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Actualitat

Assemblea del CCB

El dia 4 de març, a la sala 
d’actes del Casino del Centre 
Instructiu i Recreatiu, va tenir 
lloc l’assemblea general or-
dinària del Cercle Cultural de 
Balsareny, amb l’assistència 
de la gran majoria dels mem-
bres de la junta i un soci. El 
president va explicar que la 
reunió s’havia celebrat al Ca-
sino perquè el dia 17 de fe-
brer, data de tancament de 
l’edició impresa del butlletí 
en què s’havia de publicar la 
convocatòria, no teníem res-
posta a la instància presenta-
da l’1 de febrer a l’Ajuntament 
demanant l’ús d’un local mu-
nicipal, i malgrat les gestions 
telefòniques que el president 
va fer per intentar aconseguir 
una resposta a temps. La 
instància va ser contestada 
finalment, autoritzant l’ús d’un 
local municipal, el dia 25 de 
febrer, quan el Sarment, amb 
la convocatòria al Casino, ja 
estava imprès i distribuint-se. 

Es va aprovar per unanimitat 
l’acta de la reunió anterior, del 
30 de gener de 2021, i no es 
va modificar la composició 
dels membres de la junta. 
També es va aprovar per una-
nimitat l’estat de comptes de 
l’exercici de 2021, que es de-
talla més avall, i que presen-
tava un dèficit de 1.959,50 
euros, import que s’aplicarà 
al romanent d’exercicis ante-
riors. Com que en els últims 
exercicis l’entitat ha anat acu-
mulant resultats negatius, el 
cost de la impressió augmen-

La Junta del CCB        ta i el nombre de pàgines del 
butlletí no disminueix —cosa 
que ens agrada—, a part que 
la subvenció de l’Ajuntament 
per al 2021 —d’acord amb 
les bases que la regulen— ha 
estat de zero euros, la junta 
per unanimitat ha acordat in-
crementar en 2 euros l’import 
de la quota de socis, que pas-
sarà de 21 a 23 euros anuals, 
i els imports de la publicitat al 
butlletí, que passaran a ser 
de 5 euros més IVA el mòdul 
petit, 35 la pàgina sencera 
interior i 40 la contraportada. 
Recordem que la quota és 
per cobrir totes les activitats 
de l’associació. 

S’han llegit i aprovat els infor-
mes de gestió de la redacció 
del butlletí Sarment, del blog 
i de la nova pàgina de Face-
book, constatant que s’han 
incrementat les seccions i 
la presència d’entitats que 
hi escriuen; el de La Garsa, 
que ha informat de la pro-
jecció del documental “Els 
últims passos de Ramon Vila 
Capdevila” i la gestió de la 
pàgina de FB Esgriolem; i el 
dels Astroamics, que van po-
der programar cinc sortides 
d’observació amb telesco-
pi, totes al Berguedà, i dues 
acampades, l’una a la serra 
del Montsec i l’altra al Port 
del Comte. Així mateix, s’ha 
presentat i aprovat l’informe 
de la Comissió Casaldàliga, 
explicant les diverses accions 
educatives en l’àmbit escolar, 
la parada de llibres per Sant 
Jordi, la caminada a Arbúcies, 
la presència a l’homenatge a 

Pere Casaldàliga a la plaça 
del Rei de Barcelona, i els ac-
tes d’agost al Castell de Bal-
sareny i al desembre al Ca-
sino pels Drets Humans, així 
com l’estat del projecte de 
“les Petjades de Pere Casal-
dàliga”, pendent de resposta 
per part de l’Ajuntament. S’ha 
informat que, estant ja cons-
tituïda i plenament operativa 
la Fundació Pere Casaldàli-
ga, es preveu constituir-hi 
un Consell Assessor del qual 
s’ha proposat que el CCB en 
formi part, cosa que el Cercle 
ha acceptat amb satisfacció.

La junta agraeix a tots els socis 
del CCB la seva comprensió i 
el seu suport, que ha permès 
que l’entitat hagi complert 46 
anys al servei de la cultura de 
Balsareny i fa una crida a la 
gent jove que s’incorpori a la 
junta a fi de poder-la renovar 
generacionalment. 

