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Neteja vora el riu

El dissabte 13 de novem-
bre, una bona colla de veïns 
de Balsareny, convocats pel 
Centre Instructiu i Recreatiu, 
l’Agrupament Escolta Gui-
llem de Balsareny i el grup de 
voluntaris de Balsareny Edu-
ca, amb la col·laboració del 
Centre Excursionista de Bal-
sareny, van participar d’una 
matinal de conscienciació en-
vers l’acció humana i el medi 
ambient, fent una neteja de la 
llera del riu Llobregat.

Prop d’una seixantena de per-
sones, entre infants i adults, 
de diferents edats i condi-
cions, es van concentrar a 
dos quarts de deu del matí, al 
Casino, des d’on iniciaren una 
caminada fins a la Resclosa 
dels Manresans. Pel camí, els 

Sarment participants ja van començar 
a recollir tota la brutícia que hi 
trobaven. Arribats a la resclo-
sa, els organitzadors havien 
preparat un esmorzar, amb 
coca i xocolata, sucs, batuts, 
aigua i cafè, mentre organit-
zaven per grups les zones de 
“la Malesa” —just on s’agafa 
l’aigua de la síquia— que 

Txus Garcia

s’havia previst de netejar. 

Es van escampar uns cente-
nars de metres amunt i avall 
de la caseta que hi ha a l’inici 
del canal medieval i van co-
mençar a recollir en sacs les 
deixalles que hi trobaven: 
papers, plàstics, tovalloletes, 
llaunes, ampolles de vidre,

Txus Garcia
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recipients de plàstic, pneu-
màtics, botes d’aigua, seients 
de cotxe, mànegues, ferros 
rovellats, cotxets desballes-
tats, dipòsits, tubs... Durant 
les a prop de tres hores que 
va durar l’activitat, es van re-
collir més de cinc-cents qui-
los de brutícia, que es van dur 
a la deixalleria. 

La satisfacció d’haver parti-
cipat d’una acció positiva en 
un matí assolellat i en un in-
dret idíl·lic, es feia evident en 
la cara de tothom. Cal pren-
dre consciència, entre tots, 
que amb voluntat, i voluntaris, 
es pot contribuir, i molt, a mi-
llorar el nostre entorn natural. 
El fet de pagar uns impostos, 
tenir unes normatives i dispo-
sar d’uns serveis no ens dona 
dret a obviar el sentit comú: 
ser ferms en el compromís de 
preservar la natura i, quan cal-
gui, participar de manera ac-
tiva a mantenir-la endreçada.  

Imatges de Balsareny

Aquest mes presentem 
una nova imatge d’algun 
indret del nostre terme mu-
nicipal.

(La resposta, més enda-
vant).

Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors

De què es tracta 
i on es troba? 

Alfred Selgas

Alfred Selgas

Alfred SelgasTxus Garcia

Cal felicitar els organitza-
dors per aquesta magnífica 
iniciativa, i agrair a tots els 
participants que hagin apor-
tat el seu granet de sorra en 
una tasca tan necessària 
com important; en la qual el 
principal interès era la cons-
cienciació, i el millor preu, la 
satisfacció. 

Alfred Selgas
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Comiat i benvinguda al Pubillatge

El passat 30 d’octubre, a 
quarts de 6 de la tarda, a la 
plaça de la Mel, les dues co-
lles geganteres de Balsareny 
feien ballar els seus gegants 
a ritme de gralles i tabals, era 
el preludi del que esdevindria 
una jornada festiva. A les 6 
de la tarda, la sala Sindicat 
s’omplia de pubilles i hereus 
d’arreu de Catalunya, repre-
sentant els següents munici-
pis: Òdena, Piera, Castellbell 
i el Vilar, Manresa, Navarcles, 
Navàs, Sant Fruitós de Ba-
ges, Gironella, Puig Reig, 
Cambrils, Cubelles, Arenys 
de Mar, Calella, Mataró, Pine-
da de Mar, Sant Pol de Mar, 
Tordera, Ripoll, Alpicat, Riu-
darenes, Vidreres, Seva, Sit-
ges, Solsona i Breda; més els 
representants comarcals del 
Maresme, de la Selva i de la 
Catalunya Central; els nacio-
nals de les comarques gironi-
nes, tarragonines, lleidatanes 
i barcelonines, i l’Hereu i la 
Pubilla de Catalunya. Tots van 
fer costat als representants 
del pubillatge de Balsareny.

Les presentadores de l’acte, 
Blanca Soler i  Mercè Rovira, 
pubilla i dama de Balsareny 
2016-2017, els donaven la 
benvinguda a la sala Sindi-
cat entre els aplaudiments 
del públic assistent. Segui-
dament, donaven pas, a dalt 
de l’escenari, a l’Hereuet i la 
Pubilleta 2019, Pol Seuba Mi-
ralles i Estel Dalmases Canu-
das, així com a l’Hereu 2018-

Sarment

2019, Ferran Galiano López, i 
la Pubilla 2018-2019, i també 
pubilla de la Catalunya central 
2019-2021, Judit Capdevila 
Centellas.

Per iniciar la seva participa-
ció, la Judit i en Ferran van 
tocar el piano a quatre mans, 
mentre es projectaven unes 
boniques fotografies d’ells 
quatre en diferents racons 
del municipi. fetes per Anna 
Riera, pubilla de Navàs 2018. 
Tots quatre van dedicar-se 
unes emocionades paraules 
d’agraïment, també a les se-
ves famílies, al poble de Bal-
sareny i a la cultura catalana, i 
al pubillatge, que els ha donat 
l’oportunitat de conèixer un 
munt de persones amb qui 
han fet amistat i establir un 
vincle estret entre ells quatre. 
Van agrair al poble el seu es-

calf al llarg del temps en què 
han representat Balsareny 
arreu del país amb compro-
mís, alegria, elegància, ho-
nestedat i senzillesa.

Entre els parlaments, es van 
projectar imatges del seu 
pas per diferents municipis, 
acompanyades per música 
en directe, que ells mateixos 
ens oferien; en aquest cas, 
en Pol i l’Estel, cadascú amb 
la seves cançons, tocant la 
guitarra.

Tot seguit, el regidor de cultu-
ra, Josep Fornell va procedir 
a llegir l’acta en què es pro-
clamaven els nous represen-

Anna Riera

tants: l’Hereu de Balsareny 
2021-2023, Jordi Comabe-
lla, i la Pubilla de Balsareny 
2021-2023, Berta Soler, els 
quals es van mostrar agraïts 
i emocionats pel repte que 
tenien al davant. No va haver-
hi relleu però, per a l’hereuet 
i la pubilleta, que van quedar 
vacants per manca de candi-
dats. 

L’alcaldessa, Noèlia Ramírez, 
va agrair al Pol, l’Estel, el Fer-
ran i la Judit la representació 
que havien fet de Balsareny 
durant aquests tres anys i 
mig i va donar la benvinguda 
als dos nous representants. 
En agraïment, l’Ajuntament 
els va lliurar un ram de flors 
a cada un.

