat, amarada 
d’indulgència, quan nosaltres 
candorosament deixàvem 
anar la primera bestiesa que, 
com una escopetada, ens 
venia al caparró, per a res-
pondre a la seva pregunta.

El recordem com un mestre 
de cap a peus amb el propò-
sit d’ensenyar als seus alum-
nes quelcom més que les be-
ceroles. Lamentablement no 
li facilitàvem la tasca. El nos-

Arxiu J.Craviotto

tre enteniment, no gens lúcid, 
s’apalancava i es resistia en 
extrem a posar-se fil a l’agulla. 
Ell, però, no es descoratjava 
i fent mans i mànigues per-
sistia tenaçment, fins que un 
bon dia aconseguí escampar 
aquella boira entremetedora 
que s’arrossegava amb hos-
tilitat pels volts de la nostra 
testerola. I sense saber com, 
vam treure l’aigua clara i ho 
vam fer d’allò més bé. Tan 
bon punt vam sortir, coronats 
de llorers, ens vam atipar de 
llepolies, que li vam comprar 
a la Ramona de cal Suárez, 
camí de casa nostra amb aire 
festívol.
 
Els qui estudiàvem batxillerat 
també el recordem com el 
mestre que ens va fer per-

dre la por al llatí, assignatura 
que consideràvem anacrò-
nica i dura de rosegar, cosa 
que ens angoixava molt. 
Don Joaquín, amb admirable 
brega, ens guiava per aquell 
pedregar i, a poc a poc, vam 
aprendre a declinar i, des-
prés “a magnis itineribus”, 
com ordenava Juli Cèsar als 
seus legionaris, vam aca-
bar traduint la guerra de les 
Gàl·lies. No ens cansarem 
mai de reconèixer que grà-
cies als seus coneixements 
i la seva excel·lent tasca ens 
en sortíem prou bé amb 
aquells insofribles exàmens 
que havíem de passar al seu 
dia a l’institut Lluís de Pegue-
ra, on ens ho jugàvem tot a 
una sola carta i en un esce-
nari terriblement intimidador.

“...Recuerdo muy bien las cla-
ses, tanto a nivel de escuela 
como las particulares, los 
entrenamientos de deportes, 
los torneos, los viajes a Man-
resa a los exámenes, etc. 
¡Todo! ¡Todo! lo tengo bien 
presente. Es más, me viene 
a la memoria aquella cita de 
“El recuerdo es el paraíso del 
cual no podemos ser expul-
sados”, y te digo que yo os 
tengo siempre en mi peque-
ño “paraíso” particular...”

La seva estada entre nosal-
tres no es va limitar a exercir 
la seva docència a l’escola, 
sinó que també va partici-
par en la vida social i en les 
institucions del poble. Així, 
col·laborà amb els tècnics 
esportius del Club Natació



en l’organització dels entre-
naments i en la formació dels 
nois i noies que participaven 
en els campionats comarcals 
de natació. També va ser afi-
cionat i soci de la Unió Espor-
tiva i en va formar part de la 
seva junta directiva amb el 
càrrec de vicepresident, si no 
recordem malament, durant 
l’època daurada del club.

D’altra banda, com a bon 
mestre, va tenir la perspicàcia 
de copsar que tenia un grup 
d’alumnes que, si bé, érem 
poc aplicats en l’estudi, ens 
desvivíem quan jugàvem a 
futbol. I si alguns, zigzague-
jant amb garbo, a la mane-
ra brasileira, marejaven els 
pinxos que perseguien la pi-
lota amb malaguanyats esfor-
ços, d’altres, els més virtuo-
sos, es divertien guarnint el 
seu joc amb delicades traces 
filigranades de colors virolats. 
Calia, doncs, picar pedra pa-
cientment per donar forma a 
aquella cosa que s’albirava.

Va saber orientar eficaçment 
la nostra efervescència fut-
bolera creant un equip infantil 
federat, que vingué a ésser 
el primer en la història de la 
Unió Esportiva. Sis marrecs 
d’aquell equip, en un o altre 
moment, van arribar a formar 
part del primer equip, fet de-
terminant que mostra que la 
seva tasca va ser altament 
fructífera per al futbol local.
 
Per tirar endavant l’equip va 
haver de treballar de valent. 
Per les circumstàncies del 
moment, no va tenir cap al-
tra alternativa que assumir, 
ell sol, tots els càrrecs de 

l’equip: entrenador, directiu, 
delegat, president... fins i tot, 
taxista. Més d’una vegada, 
quan ens tocava jugar com a 
forasters,  anava ençà i enllà 
amb el seu cèlebre Morris, 
duent dins el cotxe aquella 
colla d’engrescats passerells 
que, tots a l’una, refilaven i 
xalaven sense parar. Quin 
record tan entranyable com 
enyoradís!