ESTAT DE COMPTES 2021
 
INGRESSOS 
QUOTES DE SOCIS 
PUBLICITAT 
PÀGINA AJUNTAMENT 
PREMSA COMARCAL      
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT  
TOTAL 
 
DESPESES 
CONFECCIÓ SARMENT 
PREMSA COMARCAL 
GESTORIA 
SEGELLS I MATERIAL 
ASSEGURANÇA  
DINAHOSTING S.L. 
GESTIÓ DE REBUTS 
DESPESES BANCÀRIES 
DIVERSOS 
TOTAL 

PÈRDUES EXERCICI 2021 

5,597,00
1,424,17

0,00
1,096,56

0,00
8,117,73

7,747,16
320,81
217,50
990,95
205,74
79,58

345,74
111,50
57,80

10.076,78

-1.959,05
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Carnestoltes solidari

Tal com anunciàvem en el 
butlletí del passat mes de 
febrer; divendres de Car-
nestoltes alguns carrers del 
nostre poble lluïen de color 
i alegria en omplir-se d’un 
munt de disfresses de la mà 
dels alumnes i professorat 
de l’Institut Escola Guillem 
de Balsareny.

Veníem d’un darrer any en el 
qual aquesta activitat havia 
quedat suspesa, fruit d’una 
pandèmia que ha afectat, 
i molt, en tots els àmbits; i 
és gratificant poder tornar a 
veure, i viure, la màgia de la 
nostra escola i dels nostres 
infants, omplint de vida els 
carrers.

Arribats a la plaça de la Mel, 
l’AMPA havia organitzat el 
Ball de Carnestoltes Solidari, 
el qual va gaudir de la partici-
pació de moltes famílies, i va 
comptar amb la col·laboració 
de diversos establiments i 
entitats: Pastisseria Bonals, 
Carnisseria i Cansaladeria 
Carmelo, Condis, Impremta 
Orriols, O2 Wellness + Fit-
ness, Bar Piscines Sallent, 
Ràdio Balsareny, Comissió 

AMPA  Institut Escola Guillem de Balsareny

Yolanda Izquierdo 

de la Festa dels Traginers, 
Pallapupas i l’Ajuntament de 
Balsareny.

Gràcies a la participació 
de tothom, vam poder re-
captar uns diners que fo-
ren destinats per ajudar a 
combatre el càncer infantil 
al Hospital de Sant Joan de 
Déu de Barcelona. I amb 
l’organització dels Pallapu-
pas, que amb més de trenta 
anys d’experiència, treballa 
en col·laboració amb dife-
rents hospitals del país do-
nant lloc al riure i l’humor du-
rant el procés de la malaltia, 

Yolanda Izquierdo Irene Lupión

i d’aquesta manera poder 
transformar els hospitals en 
espais més plens de vida.

L’AMPA i les seves famí-
lies estem molt contentes i 
agraïdes de la participació  
i col·laboració rebuda. Mol-
tes van ser les persones que 
ens van fer costat en un acte 

tan humà com necessari.

Amb esperança i il·lusió es-
perem retrobar-nos l’any 
vinent en un ambient tant o 
més participatiu. 

Moltes gràcies, Balsareny!
(Vegeu més fotografies al 
blog del Sarment) 

Irene Lupión
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Alfred Selgas

Torna el Carnestoltes

Dissabte, 26 de febrer, els 
carrers de Balsareny es van 
tornar a omplir de colors i de 
gresca. Després d’un any en 
blanc per la pandèmia, les 
diferents comparses i dis-
fresses individuals van ajudar 
a fer una animada cercavila, 
recuperant un any més la 
tradició del Carnestoltes bal-
sarenyenc, de caire familiar 
i obert a la participació de 
tothom qui va voler disfres-
sar-se i passar-s’ho bé.

A les cinc de la tarda els 
grups es van concentrar a 
la plaça de la Mel, des d’on 
van desfilar pels carrers de 
Sant Domènec , del Castell, 
dels Timons, Barcelona, Tra-
vessera, Sant Josep, Cos-
teta, Carretera de Manresa, 
prolongació Guimerà i carrer 
de la Mel, per finalitzar no-
vament a la plaça de la Mel. 
A diferència d’altres anys, la 
desfilada no va passar pel 
carrer Guimerà per acabar a 
la plaça de l’Ajuntament.