Seguidament, el primer fadrí 
de la Catalunya Central i la 
primera dama de la Catalu-
nya Central, juntament amb la 
pubilla de les comarques llei-
datanes, van dirigir unes pa-
raules als que s’acomiadaven 
i als nous que entraven a for-
mar part del pubillatge. També 
ho va fer un dels membres de 
la junta del Foment de les Tra-
dicions Catalanes, associació 
que coordina el Pubillatge 
de Catalunya. Per concloure 
l’acte, es va cantar l’himne 
nacional Els Segadors i, ja a 
fora a la plaça, novament els 
gegants van tornar a ballar. 

Jordi Vilanova

Jordi Vilanova
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AEiG Guillem de Balsareny

Benvolguda gent de Balsa-
reny, 

Nosaltres som l’Agrupament 
escolta i guia Guillem de Bal-
sareny. De ben segur que heu 
sentit a parlar de nosaltres o 
heu pogut informar-vos sobre 
el que fem a través d’articles 
anteriors al Sarment. Volem 
actualitzar com estem i quina 
és la tasca que estem duent 
a terme municipalment. 

Doncs bé, nosaltres ara hem 
ampliat una mica aquesta 
petita família del cau, i actual-
ment som 39 infants i joves 
d’edats entre 6 i 14 anys, i 12 
caps i quel·les (monitors/es). 

Com bé haureu vist o sentit a 
dir pel poble, fem les activitats 
els dissabtes a la tarda entre 
les 4 i les 6. Aquest any, com 
a projecte, tenim diverses ac-
tivitats programades que ben 
segur que agradaran a la qui-
txalla. En primer lloc, farem 
unes colònies de Nadal que 
tindran una durada de 3 dies i 
2 nits. En segon lloc, per Na-
dal també, volem dur a ter-
me una recollida de joguines 
que ens agradaria coordinar 
amb altres entitats del poble 
i l’Ajuntament.  Així mateix, 

Agrupament Escolta i Guia Guillem de Balsareny

durant el curs volem promou-
re recollides d’aliments. 

Tenim moltes ganes de reac-
tivar el lleure a Balsareny, ja 
que considerem que és una 
tasca imprescindible de cara 
a l’educació no formal dels 
infants del poble, igual que 
considerem que els valors 
escoltes són de gran relle-
vància per a poder generar 
un pensament crític en els in-
fants i que així puguin esde-
venir persones lliures i justes 
en la societat actual.

Formem part de MEG (min-
yons escoltes i guies) i, dins 
d’aquesta organització, ens 
trobem a la demarcació cen-

tral, juntament amb tots els 
caus que també en formen 
part. Com a novetat, ja que 
som un agrupament que re-
obre portes aquest any, i per 
tant hem estat molts anys 
sense tenir informació del 
món escolta, aquest any tin-
drem l’oportunitat d’anar a 
la trobada de la cançó, cosa 
que ens fa extrema il·lusió als 

caps i quel·les que de petits 
i petites havíem anat al cau! 

Esperem que aquesta inicia-
tiva sigui fructuosa i duri molt 
de temps, i que molts infants 
i joves en puguin gaudir i en 
puguin aprendre. Nosaltres 
ho farem el millor que sabem 
per tal que això sigui possi-
ble.Salut!

AEIG Guillem de Balsareny
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Fundació Pere Casaldàliga

Matinal Pere Casaldàliga 
i els Drets Humans 

La Fundació Pere Casaldàli-
ga, el Cercle Cultural de Bal-
sareny i el Centre Instructiu i 
Recreatiu us conviden a una 
matinal solidària i participa-
tiva, el dia 8 de desembre, 
coincidint amb la proximitat 
del Dia Internacional dels 
Drets Humans.

Els actes, que compten amb 
la participació de diverses 
persones, entitats i associa-
cions, es duran a terme al 
Casino, del Centre Instructiu 
i Recreatiu.

L’activitat començarà amb 
una xocolatada amb xu-
rros, en la qual col·laboren: 
Audens Food, Granja la To-
rre, Sarau i més, bar Casino, 
i el grup de voluntaris de Bal-
sareny Educa.

El preu de l’esmorzar serà 
totalment voluntari, i la re-
captació anirà destinada a 
projectes solidaris de la Fun-

dació Pere Casaldàliga. S’hi 
podrà participar entre les 10 i 
les 12 del matí.

En el mateix horari, aquells 
que ho desitgin podran do-
nar color a un mural en favor 
dels Drets Humans —que, 
un cop acabat, es penjarà al 
campanar de l’església par-
roquial de Santa Maria de 
Balsareny.

A 2/4 d’una del migdia, al 
teatre del Casino, hi haurà la 
xerrada: “Pere Casaldàliga i 
els Drets Humans”, a càrrec 
de Raül Vico , membre de la 
Fundació Pere Casaldàliga i 
assessor de l’ONG brasilera 
ANSA, creada el 1974 com a 
braç social de la diòcesi de 
São Fèlix do Araguaia, en els 
anys més durs de la dicta-
dura. En Raül es va instal·lar 
a São Félix do Araguaia, a 
l’estat amazònic del Mato 
Grosso, durant 12 anys, on 
va col·laborar activament 
amb Pere Casaldàliga. L’hi 
acompanyarà el periodista i 

@if.disseny

Isidre Prat Obradors

Resposta a Imatges de Balsareny

Es tracta de la necròpolis 
del serrat dels Morts. És un 
conjunt de tombes, unes 15, 
de les quals aquí només se’n 
veu una, que es troben a 
l’esmentat serrat o turó, situat 
entre Sobirana de Ferrans i 
la vall del Collet del Nado. 
Segons les dades del nostre 
company balsarenyenc Xavi 
Novell, les tombes estan ali-
neades en direcció est-oest 
i segurament són medievals, 
encara que algú diu que po-
drien ser visigòtiques, ja que 
en una tomba s’hi va trobar 

una sivella d’aquesta època. 
Com podem veure, les tom-
bes estan formades per unes 
pedres laterals, que junta-

ment amb unes altres per-
pendiculars, al cap i als peus, 
i una base, formen el que en 
diem una cista. La pedra que 

feia de tapa s’ha perdut, però 
sembla que podria ser algu-
na de les que hi ha al voltant 
del turó. 

 Isidre Prat Obradors

activista social, David Fer-
nández, membre de la coo-
perativa de finances ètiques 
COOP57, col·laborador de 

diversos col·lectius i mitjans 
de comunicació i exdiputat 
al Parlament de Catalunya 
(2012 i 2015) per la CUP.
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Tornen les caminades de marxa nòrdica

Després d’un llarg parèn-
tesi forçat per la covid-19, 
enguany s’ha pogut repren-
dre el cicle de caminades de 
marxa nòrdica per a la gent 
gran que organitza la Dipu-
tació de Barcelona, amb la 
col·laboració  en el nostre cas 
de l’Ajuntament de Balsareny 
i el Centre Excursionista de 
Balsareny. Per motius de pru-
dència sanitària, tanmateix, 
l’organització encara no inclou 
els dinars i altres actes lúdics 
amb què solien acabar les 
passejades a cada població. 