Érem feliços i sentíem que ell 
també ho era. Amb molta dis-
creció contenia els seus sen-
timents, però ens adonàvem 
que en aquell entorn i ambient 
càlid ell també s’ho passava 
bé. Gaudia quan ens veia 
desbordats d’entusiasme i se 
sentia orgullós davant la nos-
tra progressió futbolística.

Aquesta complicitat mútua va 
deixar una empremta profun-
da en el nostre esperit, que 
encara avui, mig segle des-
prés, perdura. És un tema 
recurrent en el nostre espai 

vital, evocar aquell equip 
com el regal més preuat de la 
nostra infantesa. Des d’aquí 
expressem la nostra gratitud 
més franca a qui ho va fer 
possible.

“... ¡Qué tiempos aquellos! 
Así que te confieso que siem-
pre me hace ilusión saber de 
Balsareny y de sus gentes. 
Guardo gratos recuerdos de 
aquellos años que compartí 
con vosotros porque me en-
contré muy a gusto...”

Si en la seva professió fou 
un primer espasa, com a 
persona l’hem conegut com 
un home honest i íntegre en 
el tracte. Generós i de bons 
sentiments, ens acollia amb 
els braços oberts. Al llarg 
d’aquests anys, hem tingut 
l’oportunitat,  molt de tard 
en tard, de fer petar la xerra-
da rememorant episodis dels 
temps viscuts. Així mateix, 
sentia curiositat per conèixer 
quina havia estat la sort es-
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caiguda a la gent més pro-
pera del seu entorn: antics 
alumnes, amics i vells cone-
guts. I és que s’estimava molt 
la nostra terra i la seva gent.

“...Reconfortándome la re-
memoración de tantas co-
sas y anécdotas vívidas en 
el pasado, que latentes en la 
memoria las suelo recordar 
con frecuencia y con mucho 
cariño...”

Tot plegat, una persona es-
tupenda. Des d’aquí volem 
manifestar el nostre respecte 
més profund i el nostre re-
coneixement pòstum a qui 
calladament mai hem deixat 
d’admirar.

Estimat i enyorat mestre de 
feliç memòria, agraïts per 
sempre més pels moments 
viscuts i perquè sense tu res 
hauria estat igual a les nos-
tres vides. 

Muchas gracias, campeón.

Arxiu J.Craviotto



16
Entrevista

Josep Gudayol i Puig

Ramona Xandri i Cardona: l’art d’uns anys dins la perruqueria

“Sempre des de petita 
m’havia agradat molt de 
fer de perruquera, però en 
aquells començaments (quan 
tenia 18 anys) treballava a la 
fàbrica, a l’enriquidor tèxtil.  
Crec recordar que vaig co-
mençar a aprendre l’ofici amb 
la Modesta Guitart. Eren els 
diumenges al matí i hi anava 
amb molta il·lusió”.

L’aire tardorenc ens fa obrir 
aquesta finestra i ens permet 
tenir una amable xerradeta 
amb aquesta balsarenyenca 
que ja traspassa la norantena 
d’anys.

Ramona Xandri i Cardona 
va néixer a la població ber-
guedana de Sagàs el 12 de 
desembre de 1926. Va cursar 
els estudis bàsics de l’època i 
va venir a Balsareny el 1939. 
Li agrada llegir: llegeix revis-
tes, llibres i publicacions so-
bre consells quotidians. En 
els esports, li agrada el futbol; 
pel que fa als viatges, coneix 
diferents llocs de la geografia 
catalana i espanyola. A les 
hores de lleure li agrada veure 
la televisió, fer labors diverses 
i escoltar la ràdio.

— Com va començar tot això 
de voler entrar dins de l’art de 
la perruqueria?

— Sempre, ja de molt peti-
ta, m’havia agradat ser pe-
rruquera. Després vaig co-
mençar els diumenges al fer 
d’ajudant a la perruqueria 

Modesta. Tenia divuit anys.

— Teníeu algun antecedent 
familiar en aquest ofici?

— No: ningú de la meva famí-
lia havia estat perruquera.

— Sabem dels orígens de 
cal Cardona, amb una perru-
quera, la de Modesta Guitart. 
Què en recordeu d’aquell es-
tabliment situat a la carretera 
de Berga entre les cases Ca-
sadesús i Ton de la Creu?

— Doncs vaig començar allà 
tots els diumenges fins que la 
Modesta va marxar a Puig-
Reig. I a petició de la mateixa 
clientela, vaig plantejar-me la 
possibilitat de seguir penti-
nant a compte propi.

— Quin any corria quan vàreu 
començar la perruqueria a 
Can Xandri al carrer Àngel 
Guimerà?