Obrien la Comitiva el rei i la 
reina del Carnestoltes, se-
guits dels batucaires de Ne-
xart, que animaven amb els 
seus tambors i de vegades 

Sarment

Alfred Selgas

tiraven les baquetes a la gent 
que els aplaudia des dels 
balcons. Entre les diferents 
comparses i disfresses, hi 
havia: Superherois i super-
heroïnes, la Casa de Papel, 
Pallassos, Tests d’antígens, 
Esquimals, Tigres i altres 
Animalots, Discotequers dels 
anys 60, Víkings, Star wars, 
Hippies, Pirates, Fruites, Api-
cultors i abelles, Caputxeta 
vermella i la iaia, Pintors i pin-
tores parisencs, antics i en-
tranyables personatges del 
Club Súper 3, i molts altres. 

El pregó es va fer, doncs, a 
la plaça de la Mel, en un punt 
amb escassa il·luminació i 
megafonia millorable; a part 
que, per les dimensions de 
la plaça, el públic estava més 
dispers que en altres oca-
sions. Després del pregó, hi 
va haver un berenar-sopar a 
la plaça de la Mel i al Sindi-
cat, seguit d’un animat ball 
disco de Carnaval. Els pre-
mis van ser per a la compar-
sa més divertida: Apicultors i 
abelles; a la comparsa jove: 
Animalots; i a la millor dis-
fressa individual: Caputxeta 
vermella i la iaia. Totes les 
colles participants van ser 
obsequiades amb una pane-
ra de llaminadures. 

Alfred Selgas

Alfred Selgas

Felicitem els organitzadors 
i agraïm la participació de 
tothom qui es va disfressar 
per fer més lluïda la cele-
bració d’aquesta festa po-
pular que, l’any 1980, va 
recuperar el CCB i es va 
consolidar ràpidament, pri-
mer organitzada pel Cercle 
i després per altres entitats 

i col·lectius fins que va ser 
assumida per l’Ajuntament, 
amb la col·laboració de tota 
la gent que espontàniament 
hi participa, perquè és una 
festa oberta a tothom qui hi 
vol ser. Per molts anys!

(Vegeu més fotografies al 
blog del Sarment)

Alfred Selgas
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Caminada a Vilanova i la Geltrú

Un cop més, el dimecres 9 
de març de 2022, el grup de 
caminades de marxa nòr-
dica que organitza la Dipu-
tació de Barcelona, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Balsareny i del Centre Ex-
cursionista de Balsareny, vam 
fer una sortida ben bonica i 
interessant. Aquest cop to-
cava desplaçar-se a Vilanova 
i la Geltrú, juntament amb els 
grups de Molins de Rei i Car-
dedeu.

En un dia ben assolellat, vam 
fer una caminada d’uns 9 km. 
Vam esmorzar al Pòsit de 
Pescadors i al Cafè del Mar, i 

Alfred Selgas vam sortir pel passeig marítim 
fins arribar a l’anomenat cir-
cuit d’Adarró, que passa pels 
antics camins transhumants 
medievals de l’Ortoll, Adarró 
i Sant Gervasi, amb marges 
de pedra seca, espais recu-
perats per l’esforç de les en-
titats Garraf Coopera i Defen-
sem l’Ortoll, que, juntament 
amb l’agrupació excursionista 
La Talaia, col·laboraven en 
l’organització de la caminada. 

Vam arribar al Turó del Sèu, 
amb plantacions d’arbres, 
mates i plantes remeieres; 
d’allà vam baixar a la platja 
de Sant Gervasi. Més en-
llà vam visitar els jaciments 
del poblat ibèric i la vil·la ro-

Alfred Selgas

mana del turó d’Adarró, on 
ens esperava l’arqueòleg 
sitgetà Joan Garcia Targa, 
dinamitzador de les visites 
al jaciment, que ens va fer 
una explicació històrica molt 
completa sobre l’indret. 