Aquesta temporada, Balsa-
reny s’agrupa amb els mu-
nicipis de Molins de Rei (on 
s’anirà el 15 de febrer de 

2022), Vilanova i la Geltrú (el 
9 de març) i Cardedeu (el 8 
d’abril), a més de la troba-
da final, que serà al mes de 
maig. A Balsareny li va co-
rrespondre la primera cami-
nada del cicle, que va tenir 
lloc el dimarts 9 de novem-
bre. Hi van participar 110 
persones de les quatre po-
blacions esmentades, 34 de 
les quals eren de Balsareny.

De primer van esmorzar a la 
plaça de la Mel i a les 10 del 
matí van emprendre el camí 
pel Repeu cap al pont de 
la Via i, pel camí de l’antic 
Carrilet, passant per sota el 
Castell, van arribar a la Co-
lònia Soldevila. Després de 
la fotografia de rigor davant 
de l’església de Sant Este-

 Alfred Selgas

ve, van seguir per la riba del 
Llobregat fins a la resclosa i 
el canal de la Rabeia. D’allí 
van agafar el camí cap a la 
resclosa dels Manresans, 
amb el mirador d’ocells i 
les dames amb barret. Van 
continuar pel bosc de ribera, 
seguint la síquia de Manre-
sa fins arribar a l’aqüeducte 
de Santa Maria. I des d’allà, 
pel Repeu, cap al centre del 
poble i de retorn a casa. 
L’Alfred Selgas va amenitzar 
la sortida explicant als cami-
nants tota mena de detalls 

sobre els punts més des-
tacats d’aquest itinerari. Va 
fer un dia assolellat i els fo-
rans van quedar satisfets del 
paisatge que havien vist i de 
l’agradable passeig que els 
organitzadors locals els van 
oferir. Ens congratulem de la 
represa d’aquesta activitat i 
esperem que es pugui anar 
recuperant la plena normali-
tat, alhora que dediquem un 
record a les persones que 
ens hi havien acompanyat en 
anys anteriors i que ara ja no 
són entre nosaltres.   

 Alfred Selgas Alfred Selgas
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Lluïsa Coma i Alfred Selgas

Karen Fernández, campiona de Fitkid

Aquest mes parlem amb 
l’esportista Karen Fernán-
dez Pérez, que practica Fit-
kid a l’Eix de Navàs. El Fitkid 
és una especialitat que com-
bina la dansa amb la gimnàs-
tica esportiva. És un esport 
força recent; es va crear a 
Europa l’any 1990 i va arribar 
a España al 1996. A Bada-
lona va arrencar amb força 
l’any 2003 amb la intenció de 
fer una activitat per a nens i 
nenes que els fes divertir-se 
i practicar esport al mateix 
temps. El Fitkid va agafar 
embranzida a l’Eix de Navàs 
i aviat van formar equip, amb 
importants reconeixements. 
La Karen fa Fitkid des dels 
6 anys; era tan petita que no 
recorda molts dels seus èxits.

—Karen, quants anys fa que 
practiques Fitkid?
—Ara fa 10 anys. Quan vaig 
començar aquest esport a 
l’Eix de Navàs hi anava amb 
altres nenes de Balsareny, 
l’Ainoa García i la Clara Rive-
ro. Elles ja competien i obte-
nien bones classificacions, jo 
encara era molt petita i recor-
do un campionat a Navàs on 
només vaig participar en la 
inauguració de l’acte.

—Només has continuat tu de 
Balsareny?
—Sí, és que al cap d’un any 
de ser-hi, va plegar l’equip 
sencer d’entrenadors i vam 
estar un any sense preparar-
nos. Després es va formar 
un nou equip de la mà de la 
Noèlia Ruiz i ja vam formar un 
grup que, a poc a poc, es va 
anar consolidant i va adquirir 
molt bon nivell... i encara hi 
som!

—Ens parles d’aquesta disci-
plina esportiva?
—És una disciplina de pista 
que combina la dansa i els 
exercicis físics amb acrobà-

Arxiu Karen Fernández

cies. Els entrenaments solen 
dividir-se en dues parts: des-
prés de l’estiu i fins al nov-
embre fem, sobretot, prepa-
ració física amb exercicis de 
flexibilitat, força, resistència i 
equilibri. També desenvolu-
pem la coordinació, el sentit 
del ritme i l’expressió corpo-
ral. A partir del novembre fins 
al febrer-març que hi ha els 
campionats, preparem la co-
reografia amb els salts, girs, 
equilibris i acrobàcies amb 
passos de ball provinents de 
qualsevol tipus de dansa i les 
anem posant en pràctica du-
rant moltes hores. A principi 
de curs, els entrenaments 
solen tenir una programació 
més fixa; per exemple, ara 
mateix entreno una hora els 
dilluns, una i mitja els dimarts 
i els dimecres i tres hores els 
dissabtes, però a mesura 
que es defineixen les coreo-
grafies entrenem molt més. 
Cada coreografia és única.

—Hi ha modalitats diferents 
en aquesta disciplina espor-
tiva?
—Tant hi podem partici-
par nens com nenes o nois 

i noies, tot i que hi ha mol-
ta més dedicació femenina.  
Aquest esport es pot iniciar 
des de ben petit, però fins als 
6 anys no es pot competir. 
Hi ha diverses categories per 
edats:

La Karen és la de l’esquerra.

Arxiu Karen Fernández

Baby o inicial: des dels 6 
fins als 8 anys. En aquesta 
categoria no es permet cap 
exercici aeri, sense mans.
Kid o Infantil: dels 8 als 11 
anys. Aquí ja poden co-
mençar amb les acrobà-
cies.
Junior: de 12 a 16 anys.
Adult: de més de 16 anys. 
Aquestes dues darreres 
etapes són de ple desen-
volupament i rendeixes al 
màxim de les teves capa-
citats.

—Quan competiu en quines 
modalitats participeu?
—Participem a nivell indivi-
dual femení o masculí, amb 
“duos” (parelles), amb pe-
tits grups de 3 a 4 compo-
nents, en grups grans de 5 
a 6 membres i en grup gran 
lliure, que el poden formar de 
7 a 15 esportistes. Aquesta 

·

·

·
·

darrera categoria només se 
celebra a nivell estatal.

—I l’exercici d’exhibició o 
competició, en què es basa?
—Depenent de la categoria i 
modalitat, en cada coreogra-
fia hem de fer dos elements 
obligatoris de força, salt, fle-
xibilitat i acrobàcia. 

Amb els entrenadors, també, 
hem de pensar el vestuari i 
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el tema musical, que és lliure 
i podem barrejar més d’una 
cançó si ho creiem oportú. 
La durada de les coreogra-
fies a nivell individual o de 
parella és d’un minut i mig 
com a màxim. Per equips, el 
temps pot ser de tres minuts. 