— Recordo que era l’any 
1966 quant vaig establir-me 
a cal Xandri.  També recor-
do que vaig ampliar els meus 
serveis a domicili: un servei 
per a totes aquelles persones 
que no podien venir personal-
ment a cal Xandri. Allí hi vaig 
estar fins a l’any 1950, que 
amb motiu del meu cansa-
ment amb l’Esteve Obradors, 
que vivia a cal Victori, a la ca-
rretera de Manresa; arran de 
les noces vaig traslladar-me 
allí.

— Quants anys vau treballar a 
la Perruqueria Ramona?

— Recordo que varen ser uns 
40 anys. Durant el cicle tenia 
noies que m’ajudaven i quan 
la meva filla va tenir l’edat de 
treballar va ser continuadora 
de l’art perruquer a cal Victori.

— Després de jubilar-vos la 
perruqueria va continuar a cal 
Victori prenent el nom de pe-
rruqueria Maria Rosa. La vos-
tra filla va exercir sempre l’ofici 
a la carretera de Manresa?

— No, al cap d’uns anys 
vàrem fer un trasllat de do-
micili i la perruqueria va 
instal·lar-se al carrer del Nord, 
concretament als baixos del 
número 1.

— Gràcies, Ramona, i per 
molts anys!

Arxiu

Clínica Podològica
Zayas

Deysi Zayas Núm. Col. 1901

C. Bruc, 50 Balsareny
667 51 70 90
deysizayas@gmail.com

TRACTAMENTS
Ungla encarnada
Engrossiment de l’ungla
Exploració biomecànica: anàlisi de la marxa
Adaptació de suports plantars
Tall, fresat d’ungles , durícies
Fongs
Berrugues plantars
Embenats neuromusculars: embenats per a 
atletes, disminució de la inflamació, altres 
problemes físics
Embenat funcional: esquinç, fascitis plantar, 
metatarsàlgia 
Reeducació de l’ungla mitjançant gel 
medicamentós
Ortesis digital: tractament alternatiu 
personalitzat de silicona 
Cirurgia de parts toves i osteoarticular

Especial atenció al peu diabètic i esportistes

Servei a domicili
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Sarment

Un camió atrapat 
als carrers de Balsareny

A quarts d’onze de la nit del 
dilluns dia 6 de setembre, un 
camió de gran tonatge es va 
veure atrapat entre els carrers 
de Sant Antoni i del Serrat.

Sembla que, seguint les in-
dicacions del GPS, buscant 
una via alternativa, els con-
ductors del camió van entrar 
per Balsareny centre, es van 
desviar cap al carrer de la 
Costeta i seguidament van 
passar pel carrer de Sant 
Antoni, fins que van quedar 
atrapats en el gir cap al carrer 
del Serrat.

L’incident va ocasionar algun 
petit dany en un dels balcons 
del carrer.

Ràpidament, alguns veïns es 
van presentar al lloc dels fets i 
es van posar a disposició dels 

camioners per ajudar-los.

Amb algunes eines, van po-
der moure el remolc perquè 
el camió pogués maniobrar 
marxa enrere fins a la sortida 
del poble. Un veí del poble, 
amb el corresponent carnet 
de conduir aquest tipus de 
vehicle, i amb molta habilitat 
al volant, va ajudar a manio-
brar el camió fins a la sortida.

Ja amb el camió encarat per 
sortir; veïns de Balsareny, co-
neixent la proximitat del lloc 
on s’havien de dirigir amb el 
camió, van agafar el seu co-
txe particular, i fent-los de 
guia, van acompanyar als ca-
mioners.

Cal valorar i agrair l’amable 
col·laboració d’aquests veïns 
de Balsareny que van ajudar 
a solucionar l’incident fins en-
trada la matinada.

Jordi Vilanova

Jordi Vilanova

Isidre Prat Obradors

Resposta a Imatges 
de Balsareny

L’escultura es troba al sud del 
Collet del Nado, a uns 200 
metres d’aquesta casa. Està 
situada dalt de la carena de 
Serra Mitjana, la qual separa la 
petita vall on hi ha el Collet del 
Nado de la vall per on passa 
la carretera de Súria. Darrera 
de la creu es veu una mica la 
masia.

L’escultura està feta amb 5 
blocs de pedra, cada cop de 
menys volum des de la base 
en amunt, amb una creu de 
metall al capdamunt. Cada 
bloc conté diversos tipus 
de pedres naturals cimen-
tades, majoritàriament de 
l’anomenada pedra sorrenca 
o gres. Desconeixem l’autoria 
i la data de la seva construc-
ció. Probablement la vagin fer 
alguns dels que han residit 

en aquesta casa, documen-
tada el 1730 i habitada fins a 
l’actualitat. 