El recorregut va acabar amb 
un agradable passeig per les 
platges d’Adarró i de Ribes 
Roges, on vam poder admirar 
el monument a Pasífae, la mí-
tica reina cretenca que es va 
amagar dintre una falsa vaca 
dissenyada per l’enginyer Dè-
dal a fi de seduir el Toro de 
Creta. L’escultura de bronze, 
inaugurada el 1993, és obra 
d’Òscar Estruga.En acabat, 
el grup de Balsareny vam 

acordar quedar-nos a dinar, 
a compte de cadascú, en un 
restaurant proper. En acabat, 
i com que era el Dia Interna-
cional de les Dones, encara 
vam poder visitar una interes-
sant exposició sobre les “Do-
nes del Mar”, un homenatge a 
les dones amb ofici mariner: 
una mostra impulsada per 
la Direcció General d’Acció 
Comunitària, conjuntament 
amb les Cases del Mar de Ta-
rragona, Cambrils, la Ràpita, 
l’Ametlla de Mar i Vilanova i 
la Geltrú. La propera sortida 
serà el divendres 8 d’abril a 
Cardedeu. 

(Vegeu més fotografies al 
blog del Sarment)Alfred Selgas

Alfred Selgas

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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Evolució de la població

Després de la forta davallada 
en el nombre d’habitants que 
Balsareny ha tingut d’ençà 
de la crisi econòmica inicia-
da el 2008, els dos darrers 
anys ha tornat a augmentar 
aquesta dada.

Entre el 2004 i el 2009 ha-
víem anat creixent, passant 
dels 3.241 a un pic màxim de 
3.512 habitants. Llavors ens 
vam mantenir força estables 
un parell d’anys i, a partir de 
2011, vam anar baixant fins a 
perdre 335 habitants i arribar 
a una xifra de tan sols 3.159, 
el 2019. Tanmateix, darrera-
ment hem iniciat una remun-
tada, de manera que el 2020 
vàrem passar als 3.192; i el 
2021 hem arribat als 3.278 
habitants (86 més que l’any 
anterior): 1.646 dones i 1.632 
homes; la diferència és 
poca. Tant en homes com 
en dones, la franja d’edat 
amb més gent és la de 60-
64 anys (sembla que coinci-
dint amb el boom dels anys 
60), seguida de la franja de 
40-44 anys. Si repartim les 
edats, per simplificar, en tres 
grups, els percentatges són:

Població Nombre Percentatge

< 18 anys

18 a 65 anys

>65 anys

500

2.079

699

15,3 %

63,4%

21,3%

La mitjana d’edat dels ha-
bitants de Balsareny es de 
46,03 anys; 0,38 anys més 
que fa 5 anys, que era de 
45,65 anys.

Hem de remarcar que totes 
les dades d’aquest article 
són de l’IDESCAT (Institut 
d’Estadística de Catalunya) i 
de l’INE (Instituto Nacional de 
Estadística), i que estan refe-
rides a data 1 de gener de 
cada any. Le darreres xifres 
de què disposem no són del 
darrer any que hem acabat, 
sinó de fa quelcom més d’un 
any, de l’1 de gener de 2021. 
És possible que durant el 
2021 haguem guanyat més 
habitants, però això ho sa-
brem el 2023. Sembla que 
un any de marge és el que 
necessiten aquests organis-
mes per actualitzar dades.
Com a curiositat direm que, 
anant enrere, la població de 
Balsareny havia arribat al 
pic màxim, de tota la seva 
història, el 1970, quan vam 
arribar als 4.024 habitants. 
La població va anar baixant 
molt durant el darrer terç del 
segle XX (recordem, com a 
exemple, quan van acomia-
dar molta gent a les fàbri-
ques tèxtils i van marxar del 
poble). 

*

*

Nucli

Cal Nosa

La Rabeia

Cal Rata

Vilafruns

Sant Esteve

Habitants ( a 1/01/2021)

287 (19 més que l’any abans)

77 (7 més que l’any abans)

38 (2 més que l’any abans)

55 (2 menys que l’any abans)

0 (des de fa anys)

Per altra banda, com que 
l’extensió del terme municipal 
és de 36,91 km2, resulta que 
la densitat de població actual 
és de 88,8 habitants per km2.