—Ens parles dels campio-
nats?
—Sí, hi ha campionats, però 
és un esport on no hi ha gens 
de competència entre nosal-
tres, ens ho passem molt bé 
i sempre anem a aprendre i a 
millorar. Ens ajudem molt en-
tre les companyes i els nois 
de l’equip i qualsevol que 
guanyi ens ho sentim molt 
nostre, perquè moltes vega-
des tu mateixa has participat 
en el disseny d’aquella visua-
lització artística.

Els campionats són diversos: 
entre clubs, amistosos per 
promocionar l’esport i,  en 
un format més gran, hi ha el 
Campionat de Catalunya i el 
d’Espanya. També celebrem 
campionats a nivell d’Europa 
i els Mundials. És clar que 
aquests darrers costen molts 
diners, els desplaçaments i 
l’estada, tant a nivell familiar 
com de club és una despe-
sa molt gran i hi participem 
poc. L’any 2016 vam com-
petir en el Mundial que es 
va celebrar a Brixen, Itàlia, i 
des d’aleshores no hem anat 
a cap altre. En aquell Mun-
dial vam classificar-nos en 
2a. posició en la categoria 
d’equip.

—I quina és a teva classifica-
ció personal o de grup en els 
campionats? (Riu. Fa tants 
anys que es mou en aquest 
món que ja no les recorda to-
tes. Fa memòria de molt bons 
moments i ens comenta que 
un dia recuperarà totes les 
participacions i classificació 
dels campionats. Com que 
sempre ha fet equip amb el 
Fitkid de l’Eix de Navàs no li 
costarà gaire. Parlem con-
cretament dels darrers anys.)

Arxiu Karen Fernández

Campionat de Catalunya

Individual: 
· 2019: primera classificada.
· 2020: sense campionat. 
· 2021: segona classificada. 

Parelles:
·

·

2019: segones de la classi-
ficació; parella amb Marina 
Santasusana. 
2020: primeres de la classi-
ficació; parella amb Marina 
Costa; van fer el campionat 
una setmana abans del con-
finament per la Covid.

Campionat d’Espanya

Individual: 
· 2019: primera classificada.
· 2020: sense competició. 
· 2021: primera classificada. 

Parelles:
·

Grup:
·
·

·

2020: primeres de la classifi-
cació; parella amb la Marina 
Costa; van fer el Campionat 
una setmana abans del con-
finament per la Covid.

2019: segons classificats.
2020: no hi va haver campio-
nat. 
2021: primers classificats, 
amb l’equip format per Bruna 
Rovira, Carla Gallardo, Marina 
Costa, Marina Santasusana, 
Karen Fernández i Guillem 
Cabra.

La Karen ens aclareix que, 
quan participen en parella o 
equip, l’edat de la persona més 
gran és la que determina la ca-
tegoria.

—Com s’avalua cada coreo-
grafia?
—Hi ha un jurat format per 
uns jutges que puntuen la 
part tècnica, la dificultat i 
l’execució dels elements obli-
gatoris, els optatius i el ball 
en general. També s’avalua 
la part artística, els passos de 
ball, la utilització de l’espai, 
el moviment en els diferents 
plans, la utilització de la mú-
sica, l’originalitat, l’actitud, la 
polidesa, l’estètica –vestuari, 
pentinat, maquillatge–. El ju-
rat el formen de 6 a 8 jutges; 
també poden ser entre 4 i 12, 
depèn de les competicions. 
Els jutges solen ser ballarins, 
artistes de circ i persones 

que han fet cursos de forma-
ció per a jutges.

—Per acabar, ens expliques 
com vius la pràctica d’aquest 
esport?
—D’entrada us diria que ara 
mateix no sabria què fer sen-
se això. L’equip, els entrena-
dors, la Noèlia Ruiz i el Nil Ro-
vira, i les nostres famílies és 
un tot; és com una casa i fem 
allò que ens agrada. Tots ens 
coneixem molt. És un equip 
que fa temps que entrenem 
i competim plegats, no hi ha 
rivalitat entre nosaltres, ens 
ajudem molt. És que pas-
sem moltes hores plegats: 
que som un grup a dins i fora 
de l’Eix Navàs! Jo soc de 
Balsareny i hi estic molt bé, 

però he fet i faig molta vida a 
Navàs, amb l’esport, els es-
tudis i els amics que hi tinc. 
De moment no ho vull deixar, 
però d’aquí a un temps els 
estudis personals definiran la 
continuïtat del grup.

Karen, et desitgem els millors 
èxits i continuïtat a l’equip. 
Bona sort com a entrena-
dora del grup d’iniciació, 
perquè ens ha semblat que 
t’entusiasma que la canalla 
aprenguin i s’ho passin bé 
en aquesta especialitat es-
portiva que tan bé coneixes. 
En la conversa, la Karen des-
prèn la mateixa energia que a 
la pista. Un gust, parlar amb 
aquest jovent del poble que 
fa esport a tan bons nivells!

Arxiu Karen Fernández
La Karen és la tercera de l’esquerra.
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Isidre Prat Obradors 

Les Coves del Toll de Moià

Isidre Prat Obradors 
Interior de la Cova del Toll, la cova principal. Imaginàriament, roca modelada 
en forma de pota d’elefant.

Les Coves del Toll es troben 
al terme de Moià, sobre el 
torrent del Mal, un torrent 
que baixa cap a la riera de 
Fontscalents, que passa per 
Castellterçol. 

Com s’hi pot arribar?

Per arribar-hi des de Balsa-
reny o del Bages en general, 
cal anar fins a Moià i traves-
sar tot el poble, per la N-141c, 
en direcció a Vic, però abans 
d’arribar a Collsuspina, a uns 
5 km. de Moià, cal agafar un 
trencant a la dreta i seguir 
una carretera d’uns 2,2 km. 
que va baixant fins arribar a 
l’aparcament de les coves. 

Descripció de l’indret

Es tracta d’un conjunt de 
cavernes, on destaca una 
cova principal, actualment 
en forma de T, d’uns 2 km 
de longitud, tot i que només 
se’n poden visitar uns 160 
metres. La forma de T la hi 
ha donat l’entrada d’aigua 
des del torrent del Mal, que, 
a dins, es converteix en riu 
subterrani. Quan plou molt, 
la cova queda inundada i no 
s’hi pot passar. 

En realitat, les coves formen 
part d’un recinte més am-
pli anomenat, des de 2007, 
Parc Prehistòric de les Co-
ves del Toll, amb un itinerari 
circular, on hi ha, a part de 

la cova principal, més gran i 
emblemàtica: la Cova de les 
Teixoneres; la Cova Morta; 
les Covetes; el Cau, i alguns 
avencs, fonts i balmes. Tam-
bé hi ha la cova anomena-
da “Surgència”, per on surt 
l’aigua que entra a la cova 
gran per un altre costat. A 
més, la ruta inclou la repro-
ducció d’un poblat prehis-
tòric (neolític), donat que en 

aquestes coves hi va haver 
presència humana; i un espai 
on es fan tallers per a esco-
lars, com el de fer dibuixos 
amb pintures de colors va-
ris per imitar l’art rupestre. 
Igualment destaca la impor-
tant vegetació que envolta el 
parc, sobretot de ribera, amb 
els rètols de les plantes prin-
cipals. El modelat del relleu 
que veiem actualment a la 

Isidre Prat Obradors 
Interior de la cova. Imaginàriament, roca modelada en forma de trompa 
d’elefant.

zona és relativament recent, 
del Quaternari.