Per arribar-hi, pel camí més 
pràctic, heu de marxar per la 
carretera de Balsareny a Súria 
i, al cap de 1,2 km, agafar el 
camí de la dreta arran de la 
Residència Canina Els Tres 
Pins, travessar el torrent de la 
Teuleria i seguir recte (sense 
agafar cap trencant, ni a dre-
ta ni a esquerra) fins arribar 
a una forta pujada d’uns 200 
metres, que us portarà dalt la 
carena, on trobareu l’escultura 
i, a l’altra banda, el Collet del 
Nado.  S’hi pot anar totalment 
a peu o amb cotxe. També s’hi 
pot accedir per diverses des-
viacions a la dreta de la pista 
ampla que va de Sobirana cap 
al Mujal, però per la primera 
opció és més a prop, a només 
2 km del nucli urbà.

Actualitat

 Isidre Prat Obradors
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Escola de Música i Teatre mossèn Joan Bajona

‘Boig per tu’

A finals d’octubre d’un llunyà 
1987, una aleshores desco-
neguda banda anomenada 
Sau, liderada per Pep Sala i 
Carles Sabater, feia la seva 
primera actuació a les Talla-
des, a Vilanova de Sau (Oso-
na).  Un punt de partida que 
en pocs anys els va portar 
a ser un dels grups de pop 
rock, cantat en català, més 
important i internacional de 
tots els temps. Aquest viatge 
finalitzava el 12 de febrer de 
1999, amb la mort de Carles 
Sabater, just després d’un 
concert a Vilafranca del Pe-
nedès. 

Durant els seus dotze anys 
d’existència, Sau va assolir un 
èxit inqüestionable, va ser una 
de les bandes catalanes que 
més discos ha venut en tota 
la seva història i va tenir un 
públic que, tot i la desaparició 
del grup, encara a dia d’avui 
s’hi manté fidel. 

El 7 de juny de 1990 sortí a 
la venda el tercer disc. “Qui-
na nit”, que va suposar, sens 
dubte, un abans i un després 
en la història del grup. 

Si bé és cert que Sau ja tenia 
un bon reguitzell de seguidors 
i la banda ja començava a ser 
coneguda pel gran públic grà-
cies a cançons com “Només 
ho faig per tu” i “No he nascut 
per militar”, la formació volia 
fer un pas endavant pel que 
fa a mitjans de producció, 
gravació i composició. 

Amb aquest convenciment, 
la banda va gravar durant 
aproximadament un mes, als 
estudis Aprilia, de Barcelona, 
i les mescles es varen dur a 
terme als Swanyard Studios, 
de Londres. El disc va ser co-
produït per John Marter i el 
mateix Pep Sala. L’enginyer 
de so va ser Stuart Epps, un 
reputat tècnic que havia tre-
ballat, entre altres, amb Elton 
John i Jimmy Page. 

Queda clar que l’estratègia 
seguida va ser un encert, 
donat que “Quina nit” inclou 
algunes de les cançons més 
emblemàtiques i populars del 
grup:  “És inútil continuar”, 
“Envia’m un àngel”, “Peres-
troika” i, no cal dir-ho, “Boig 
per tu”, serien temes que aju-
darien el grup a entrar en una 
era de reconeixement popular 
definitiu. 

Els esdeveniments i les no-
ves notícies entorn del grup 

sorgien amb rapidesa; Sau 
era notícia a la premsa cata-
lana, on es publicava que el 
grup havia fitxat per la multi-
nacional Emi-Odeon. D’altra 
banda, durant el transcurs 
de la gira de presentació del 
disc es va donar a conèixer la 
col·laboració entre Sau i Luz 
Casal, amb qui escriurien la 
versió castellana de “Boig per 
tu”, que portaria per títol “Es 
por ti”. 

Aquesta relació amb Emi-
Odeon i el bon feeling amb 
Luz Casal van derivar en un 
fet rellevant per a la història de 
Sau: “Boig per tu”,  formaria 
part del cinquè disc de Luz 
Casal sota el títol “Es por ti” 
.  Es va convertir en la cançó 
més radiada de l’any 1992  a 
tot l’Estat espanyol.

Actualment, aquesta cançó 
és considerada popularment 
com un himne dels catalans, 
i n’han fet versions artistes de 

diversos gèneres, com Josep 
Carreras, Dyango, Luz Casal 
o fins i tot Shakira.

Trobareu més informació de 
l’Escola de Música Joan Ba-
jona 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.  

Arxiu

Arxiu

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

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

FORN
Pa i Pastisseria

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

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

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

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

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

TAVERNA EL BOTER

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

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

Tempo: ‘Mare Terra’

Tal com anunciàvem en el 
butlletí del passat mes de 
juny, el dia 5 de setembre es 
va reprendre la temporada 
d’espectacles familiars Tem-
po, amb l’espectacle “Mare 
Terra”. És un gran treball de 
la Companyia del Príncep 
Totilau, que l’han ofert i que 
hem pogut gaudir a la sala 
Sindicat. Molt amablement, 
la companyia de teatre ens 
ha fet arribar unes fotografies 
del seu espectacle, i tota la 
predisposició per col·laborar 
amb el butlletí Sarment.