Podeu veure les fluctuacions 
dels habitants de cada any, 
durant aquest segle, a la 
gràfica que adjuntem. (  )

Creixement vegetatiu 
i migratori

Pel que fa al darrer any sen-
cer de què tenim dades, o si-
gui, el 2020, el primer any de 
la pandèmia, el creixement 
total en 86 habitants es deu 
a un creixement vegetatiu 
de – 26 persones, donat que 
hi va haver només 24 naixe-
ments (15 nens i 9 nenes) per 
50 defuncions (20 homes i 
30 dones); i, per altre costat, 

el saldo migratori  (diferència 
entre les immigracions i les 
emigracions) va ser de 112 
persones. 

Hem de dir que el creixement 
vegetatiu en tots els anys 
d’aquest segle, i més enda-
rrere també, ha estat sempre 
negatiu, excepte curiosament 
un any, el 2006, en què va 
ser positiu, de +10 (42 nai-
xements per 32 defuncions), 
segons l’INE.

Nombre d’habitants als barris

D’acord amb les mateixes 
fonts, el nombre d’habitants 
que resideixen en els nu-
clis externs al nucli urbà, 
són els d’aquesta taula. En 
conseqüència, el nombre 
d’habitants actual del nucli 
urbà és de 2.821.

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
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Balsareny

Província Barcelona

Altres prov. Catalunya

Altres com. autònomes

Altres estats

1.402    (42,77%)

1.018    (31,06%)

51      (1,56%)

507    (15,47%)

300      (9,15%)

Lloc Nombre i percentatge 
(1/01/2021)

*

Si comparem la població de 
Balsareny amb la d’altres po-
bles de la comarca, veiem 
que, durant el 2020, Navàs ha 
perdut 45 habitants (i té ara 
5.973 habitants) i Sallent n’ha 
perdut 18 (6.717 h.). Manre-
sa també n’ha perdut 53 (ara 
en té 78.192) i Sant Joan, 127 
(10.871h.). A l’altre costat, hi te-
nim, per exemple, Sant Vicenç, 
que n’ha guanyat 101 (i arriba 
als 9.868h.); i Sant Fruitós, que 
en té 99 més (8.936 h.).

Alguns pobles que tenien una 
població semblant a Balsa-
reny, ara destaquen pel seu 
creixement important. Així, 
el 2020, Castellbell i el Vilar 
ha incrementat els habitants 
en 134 i arriba ja als 3.853; 
Monistrol de Montserrat ha 

anat pujant els darrers anys 
i, de 2.000 habitants i escaig 
ha passat als 3.178; el Pont 
de Vilomara en guanya 109 i 
arriba als 4.016.

Per la seva banda, Sant Sal-
vador de Guardiola, que era 
un poble molt petit, ha anat 
creixent fins arribar als 3.243, 
gairebé com Balsareny (als 
anys 80 no arribava als mil); 
i Castellgalí també petit, a 
principis de segle arribava 
justet als 1.000, i ara té 2.179 
habitants. Són 2 pobles “re-
velació”.

En general, la resta de mu-
nicipis del Bages s’han anat 
estabilitzant els darrers anys, 
més aviat han perdut habi-
tants.

Dels 30 municipis del Ba-
ges, Balsareny es troba en 
el número 14 del rànquing de 
població. La població de tot 
el Bages és de 180.962 ha-
bitants, després de la sepa-
ració de 5 municipis, que ara 
són del Moianès. Finalment, 
la població de tot Catalunya 
és de 7.739.758 persones.

és Romania, amb un 24,7% 
dels estrangers residents 
al poble; seguit de Polònia, 
amb un 11%; el Marroc, amb 
un 10,7%; i Bulgària, amb un 
8,3%. La resta es repartei-
xen, ja amb poques perso-
nes, entre algunes desenes 
de països de 4 continents.
Per últim, segons dades pu-
blicades per l’INE, el nombre 
de persones amb origen a 
Balsareny i que ara tenen 
la seva residència habitual 
a l’estranger, en aquest cas 
a data 1 de novembre de 
2021, per tant, molt recent, 
és de 88 persones.

Comparació amb 
altres poblacions 
del Bages

Imatges de Balsareny

Aquest mes us presentem una nova fotografia d’un racó 
de Balsareny. La podreu veure millor en la nostra versió di-
gital a www.sarment.blogspot.com. Penseu d’on es trac-
ta. Trobareu la resposta, amb algunes dades importants, 
més endavant, en aquest mateix número de Sarment.

Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors

Nombre de matrimonis 
dels darrers anys

També tenim dades del 
nombre de matrimonis, que 
ha anat oscil·lant, i força, els 
darrers anys. En el que va de 
segle, passem dels 0 matri-
monis, el 2011, fins al màxim 
de 19, el 2006. Als darrers 
anys, mentre que el 2017 i 
2018 n’hi va haver 17 cadas-
cun, i el 2019 van ser 10, el 
2020 la xifra es va reduir a 
només 5 matrimonis.

Procedència dels 
balsarenyencs

Per altra banda, d’acord 
amb l’INE, segons  el lloc 
de naixement, els balsaren-
yencs actuals provenim de...
(vegeu taula). (  )

Durant el 2020, d’on més 
s’ha incrementat la població 
és de gent procedent d’altres 
països, seguida de la que ve 
de municipis de les comar-
ques barcelonines. El país 
d’on més gent hi ha a Balsa-
reny, segons el darrer padró, 



UNA BIBLIOTECA
A LA TEVA VIDA

La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província 
posem al teu servei 228 biblioteques i 10 bibliobusos per 
apropar-te la cultura i el coneixement.

bibliotecavirtual.diba.cat

UN LLOC
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APRENDRE I
COMPARTIR
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Jordi Galera, campió d’enduro i motocròs

En aquest número de Sar-
ment conversem amb Jordi 
Galera i Oliva, que des de 
ben petit gaudeix d’anar en 
moto. Fins fa poc, per a pare 
i fill, la moto era només una 
afecció compartida: anar al 
bosc, córrer per algun cir-
cuit... perquè el Jordi priorit-
zava el seu interès pels ge-
gants. Fins que als 12 anys 
va  participar en una cursa i 
se li va encendre la guspira 
del motor de la moto. Parlem 
de l’any 2016.

—On i quan es desperta el 
cuquet per la competició?

—En una cursa per la Festa 
Major de Cardona amb uns 
amics de la família. Sí, allà 
em vaig iniciar. Un dia de fes-
ta, com qui no vol la cosa.

—Et comences a entrenar a 
partir d’aleshores?

—Sí, el meu pare em fa 
d’entrenador i mecànic. Ell sí 
que sempre “ha sigut de mo-
tos.” Mai havia insistit perquè 
fes curses, però arribat el 
moment, crec que li agrada 
molt.

—Sembla que de seguida 
fas bones posicions en cur-
ses, oi?

Lluïsa Coma i Alfred Selgas

Arxiu Jordi Galera

—Sí, començo en la catego-
ria de 85cc  i aviat guanyo 
posicions a les curses, faig 
15è, 10è, 5è... i avanço força 
i això em decideix. El 2019 
participo en bastantes carre-
res, més de 40. En 35 d’elles 
faig pòdium i em proclamo 
campió de les Curses Ame-
ricanes, 3r. en el Campionat 
d’Espanya d’enduro infantil, 
subcampió de Catalunya de 
motocròs i 3er de Catalunya 
d’enduro infantil. La veritat és 
que tot ha sigut molt ràpid.

—I ve la pandèmia, aquest 
virus que ha interromput la 
vida i els esports...

guanyo el Campionat de 
Catalunya en la categoria 
de 125cc d’enduro.
quedo subcampió de Re-
sistència. La resistència 
la fem en equip, corro 
amb el Yago Domínguez 
de Montornès del Vallès. 
Aquesta modalitat consis-
teix a rodar tantes voltes 
com es pugui durant tres 
hores i guanya l’equip que 
més voltes ha fet.
aconsegueixo la 3a posi-
ció al Campionat de Ca-
talunya en la categoria de 
125cc de motocròs.
guanyo el Campionat de 
Catalunya de Motos clàs-
siques-vintage. 

•

•

•

•

Arxiu Jordi Galera

—Sí, el 2020 no fem gai-
res curses. Tot els plans 
s’endarrereixen, però el 
2021: 

—Què vol dir ser campió de 
clàssiques?