Com són les coves 
i de quins materials 
estan fetes?

Les coves es van començar 
a formar fa milions d’anys 
(època del Miocè) per l’erosió 
de roques calcàries, que a la 
vegada procedien d’un escull 
coral·lí, de quan a la zona hi 
havia hagut un mar. Poste-
riorment, a partir del torrent 
que hi va aparèixer més tard, 
i els sediments que va arros-
segar (fa “només” uns 1,5 
milions d’anys), les coves es 
van continuar modelant fins 
arribar a l’estat actual.

Entremig de les roques hi ha 
molts fòssils marins, com els 
coralls, nummulits i mol·luscs 
bivalves (de closques de pe-
txines). Els coralls formen un 
relleu típic en forma de cer-
vell, que en alguns trams es 
va allisant a causa de l’erosió 
de l’aigua subterrània, que 
continua actualment. 

Isidre Prat Obradors 
Reproduccions d’unes de les 
múltiples restes trobades a les coves.
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ques amb formes imaginàries 
de pota i de trompa d’elefant. 
No és una cova de gaires es-
talagmites i estalactites, però 
n’hi ha algunes: una d’elles és 
l’estalactita “estrella”, la més 
impressionant, que no arriba 
mai a terra, perquè tot so-
vint l’entrada d’aigua pel curs 
subterrani, quan plou molt, la 
va escapçant. 

Quines troballes s’hi han 
fet, a les coves?

A part dels fòssils coral·lins 

Isidre Prat Obradors 

La cova anomenada “Surgència”, per on surt l’aigua que, per un altre costat, 
es filtra a la cova principal.

La visita a la cova principal 
permet veure al sostre unes 
grans fractures o diàclasis, 
que es van formar per la des-
compressió provocada per 
les forces que van aixecar 
els Pirineus, que també van 
aixecar aquesta zona (com 
també van afectar el relleu del 
Bages). 

La cova té una zona estreta 
i corbada, amb dificultat de 
pas, en forma gairebé de la-
berint; mentre que la major 
part de l’espai és molt més 
ample. Hi destaquen unes ro-

Isidre Prat Obradors 
Una de les coves petites del parc, la Cova Morta.

i de mol·luscs esmentats, 
ja hem dit que s’ha pogut 
comprovar la presència hu-
mana a l’indret: a dins s’hi 
van trobar restes de la pre-
història, des del Paleolític 
mitjà fins a l’edat del bron-
ze, com els estris de sílex. 
Igualment s’hi van trobar fòs-
sils de vèrtebres d’animals 
vertebrats. Molts d’aquests 
fòssils són de mamífers, de 
la típica fauna quaternària, 
com l’hipopòtam, el mamut, 
el rinoceront, el lleó, el bou 
primitiu... També l’ós de les 
cavernes, escollit com a 
símbol de les coves; i la ma-
teixa espècie humana (com 
vèrtebres humanes). Moltes 
restes són de depredadors 
que vivien a les coves, men-
tre que d’altres ho són de les 
seves preses. 

Les Coves del Toll són unes 
de les coves prehistòriques 
d’Europa més riques en fau-
na del Quaternari, durant 

Isidre Prat Obradors 

Cova de les Teixoneres, on actualment s’estan fent treballs arqueològics.

Isidre Prat Obradors 
Reproducció de cabanes 
prehistòriques.

una glaciació. 

Per últim, cal dir que les tro-
balles diverses que es poden 
veure en la visita a les coves 
són reproduccions, no són 
les autèntiques. Aquestes 
es troben al Museu Arqueo-
lògic de Moià, al nucli antic 
del poble, prop de l’església. 
El preu de la visita a la cova 
gran (sempre és guiada) in-
clou també la visita al mu-
seu, que es pot fer un altre 
dia, en el termini d’un any. La 
resta de l’itinerari és gratuït. 
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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



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

Jordi Vilanova

Galetes de formatge

 Txo Titelles

presentació, una relació ines-
perada que ens mostra com 
és d’important la companyia 
dels altres. 

És una obra plena de senti-
ments que giren al voltant 
d’un titella de mida humana i 
un ratolí. Un gran espectacle 
dirigit per Esther Cabacés, 
i amb música de Xabi La-
baien, que ens fa reflexionar 
amb un missatge, expressat 
amb tendresa i empatia, so-
bre la convivència, els vincles 
i la felicitat... però subratllant 
alhora la soledat. Una situació 
que desgraciadament afecta 
moltes persones d’aquesta 
societat, i colpeja una part 
significativa de la població, 
que no hauria de passar des-
apercebuda. La companyia 
Txo Titelles ens ho explica 
d’una forma subtil i elegant.

Amb aquest espectacle, se-
gons sembla, s’interromp la 
temporada del Tempo fins 
al proper mes de gener, tal 
com es va anunciar. Tot i que 
també s’apunta la possibilitat 
de presentar algun especta-
cle entremig. Així que hau-
rem d’estar a l’aguait per no 
prendre’ns l’oportunitat de 
participar-hi. Fins la propera!

En una nova edició del Tem-
po, el dia 7 de novembre, 
el cicle d’espectacles fami-
liars, ens va oferir una obra 
de putxinel·lis a càrrec de la 
companyia Txo Titelles.

Hi ha dos únics personatges i 
dos titellaires en escena: Rut 
Girona i Ignacio Azcargor-
ta ‘Nartxi’, qui signa també 
la construcció dels titelles, 
l’escenografia i els mecanis-
mes. Utilitzant lleugers movi-
ments, i un llenguatge ges-
tual —acompanyat d’alguns 
monosíl·labs—, donen vida 
als protagonistes. La història 
ens dona a conèixer un sen-
yor gran, que viu sol amb les 
seves rutines quotidianes. 
Petits rituals per vèncer la 
soledat i poder viure amb la 
màxima dignitat. L’hora del 
dia que amb més il·lusió es-
pera és l’hora del te, quan 
assaboreix unes galetes de 
formatge.

El seu món és distorsiona 
quan la capsa de galetes apa-
reix buida i foradada, i l’home 
es veu obligat a sortir de casa 
a buscar-se’n més; llavors 
s’adona que la seva gorra, el 
paraigua i el tovalló també te-
nen un forat. És llavors quan 
entra en joc un personatge 
inesperat: un ratolí espavilat 
que té molta gana. Per sort i 
desgràcia de tots dos, com-
parteixen un mateix delit: les 
galetes de formatge! A partir 
d’aquí, la distorsió va teixint, 
en el temps que dura la re-

 Txo Titelles  Txo Titelles
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Pastorets de Balsareny

‘Salut, pastors!’, a punt de solfa 

Els Pastorets de Balsareny 
ja estem acabant de posar 
a punt el muntatge de l’obra 
Salut, pastors! (que falta ens 
fa!), amb dramatúrgia i direc-
ció de Climent Ribera. La ma-
teixa obra, moderna i trenca-
dora, que es va escenificar la 
temporada passada i que va 
agradar als que la van poder 
veure, tot i que no va poder 
completar les representacions 
previstes a causa de les res-
triccions sanitàries per preve-
nir la pandèmia.