Sota la direcció d’en Marc 
Hervàs, l’obra ens presen-
ta en Bernat –una gran tite-
lla que aparenta tenir cinc 
anys–, quan, una nit que no 
pot dormir, demana a la seva 
mare que li respongui un 
munt de preguntes relacio-
nades amb temes científics, 
com ara: “D’on va sortir el 
planeta Terra? Per què van 
desaparèixer els dinosaures? 
Pot ser que caigui un altre 
meteorit? On era jo abans de 
ser a la teva panxa?” i altres. 

Uns personatges imagina-
ris, representats pels actors 
Clara Dalmau i Jordi Her-
vàs, utilitzant tècniques de 
teatre visual i gestual, a més 
a més d’un munt d’objectes i 
titelles, construiran una carpa 
de circ a la seva habitació, i 
li resoldran els dubtes, tot 
representant l’origen de la 
vida en forma de gran espec-
tacle. Explicaran des de la 

Companyia del Príncep Totilau

gran explosió del Big Bang, 
com va aparèixer la primera 
cèl·lula, l’extinció dels dino-
saures o com es creà l’ésser 
humà. Tot plegat, inspirat en 
els llibres de Charles Darwin, 
Richard Dawkins i Richard 
Feynman. Una bonica i en-
tenedora manera de donar 
lliçons de ciència, sobretot 
als infants, que miraven aten-

Companyia del Príncep Totilau

Tempo

Josep Gudayol i Puig

‘La Casa del 
Algarrobo’: 
nou llibre de 
Diego Galera 

“El proceso debe estar al 
servicio del hombre y no el 
hombre al servicio del pro-
greso”. He obert el llibre per 
aquesta pàgina i m’ha colpit 
aquesta frase, que forma 
part del nou llibre del poe-
ta i escriptor, balsarenyenc 
d’adopció, Diego Galera 
Morales. El llibre, té el detall 
generós d’estar dedicat a 
quatre amics, entre els quals 
hi soc jo, per la qual cosa li’n 
dono gràcies. A la portada hi 
podreu veure un dels típics 
“cortijos almerienses” del 
qual és fill el Diego. Aquest 
llibre, un totxo de 400 i es-
caig de planes, segueix el ti-
pus narratiu a què en Galera 
ja ens té acostumats. 
Llegiu-lo!

  “Y vio la santa figura
  de una virgen de madera
  que la blanca vestidura
  a medias por la hendidura
  del tronco mostraba fuera... 
  La encina desde aquel día
  muestra en su copa sombría
  cada bellota sagrada
  con la imagen de María
  en su corteza guardada…”

Tal com diu el Diego, són ver-
sos de Carolina Coronado. El 
llibre, com tants altres, serà 
presentat a la Biblioteca Pere 
Casaldàliga del nostre poble.

tament aquells personatges 
de dalt l’escenari. Per a la 
propera edició del Tempo, 
el dia 10 d’octubre, si res no 
ho impedeix, podrem tornar 
a retrobar-nos al Sindicat, i 
passar una bona tarda en fa-
mília tot gaudint de Baobab, 
un espectacle de clowns de 
la companyia “La Pera Lli-
monera”.



De nit, tu i la lluna

De nit, tu i la lluna
teixiu amb fils d’or
teranyines fines
de goig i d’amor
dintre el meu cor.
Teranyines fines
fan el somni dolç,
la fosca il·luminen
i allunyen les pors.
Ai, si jo podia,
de nit i de dia,
tenir teranyines
de goig i d’amor,
teranyines fines
entorn del meu cor!
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Poetes de Balsareny

R. Carreté

Conxita Planes i Casals (1947)

Nascuda el 1947 en el si 
d’una família catalanista de 
soca-rel, filla de Llorenç Pla-
nes Vilella i Maria Casals Per-
nau; germana de la Josefina, 
el Jordi, la Montserrat, el Llo-
renç i el Miquel Planes, i lli-
cenciada en Biblioteconomia 
i Documentació, la vida de la 
Conxita ha estat sempre vin-
culada a la cultura i al país: 
des de la Biblioteca, on va tre-
ballar 44 anys, des de 1964 
fins al 2008, impulsant l’amor 
a la lectura i les activitats 
participatives, cosa que les 
seves successores han con-
tinuat i aprofundit amb noves 
tecnologies; passant per la 

parròquia, l’escoltisme i la po-
lítica, en què va ser regidora 
a l’oposició durant diverses 
legislatures. En destaco sobre 
tot la seva implicació amb el 
Cercle Cultural de Balsareny, 
del qual va ser cofundadora, 
i el seu butlletí Sarment, on 
ha col·laborat al llarg de molts 
anys. En aquest butlletí va pu-
blicar unes interessantíssimes 
“Memòries de la Biblioteca 
Pere Casaldàliga de Balsa-
reny” els anys 2006 i 2007; 
vegeu també l’entrevista que 
li vaig fer (Sarment 373, octu-
bre 2008). Dels poemes que 
transcric, els dos últims van 
ser publicats al recull Merlets 
(1992); els dos primers són 
inèdits, i més recents. 