—Corro amb una Honda 
125cc que té més de 20 
anys d’antiguitat. Una moto 
“vintage” que vam prepa-
rar i vam posar a punt amb 
el meu pare. Vaig córrer a 
Ponts, Lleida, Oliana i Bell-

puig i vaig fer la puntuació 
màxima. 

—Entenem que no corres 
per a cap equip.

—No, no. Es pot córrer per 
lliure, només es  necessita 
la llicència catalana o nacio-
nal per a poder accedir als 
circuits per entrenar i poder 
participar a les curses. A la 
majoria d’equips has de pa-
gar per córrer-hi. Com he dit, 
entreno amb el meu pare. 
Tots dos preparem la moto 
i les curses. A les curses 
d’enduro, el dia abans ens 
deixen caminar pel tram i les 
cronos per on es farà la cur-
sa; es tracta de conèixer

Arxiu Jordi Galera
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Arxiu Jordi Galera

Arxiu Jordi Galera

el terreny. No ens permeten 
fer-ho dalt de la moto. Per a 
les curses de motocròs, nor-
malment, els circuits estan 
oberts dies abans i s’hi pot 
anar a entrenar abans de la 
carrera.

—Entenem que fas prepa-
ració física per competir en 
aquest nivell, oi?

—Sí, vaig al gimnàs del po-
ble, a l’ O2, i el Cristià em 
fa un entrenament especial 
amb activitats preparades 
especialment per al mo-
tocròs i un pla de nutrició. 
Estic molt content amb la 
feina que m’ajusta per a la 
preparació que necessito. 
Podríem dir que meu equip 
el formem el pare, el Cris-
tià, el Guillem Farrés —que 
m’ajuda en els entrenaments 
quan pot— i la meva mare, 
que moltes vegades, quan el 
meu pare treballa, m’ha de 
portar ella a entrenar i, fins 
i tot, a alguna carrera; l’any 
passat, per exemple, em va 
portar a Sevilla. Quasi tot 
queda en família.

—Sempre preguntem per les 
lesions perquè en l’esport 
poden ser interrupcions que 
aturen o impedeixen conti-
nuar.

—Una clavícula trencada i al-
gunes cosetes més, però de 
moment res greu.

—Hem entès que per l’edat, 
aquesta temporada ja co-
rreràs en una altra categoria.

—Sí, aquest any  pertanyo a 
la categoria “sub 18” i corre-
ré amb una Ktm 250cc 2T, 
però continuo tenint la Ktm 
125 d’enduro per a sortir els 
caps de setmana amb el 
meu pare. L’any passat co-
rria a les modalitats d’enduro 
i motocròs en la categoria 
125cc amb una moto Ktm 
125cc d’enduro i una Hus-
qvarna 125cc de motocròs, 
a més a més de la moto 
clàssica, però em van coin-
cidir massa curses al mateix 
temps perquè participava en 
diferents campionats alhora. 
Vaig fer al voltant de 35 cur-
ses, que són moltes. Aquest 
any hem donat prioritat a 
l’enduro; ara em centraré 
més en el motocròs i faré al 
voltant d’unes 25 curses.

Una conversa molt agrada-
ble amb el Jordi, una afecció 

de sempre amb la moto però 
una posició destacada en 
les curses en poc temps. Tot 
i així, ens confessa que quan 
era petit ja anava a unes “co-
lònies de motos” que com 
les d’altres esports tenen un 
caràcter lúdic amb activitats 
molt variades.

La moto i el Jordi eren un 
pòsit que restava en el nucli 
familiar fins que s’ha desco-
txat l’ambició. El Jordi fa ba-
txillerat i, com que remena 
amb motos des de fa molts 
anys, li sembla que una en-
ginyeria mecànica serien els 
seus estudis ideals. Però en-
cara té temps per acabar de 
definir la seva etapa educati-
va superior. Jordi, endavant 

amb les motos, els estudis 
i la vida, perquè sabem que 
tens moltes amistats i cal 
gaudir en tots els aspectes. 

Gràcies per l’entrevista i pel 
teu bon caràcter. 

Arxiu Jordi GaleraArxiu Jordi Galera
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El pont de les Arnaules
Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors

El Pont de les Arnaules en primer pla, d’una longitud de 28 metres.