L’obra, amb onze actors i 
una durada de 70 minuts, es 
presentarà, en doble sessió, 
els dies 25 de desembre de 
2021 a les 18:00 i a les 19:30, 
i els dies 2, 9 i 16 de gener 
de 2022, a les 17:00 i a les 
19:00. La venda anticipada 
es podrà fer al web www.

Repartiment

Modista: Mercè Soler
Rovellona: Gemma Canals 
Lluquet: Abel Fornell
Satanàs: Núria Gómez
Llucifer: Josep M. Soler
Miquel: Dúnia Fornell
Jeremies: David Trias
Marta: Txell Sorolla 
Tramoia: Isidre Viu
Maria: Jana de Miguel
Gabriel: Mireia Trias
Dramatúrgia i Direcció: 
Climent Ribera

 Alfred Selgas

pastoretsbalsareny.cat des de 
primers de desembre.   

Expressem agraïment als 
actors, actrius i director, i a 
la resta de persones que hi 
col·laboren activament, des 
dels equips de llum i so i tra-
moia, personal de sala, taqui-
lla i acomodació, i a tothom 
qui ha ajudat en vestuari, ma-
terial i serveis auxiliars. I, no 
cal dir-ho, al públic, que ens 
hi vindreu a donar un suport 
molt necessari.

 Alfred Selgas
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Ana M. Pérez Hidalgo

Tàndem Biblioteca Pere Casaldàliga i Institut-Escola Guillem 
per al foment de la lectura

Després de l’aturada ‘obli-
gada’, aquest curs 2021-22 
tornem amb el programa 
LECXIT, treball conjunt de 
l’Escola Guillem i la Biblio-
teca Pere Casaldàliga, tots 
sota el paraigua de la Fun-
dació Bofill, per millorar les 
competències lectores dels 
nostres infants. La clau de 
LECXIT és el fet de treba-
llar de forma lúdica i amena 
el gust per la lectura per fer 
dels nens i nenes lectors or-
gullosos, segurs i preparats 
per a l’aprenentatge.

Així doncs, formem part 
d’una xarxa de més de 265 
centres educatius, biblio-

teques i entitats socials on 
més de 1.900 persones vo-
luntàries acompanyen set-
manalment a un infant per fer 
de la lectura una experiència 
divertida i apassionant. 

Enguany a Balsareny, iniciem 
el LÈCXIT amb 6 parelles!

Ana M. Pérez Hidalgo

Parlem de llibres amb els alumnes de 1r d’ESO

Iniciem un camí per treballar 
conjuntament el gust per la 
lectura dels nostres joves i, 
ara per ara, ho concretem en 
trobades mensuals a la Bi-
blioteca dels alumnes de 1r 
d’ESO per parlar de llibres, 
fer-nos recomanacions, tre-
ballar àlbums il·lustrats, i di-
verses activitats que anirem 
creant al llarg del curs. 

En portem dues trobades 
i totes dues han estat molt 
fructíferes! Som-hi!  Ana M. Pérez Hidalgo

 Ana M. Pérez Hidalgo

 Ana M. Pérez Hidalgo

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



Ana M. Pérez Hidalgo

Maletes viatgeres, lectura a domicili

Aquest curs també reprenem 
el servei de Maletes viatge-
res amb l’Escola Guillem, 
adreçades a Educació Infantil 
i Cicle Inicial.

La maleta se l’emporta cada 
nen/família un dilluns i la tor-
nen el proper dilluns, que se 
l’endurà un altre company de 
classe. Així, cada nen que 

 Ana M. Pérez Hidalgo

s’emporta la maleta té un 
conte per mirar, llegir i gaudir 
conjuntament amb el pares 
per a cada dia de la setmana.
Aquest servei té com prin-
cipal objectiu crear hàbits 
lectors. La proposta té dues 
clares intencions:

Per una banda oferir als més 
petits una selecció de contes 
especialment pensats per a 
la seva edat, per tal que en 
gaudeixin i comencin a pren-
dre el gust per la lectura. 

Es pretén que el fet de mirar 
contes sigui un joc més dels 
habituals del dia, de manera 
que s’integri en els hàbits de 
l’infant

Per altra banda, es vol cons-

Ana M. Pérez Hidalgo

Visites escolars a tutti pleni

Durant els mesos d’octubre 
i novembre hem rebut a la 
Biblioteca tots els cursos de 
l’Escola Guillem, des dels 
més petits d’Educació infan-
til fins als alumnes de 6è de 
primària. Són visites escolars 
on expliquem, adaptats a les 
edats,  els continguts i ser-
veis de la Biblioteca, com hi 
estan organitzats els llibres 
i altres documents i com 
trobar-los en els prestatges 
a partir del catàleg col·lectiu 
Aladí. També expliquem con-
tes i fem jocs d’exploració i 
coneixement molt dinàmics i 
participatius.

Amb aquestes visites bus-
quem promoure el desenvo-
lupament d’habilitats i com-
petències informatives, així 
com desvetllar el gust per la 
lectura. En aquest sentit, fa 
anys que les biblioteques que 
configurem la Xarxa de Biblio-  Ana M. Pérez Hidalgo

teques Municipals incloem la 
realització de visites escolars 
en els nostres programes de 
formació d’usuaris, activi-
tat que s’ha consolidat com 
una de les més esteses a 
l’hora de donar a conèixer 
les biblioteques als centres 
d’ensenyament.  Ana M. Pérez Hidalgo

 Ana M. Pérez Hidalgo

cienciar els pares del paper 
important que juga la famí-
lia a l’hora de crear hàbits 
lectors en els seus fills. La 
importància de compartir i 

gaudir les primeres lectures 
conjuntament pares i fills. La 
importància de trobar una 
estona cada dia per a expli-
car un conte. 

15
Biblioteca
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Poetes de Balsareny

R. Carreté

Maximiano Mora Sevilleja

Maximiano Mora Sevilleja 
va néixer el 1954 a Espinosa 
del Rey (Toledo). Als 18 anys 
va venir a Balsareny i va tre-
ballar al tèxtil, a les fàbriques 
de la Colònia Soldevila i de la 
Rabeia. 

Un cop jubilat, practica 
l’esport de la bicicleta, però 
també li agrada de com-
pondre versos de caire po-
pular, tot i que mai fins ara 
no n’havia publicat cap, i es 
limitava a recitar-los a les se-
ves amistats. El primer dels 
que publiquem el va escriure 
en ocasió del tancament de 
la fàbrica de la Rabeia.

Vegeu més poemes al blog 
del Sarment.