Sota la lluna hi havia un estel

Sota la lluna hi havia un estel.
Semblava de paper de plata.
Solitari il·luminava el cel
sobre el mirall del mar,
que, per no fer soroll, mantenia la calma.
No diguérem res:
era tan bell el moment!
Tots dos sabíem massa coses
de l’estel, de la lluna i del mar,
del passat i el present
que ens fan més forts encara.
Platja avall caminàvem, ben junts.
Tu em vas donar la mà. Jo et vaig besar la galta.
Un somriure trist esquinçava el silenci.
Allà lluny, una barca pescava.
Llàgrimes de cristall rodolaren avall
i arribaren al mar,
que,
per no fer soroll,
mantenia la calma.

Petits poemes

Després que l’alba comenci 
en la teva ment llunyana, 
veurem amb goig el sol daurat 
lluir damunt nostre. 
La llum rogenca del capvespre 
ens farà d’abric 
i els estels ens acaronaran per sempre. 
No sents, amor, la pau com arriba? 
El vell somni ens omple de sang noca 
i caminarem tots dos vers l’infinit...   (1978)

     ***

Quan la vida et sobta 
i a cops de vent et fas dur, 
la duresa se’t veu en el rostre 
i dintre teu ets sents nu. 
És en va que busques l’alegria 
i lluites amb força temptant la sort, 
desitjant que aviat vingui aquell dia 
que puguis abraçar la dolça mort. 
És més fàcil morir que no pas viure, 
estic cansat i em sento el cos feixuc, 
cada dia, però, soc molt més lliure, 
més feliç, més fort i menys poruc.    (1991)

 Arxiu
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Lola i Jaume: 60 anys de matrimoni
Família Artigas Garcia

El dia 29 de juny, Sant Pere, 
en Jaume Artigas i la Lola 
García van celebrar els 60 
anys de casats. Anys bons i 
no tan bons, com la majoria 
de matrimonis que arriben a 
aquesta celebració.

El pare del Jaume, el Salva-
dor, va morir que el  Jaume 
tenia 11 anys, i com que la 
seva mare, l’Antònia, no tenia 
recursos per mantenir dos 
nens, ell, que era el gran, va 
anar a treballar de carboner 
i posteriorment a guardar 
vaques a Pinós durant un 
parell d’anys. Als 15 anys va 
aprendre l’ofici de paleta amb 
el seu tiet Joan, el de cal Pia-
no, treballant més tard per a 
altres constructors a Berga i 
Platja d’Aro. De jove era una 
persona molt activa i partici-
pativa, ajudava els Traginers, 
ballava els bastons i seguia 
totes les festes majors de la 
contrada.

Quan tenia 19 anys, la Lola 
va sortir de Tabernas, un 
poble d’Almeria, amb el seu 
avi camí de França, on ana-
va a visitar un tiet que estava 
a l’exili, però les autoritats 
franquistes no els van deixar 
passar la frontera. Mentre 
esperaven per arreglar pa-
pers, es van dirigir a Bal-
sareny, el poble on tenia el 
seu tiet Joan Espinosa: ella 
havia après a fer de modis-
ta al seu poble natal i aquí a 
Balsareny va ser llogada pel 
sastre Llorenç Planes. 

Un dia el seu avi li va dir 
que havien de tornar al po-
ble amb els seus pares i la 
seva germana, però ella s’hi 
va negar, dient-li que aquí 
havia trobat gent que l´havia 
acollit molt bé, que s’hi tro-
bava molt a gust i que es vo-
lia quedar. Mesos més tard, 
la seva germana Maria, i els 
seus pares, Eduardo i Maria, 
també s’instal·laven a Balsa-
reny.  

 Família Artigas Garcia

El Jaume estava fent la mili 
a la Seu d’Urgell i en un per-
mís es va fixar en la Lola, 
però aquesta sempre estava 
acompanyada de les seves 
amigues i era difícil parlar-hi. 
Tot i això, amb la insistència 
i l’humor que el caracteritza, 
va aconseguir conèixer-la, 
es van enamorar i es van 
prometre. 

Es van casar a l’església de 
Santa Maria de Balsareny i 
va oficiar la cerimònia mos-
sèn Leandre Picas; els seu 
padrins van ser el Joan Al-
sina i en Rafael Guirado i 
van celebrar el convit a Cal 
Boter.