Arxiu Maxi Mora

Camino largo

Cada día por la mañana 
salgo y me voy caminando
por un camino bonito,
por un camino muy largo; 
con los kilómetros que hago
los minutos y las horas van pasando.
Y cada día repito:
“¡Vaya camino bonito,
vaya camino más largo!” 
Cuando me encuentro cansado 
me siento sobre una piedra
a la sombra de un gran árbol,
y según estoy sentado
me quedo un rato pensando:  
—Parece que este camino 
es como la vida misma: 
poco a poco nos vamos desgastando, 
hasta que llega el momento
que nos vamos al otro barrio. 
Y cuando yo me haya ido, 
desde lo alto del cielo 
veré a otros caminantes
por el camino bonito,
aquel camino tan largo;
y se dirán unos a otros: 
“¿Os acordáis de aquel hombre
que cada día venía 
por este camino largo? 
Si ya no está entre nosotros, 
ya se fue hacia el otro barrio; 
me gustaría pensar 
que está junto a Dios sentado, 
y allí aquel hombre por fin 
estará en paz descansando.”

Balsareny

Balsareny es chiquitito, 
pero es un pueblo muy bonito.
Es tierra de viejas fábricas,
de traginers y mineros;
y todo a su alrededor
está lleno de senderos.
Un castillo muy antiguo,
que está en lo alto de un cerro, 
es la joya principal 
del pueblo en el mundo entero.
La gente va a visitarlo 
y sube por el camino 
y baja por el sendero.
¡Balsareny del alma mía, 
Balsareny, cuánto te quiero!

La Rabeia

La Rabeia se va a pique
pese a su historia ancestral
con sus palés y sus guisos 
y todo su personal.
La esperanza no abandonan,  
y unos van a celebrar
una buena comilona, 
para la pena olvidar. 
Otros hay que, en su amargura, 
cantan: parecen contentos,
pero a solas también lloran,
pues lo llevan muy adentro.
Rabeia, que fuiste tanto,
y has de verte abandonada, 
porque dejas a tus hijos
sin techo, sin pan, sin nada.

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

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements
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Josep Gudayol i Puig 

Víctor Estruel: de l’Escola d’Art Fotogràfic al Súper Llobet

Estem ja de nou a les portes 
d’un nou hivern i ens com-
plau, dins d’aquesta finestra 
oberta, retrobar-nos amb 
persones que formen part 
del món social i comercial 
de Balsareny. Així doncs, 
l’aire tardoral ens convida a 
aquesta amable xerradeta 
amb en Víctor Estruel, qui 
treballa al supermercat Llo-
bet.

Víctor Estruel Garcia va 
néixer el 28 de novembre de 
1982 a Barcelona, tot i que 
es va criar a l’Hospitalet fins 
a l’adolescència, quan es va 
mudar amb la seva família a 
Badalona. Va cursar estudis 
de Cicle Formatiu de Fo-
tografia Artística a l’Escola 
d’Arts Groc de Barcelona, i 
fa sis anys que va venir a viu-
re a Balsareny.

En relació als seus hobbies, 
ens comenta que li agra-
da llegir, tot i que no ho fa 
tant com li agradaria, ja que 
abans llegia molt més, però 
per poc que sigui ho intenta. 
Actualment està llegint Caín, 
de José Saramago. Pel que 
fa als esports, no en té cap 
de concret que segueixi, 
però li agraden la natació 
i els salts. Tal com ens diu, 
“pel que fa a practicar es-
ports, soc un negat i actual-
ment no en practico cap de 
cap tipus”.

D’altra banda li agrada molt 
viatjar. Ha estat a força ciu-

Víctor Estruel

tats europees, com París, 
Londres, Amsterdam, Praga, 
Lisboa, Venècia..., i també 
a Istanbul, Nova York, la Ri-
viera Maya i Egipte; i al sud 
d’Espanya i Menorca. Aquí 
a Catalunya ha anat fent pe-
tites rutes; sobretot, des de 
que viu a Balsareny, tota la 
part de la Catalunya central 
i els Prepirineus.

En els seus moments de lleu-
re ens comenta que va per 
èpoques, ja que ha tingut 
moments que anava cada 
cap de setmana al cinema, i 
recentment ha anat força al 
teatre i li encanta, però amb 
la pandèmia ho ha deixat de 
banda. També escolta molt 
la ràdio quan és a casa: als 
matins és més de posar les 
notícies i després passa a les 
emissores musicals. Li agra-
da força caminar, ja ho feia 
quan vivia a Badalona, i ara 
amb el gos que té encara ho 
fa més.

— Com va anar això d’entrar 
a formar part de l’empresa 
Llobet?

— Estava treballant a la ca-
feteria la PaRockia i van venir 
a proposar-me de cobrir la 
baixa per embaràs de la Va-
nessa. Vaig acceptar i, cinc 
anys després, aquí segueixo. 
Vaig entrar a formar-ne part 
el juliol de 2016.

— Tens algun precedent en 
aquest tipus de feina?

— En supermercats, no. Sí 

que vaig estar onze anys en 
una cadena de botigues de 
fotografia, de cara al públic 
igual, però ni molt menys 
amb tanta feina com la que 
comporten aquestes boti-
gues.

— Quants anys fa que Llo-
bet ofereix els seus serveis a 
Balsareny?

— Crec que farà uns divuit 
anys, més o menys.

— Ens voldries dir per què 
hem d’anar a comprar al Llo-
bet?

— Doncs sí, et diria diferents 
motius: primer, per la qua-
litat dels nostres productes 
frescos, tenim un servei de 
fruita i carn molt bo, produc-
tes elaborats sense additius, 
productes de proximitat, 
cuina pròpia elaborant plats 
preparats, tant els del dia a 
dia com els especials que 
fem per festes. També, per la 
mancança de comerç que hi 
ha al poble, intentem buscar 
allò que creiem que els nos-
tres clients poden necessitar 
i creem noves seccions, ja 
sigui amb les flors a la prima-
vera, complements de cuina 
i el petit electrodomèstic. I 
així mateix, mirem de trobar 
solucions a allò que ens de-
manen els clients: productes 
sense gluten, vegans, ecolò-
gics, servei a domicili... Sem-
pre estem oberts a propos-
tes noves! Però sobretot pel 
tracte personal. Tot i ser una 
cadena de supermercats, 

som una botiga més del po-
ble, parlem amb els clients 
com si fóssim veïns i en rea-
litat molts cops ho som, i do-
nem feina a gent del poble.

— On esteu situats?

— A la Carretera de Berga, 
número 18, tenim l’entrada 
principal, i pel carrer del Cadí 
tenim l’aparcament amb en-
trada també.

— Per últim: els clients de 
certa edat saps què recor-
dem d’aquest lloc?

— Doncs abans havia sigut 
un garatge i, pel que m’han 
explicat, anteriorment hi ha-
via hagut un estable.
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La Veu del campanar

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Visita a l’església de la Colònia Pons

Dins d’aquest any dedicat a 
Sant Josep, el Consell Parro-
quial va programar una visita 
guiada a l’església de la Co-
lònia Pons. Es va portar a ter-
me el dissabte, 30 d’octubre 
amb la participació d’un grup 
de persones de Balsareny. 
Fou ben interessant, ja que 
vam poder visionar els 3 au-
diovisuals, l’exposició i la visi-
ta a la cripta juntament amb 
les explicacions ben detalla-
des del guia, Sr. Jaume Serra. 

En vam marxar amb molt bon 
record.

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Trobada diocesana de “Vida creixent”

Va tenir lloc el dimecres, 20 
d’octubre a Solsona. Van 
participar-hi moltes perso-
nes i es va elegir nou presi-
dent. 
L’acte va estar presidit pel 
bisbe Romà. 

Després de l’assemblea va 
tenir lloc la celebració de 
l’Eucaristia a la catedral de 
Solsona, per acabar amb un 
dinar de germanor. 

De la nostra parròquia de 
Balsareny van participar-hi 
8 persones, amb una par-

Horaris

 Joan Guiteras Vilanova

La mentida

Hi ha dos conceptes contra-
posats: la veritat i la mentida. 
Mentir és desfigurar la veritat 
i els que menteixen no són 
dignes de fiar. Per tant, qui 
menteix no és mereixedor de 
confiança. 

Cal tenir en compte la reser-
va dels secrets. Requereixen 
discreció les nostres coses 
personals i les dels altres. Mai 
no expliquem les coses de 
casa a qualsevol persona. Te-
nim dret a una esfera privada.

També cal destacar el secret 

professional, com per exem-
ple seria el cas d’un metge, 
d’un advocat i d’un sacerdot 
en la confessió; val a dir que 
aquest secret és absolut. És 
clar que no mereixen respos-
ta els que burxen per saber. 
Diuen que “els qui guarden 
un secret ens mereixen con-
fiança”.

Hi ha persones que no paren 
de preguntar, solen ser molt 
impertinents. No tenen cap 
finesa d’esperit. En aquest 
cas, la contestació mereix, 
com a màxim, una evasi-
va. És un signe de poc seny 
dedicar-se a preguntar-ho 

tot. Per tant, hi ha coses que 
es poden amagar als altres. 
Hom amaga la veritat, encara 
que no digui pròpiament una 
mentida. 

Els manaments de la llei de 
Déu són absoluts; el vuitè 
manament ens diu: “no diràs 
falsos testimonis ni mentiràs”.

El mentider pensa que és 
més llest que els altres i abu-
sa de la gent crèdula; la seva 
falta de persona íntegra el 
col·loca temporalment da-
munt dels altres, fins que la 
seva mentida és descoberta. 
Per això diem que “s’atrapa 

més aviat un mentider que un 
coix”. El mentider diu false-
dats per manipular els altres 
i treure’n algun profit. 

Sant Pau diu (Efesis 4, 22-
25): “Heu de despullar-vos 
de l’home vell (…) i heu de 
renovar-vos per una trans-
formació espiritual del vostre 
enteniment, i revestir-vos de 
l’home nou, creat a imatge 
de Déu en la justícia i en la 
santedat de la veritat. Per 
aquesta raó, abandoneu la 
mentida, digueu cadascú la 
veritat al vostre proïsme, que 
som membres els uns dels 
altres”. 

ticularitat: en el viatge vam 
estrenar un nou autocar de 
l’empresa, ja que fou el pri-
mer viatge que realitzà. 

El grup de Balsareny es tro-
ba cada segon divendres de 
mes de les 5 a les 6 de la 
tarda. És un grup obert.

Arxiu

Missa del Gall 

Serà el dia 24 de desem-
bre a les 11 de la nit. En 
els cants hi participarà la 
Coral Sant Esteve. 

Solemnitat de Nadal 

El 25 de desembre.
L’Eucaristia serà a les 12 
del migdia. 

Festivitat 
de Sant Esteve 

El diumenge 26 desem-
bre.
L’Eucaristia serà a les 11 
del matí, ja que a les 12 
del migdia hi haurà a la 
sala del Sindicat el con-
cert a càrrec de la Coral 
Sant Esteve de Balsareny 
i la Polifònica de Puig-reig.
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Roc Carulla

Repte núm. 64

S’ha fet una enquesta als 33 alumnes d’una 
classe per valorar si els agrada la poesia i la 
prosa. Tres alumnes han dit que els agraden
les dues coses, mentre que el nombre 
d’alumnes als quals agrada només la poesia 
és el doble del nombre d’alumnes als quals agrada 
només la prosa. Quin és el nombre total d’alumnes que 
han dit que els agrada la poesia, si no hi ha hagut cap 
resposta en blanc?

Salut i lògica!

Resposta al repte núm. 64: 
D = 14

Francesc Camprubí

Quan a l’octubre es fa fosc, 
busca la vora del foc

Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes        8,2
Mitjana de màximes       21,3
Mínima (dia 24)       2,3
Màxima (dia 1)         25,5
Mín. més alta (dia 3)        16,0
Màx. més baixa (dia 30)       17,6

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 3)   42,0

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 26)           1.019.0
Mínima (dia 31)             1.000,8

La pluja (litres/m2)
Dia 3  2,2
Dia 4  15,4
Total   17,6

Josep Gudayol i Puig

Sentiment professional: 
plors i indefinició

Avui, i com he dit tantes vega-
des, gràcies a la sort de poder 
llegir alguns dels meus colum-
nistes, em plau fer-vos arribar 
(des de la columna de Carme 
Vinyoles, del diari El Punt Avui) 
unes paraules sobre què és 
sentir la professió envers els 
més vulnerables: les llàgrimes 
d’un metge.

Abans, però, he de dir amb 
tota honradesa que em sumo 
a la protecció en el dolor del 
metge però, com he dit i 
pensat des d’un principi de 
l’anomenada Covid-19, no 
comparteixo la manera en 
què es va gestionar l’alarma 
per fer front a aquesta malaltia 
que tantes i tantes morts ha 
ocasionat. Però anem als fets:

“Tarda del 18 de juliol, diu-
menge, a Mateur, població del 
nord-oest de Tunísia, un petit 
hospital de parets blanques i 
sòcol blau saturat de pacients 
de Covid, alguns instal·lats 
als passadissos, un grup de 
familiars esperen inquiets a 

l’ombra d’un immens arbre. 
Surt un metge, duu guants 
blancs i un mòbil a l’orella, 
penja i es posa a plorar des-
esperadament: falta oxigen, 
el camió no vindrà i a dins els 
malalts s’estan asfixiant. 
Les llàgrimes i la desolació 
d’aquest home, captats per 
una càmera i difoses per les 
xarxes, expressen el drama-
tisme d’uns episodis que es 
repeteixen a molts indrets 
del món; alguns ben visibles, 
com a l’Índia i al Brasil, on 
hem conegut l’impacte del 
mercadeig criminal de bom-
bones; d’altres que no sabem 
ni sabrem mai, però realment 
no costa imaginar la terrible 
agonia que s’escampa en-
tre els contagiats dels països 
empobrits. 
Diguem-ho clar: estem assis-
tint a una paorosa onada de 
morts polítiques”.

Per sort, dic jo, avui, ja en els 
nostres dies de novembre 
sembla que el món, malgrat 
aquest enemic invisible, pot 
tenir l’esperança d’uns dies 
millors.

Punta de brau

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

Arxiu
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