Van tenir una vida senzilla: 
la Lola cuidant la casa i fent 
feines de modista (pràctica-
ment tota la roba de la fa-
mília la feia ella) i el Jaume 
treballant de paleta. Ell va 

tirar endavant una petita em-
presa de construcció, que 
encara avui continua a les 
mans del seu fill gran, l’Abel. 
Dels altres dos fills, el Da-
vid, el mitjà, fa de professor 
a la Universitat, i el petit, el 
Noel, treballa com a directiu 
a Agbar. 

Han passat uns anys molt 
feliços, el Jaume superant 
les contínues crisis de la 
construcció, i la Lola dedica-
da als seus fills. Han posat el 
seu granet de sorra per fer 
de Balsareny un poble mi-
llor, col·laborant i participant 
en tots els esdeveniments i 
associacions que han pogut, 
com ara la  junta del Club 
Natació, l’AMPA de l’Escola, 
el Rebost del Traginer i la 
Coral Sant Esteve. I així, a 
poc a poc, com qui no se 
n’adona, han arribat als 60 
anys de casats.

 Família Artigas Garcia
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Josep Gudayol i Puig

Algoritme! L’aplicació per al vulnerable

Durant aquest mes de repòs 
literari, com sempre he anat 
repassant la meva afecció 
lectora vers els meus admi-
rats columnistes del també 
admirat diari El Punt Avui.

Bona vesprada, que direm en 
valencià. Som al capvespre 
d’un d’aquests últims dies del 
mes d’agost. Plou una pluja 
beneïda d’estiu. Tot seguint 
el bombardeig de notícies 
radiofòniques m’aturo davant 
d’un titular opinable: LA VE-
LLESA CULPABLE, que no 

deixa d’entristir-me. Veritable-
ment, sense presumpcions, 
l’aplicació de l’aforisme ja el 
vaig pronosticar fa més d’un 
any. El món sencer no sap 
com sortir-se’n per mantenir 
tot el que la ciència ha acon-
seguit allargar: el nombre de 
gent gran davant de proble-
mes com les pensions, la sa-
nitat i l’economia en si.

“Persones competents en 
emergències sanitàries han 
predit que quan calgués 
es podria haver d’aplicar 
l’ALGORITME. L’algoritme no 
és res més que l’eufemisme 

per decretar que si durant el 
pic de la pandèmia hi ha es-
cassesa de recursos sanitaris 
s’atendrà abans les persones 
joves que les grans” (Keep 
Calm, El Punt Avui, Lluís Mun-
tada).

Segueix Muntada: “Fa uns 
dies, un diari de llarga durada 
publicava una d’aquelles pre-
sumptes notícies que fan mo-
ralitzant. En aquest cas una 
dona gran malalta de corona-
virus cedia el seu aparell res-
piratori a un jove que també el 
necessitava: —Agafa’l tu, que 
jo ja he viscut tot el que havia 

de viure— es diu que va dir la 
dona. Heroic i respectable en 
el pla personal, em sembla in-
dignant que es pugui insinuar 
que aquesta decisió particular 
hagi d’erigir-se en model de 
conducta”.

La columna d’en Muntada és 
molt més llarga, però el sentit 
reflexiu el dono per entès.

Ei! Un apunt més d’en Mun-
tada: “Taro Aso, ministre ja-
ponès, commina els vells a 
morir aviat per no posar en 
risc l’economia dels seus 
nets”. 

Família Farràs

Nota d’agraïment a la Residència Casal Verge 
de Montserrat de Balsareny 

La setmana passada va morir 
el nostre oncle Lluís Farràs i 
Rovira. El Lluís ha viscut gai-
rebé sis anys a la Residència 
Casal Verge de Montserrat i 

 Família Farràs

volem fer arribar unes parau-
les d’agraïment a la direcció 
i a tots els seus treballadors 
què amb la seva professiona-
litat, paciència, flexibilitat i de-
dicació constant van fer més 
fàcil l’adaptació i la seva nova 

vida a la residència fins al da-
rrer moment. També agraïm 
tot el suport que ens heu do-
nat; tot plegat fa que el record 
que tinguem de vosaltres sigui 
molt positiu. 
6 setembre 2021

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Coneguem el bisbe Romà

Mons. Romà Casanova i 
Casanova va néixer el dia 
29 d’agost de l’any 1956 a 
Deltebre (Baix Ebre), bis-
bat de Tortosa. Va cursar 
l’ensenyament secundari al 
Col·legi Diocesà de la Im-
maculada, des d’on va in-
gressar al Seminari Diocesà 
de l’Assumpció per iniciar 
la seva formació sacerdotal 
amb els estudis propis de Fi-
losofia i Teologia. 

El dia 17 de maig del 1981 
va ser ordenat prevere per 
Mons. Ricard M. Carles, 

aleshores bisbe de Tortosa, 
a la seva parròquia nadiua 
de Deltebre. Ordenat ja pre-

vere, va completar la seva 
formació eclesiàstica amb la 
llicenciatura en Teologia per 

 Arxiu

la Facultat de Teologia de 
Catalunya, compaginant els 
estudis amb la corresponent 
tasca pastoral. 

El 13 de juny del 2003 va ser 
nomenat bisbe de Vic pel 
sant pare Joan Pau II, i va 
rebre l’ordenació de bisbe el 
14 de setembre a la Catedral 
de Vic. Des del dia 23 d’agost 
de 2021 és l’administrador 
apostòlic del nostre bisbat de 
Solsona. 

Preguem per ell perquè ajudi 
la nostra església diocesana 
a continuar i a fer camí cap 
al Senyor. 
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Francesc Camprubí

El juliol,
l’amo del sol

Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes       15,7
Mitjana de màximes       32,5
Mínima (dia 13)         10,8
Màxima (dia 22)         37,3
Mín. més alta (dia 21)      17,7
Màx. més baixa (dia 26)     28,4

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 10) 
32,0

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 25)           1.016,3
Mínima (dia 31)             1.002,3

La pluja (litres/m2)
Dia 8  2,6
Dia 11  1,2
Dia 14  22,4
Dia 31  7,8
Total   34,0

 Arxiu

Roc Carulla

Repte núm. 63 En un grup d’hipopòtams, els dos més lleugers, junts, pesen un 25 % del 
pes total del grup. Els tres més pesants, també junts, pesen un 60 % del 
pes total. Quants hipopòtams hi ha en el grup?

Salut i lògica!Resposta al Repte núm. 62: 
165 m

Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes         20,5
Mitjana de màximes         36,7
Mínima (dia 9 i 26)     13,0
Màxima (dia 12)      40,8
Mín. més alta (dia 12)      25,4
Màx. més baixa (dia 1)     25,7

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 25) 
37,0

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 13)           1.017,0
 Mínima (dia 7)             1.000,3

La pluja (litres/m2)
Dia 4   1,0
Dia 19   3,0
Dia 25   10,8
Dia 31   6,6
Total   21,4

Francesc Camprubí

A l’agost plou 
quan és fosc

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Celebració 
de la Mare 
de Déu del 
Castell

El passat dia 8 de setembre 
va tenir lloc la celebració de 
l’Eucaristia a la capella de la 
Mare de Déu del Castell amb 
motiu de la festa de la Nativi-
tat de Maria. Va començar a 
les 5 de la tarda i ens hi va 
acompanyar Mn. Lluís Tollar, 
que va fer el sermó. Fou una 
celebració molt participada 
i al final, es va inaugurar un 
quadre col·locat a l’interior 
de la capella que fa referèn-
cia a les visites que el bisbe 
Pere Casaldàliga havia fet en 
aquest indret per fer-hi una 
pregària. 

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Aniversari de les campanes

Organitzat pels Campaners 
de Balsareny, es va celebrar el 
passat 15 d’agost coincidint 
amb el nom de la més gran, 
que porta el nom de Maria As-
sumpció, que pesa uns 512 
kg aproximadament i dona la 
nota Sol. La seva compan-
ya de campanar es diu Maria 
Carme, pesa uns 216 kg apro-
ximadament i dona la nota Si. 
Les dues campanes es van 
fondre a Albaida (València) 
l’any 1950 i van ser beneides 
i col·locades l’any següent, el 

1951, fa 70 anys. 

En acabar la celebració de 
l’Eucaristia s’hi van fer pre-
sents els campaners de Cer-
vera i de Santpedor, així com 
el Blai Ciurana, secretari de 
la Confraria de Campaners 
i Carillonistes de Catalunya, 
que va venir de la part de Gi-
rona. Van fer una explicació 
molt detallada i interessant i 
a continuació cada grup de 
campaners va fer un repic de 
campanes. Es va donar un 
punt de llibre com a record de 
la diada. 

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Anada a 
Santa Maria 
de Cornet

El divendres 3 de setembre es 
va fer una visita a l’església de 
Santa Maria de Cornet, pro-
moguda pel grup de pelegrins 
que cada dimarts pugen fins a 
la Capella de la Mare de Déu 
del Castell. Es va sortir a les 8 
del matí de la plaça Ricard Vi-
ñas. Arribats allí, es va fer una 
explicació de l’església i una 
pregària a la Mare de Déu amb 
el mes de Maria. Després vam 
compartir l’esmorzar i una foto 
de grup per retornar cap a Bal-
sareny. Van participar-hi uns 20 
de colla.  La sortida anterior ha-
via tingut lloc fa un parell d’anys 
per visitar l’església de Santa 
Maria de Castellnou de Bages.
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