 Isidre Prat Obradors

El “forat” que dona nom al Pont Foradat, per on s’enlairen pins i arbustos.

tous que hi havia i que es 
van anar erosionant per un 
torrent que passa per allà; 
un torrent petit, però molt 
erosiu, perquè passa per un 
pendent molt fort. 

El pont actual és una gran 

roca d’uns 28 metres de lon-
gitud, la major part suspès a 
l’aire, és a dir, buit pels dos 
costats; pel forat entre el 
pont i la muntanya, hi crei-
xen pins i altra vegetació, 
com veiem en una de les fo-
tos. Té una amplada de prop 
de 3 metres, però en algun 
tram només fa 2 metres. Tot 
i així, es pot travessar fàcil-
ment d’una banda a l’altra: 
és un dels al·licients que té, 
travessar-lo, si no es té molt 
vertigen. La seva altura màxi-
ma per sobre del torrent és 
de 10 a 11 metres. 

La roca en qüestió és una 
calcària nummulítica, és a 
dir, una calcària amb fòssils 
incrustats, anomenats num-
mulits, que tenen forma de 
llenties o monedes, segons 
la mida; és un material dur en 
front a l’erosió, que permet, 
de moment, que el pont vagi 
resistint.

Què és?

És un pont de pedra que es 
troba als afores de Manre-
sa, a la zona rural coneguda 
com Les Arnaules, prop de 
Viladordis. Es troba al mar-
ge dret del Llobregat, al ca-
pdamunt de la vall del Pont 
de Vilomara, si bé el pont en 
qüestió es troba en terme de 
Manresa. 

Com s’hi arriba?

S’hi pot accedir des del Pont 
de Vilomara: tal com s’arriba 
al poble venint de Manresa, 
no travessar el Llobregat, 
sinó deixar el cotxe, passar 
tot l’anomenat Raval de Man-
resa i seguir costes amunt, 
fins que aviat es troba un 
corriol senyalitzat cap a la 
dreta, per on cal pujar fins 
arribar al pont. El recorregut 
des del Raval no arriba a un 
quilòmetre.

L’altra opció és agafar la ca-
rretera que va cap al Pont de 
Vilomara des de Manresa i, 
poc abans de la incorporació 
a l’autopista, hi ha un camí 
a la dreta (a l’esquerra hi ha 
el camí que va a Viladordis), 
que cal prendre i de segui-
da es pot deixar el cotxe (o 
també més endavant). Al cap 
d’un quilòmetre, cal passar 
per un pont que travessa 
l’autopista, on hi ha una ca-
dena que prohibeix passar-
hi els cotxes. Aquest pont 

continua per una pista ampla 
que fa una forta baixada fins 
arribar al Pont de les Arnau-
les (hi ha alguns indicadors, 
però no a totes les cruïlles), 
amb una distància d’un qui-
lòmetre i quart aproximada-
ment. A les cruïlles que s’hi 
troben, cal seguir sempre la 
desviació de la dreta (deixant 
l’autopista també a la dreta) i, 
poc abans del final, agafar un 
corriolet, a la dreta també, de 
només una vintena de me-
tres, que va a parar al davant 
del pont en qüestió.

Com s’ha format i quines 
característiques té?

També s’anomena el Pont 
Foradat, perquè dona la im-
pressió que primerament 
era una balma natural, que 
s’hauria foradat pel mig a 
causa dels materials més 

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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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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Racons del Bages

 Isidre Prat Obradors

Una visió del Pont on s’aprecia la seva alçada, d’uns 10 metres.

 Isidre Prat Obradors

Barraca de vinya, prop del camí i d’una antiga pedrera; de planta quadrada

restes d’una antiga pedrera, 
d’on suposem que s’haurien 
tret les pedres per fer les ba-
rraques. Les dues barraques 

 Isidre Prat Obradors

Barraca de vinya doble, ran del camí. Una més gran que l’altra i de planta 
quadrada totes dues.

són de planta quadrada i la 
majoria de pedres són les 
anomenades pedres sorren-
ques o gresos. 

Conservació del 
Pont Foradat

Malgrat que probablement el 
pont Foradat té uns 40 mi-
lions d’anys, és força desco-
negut a Manresa i comarca.
Quan es va fer l’autopista 
de Terrassa a Manresa, que 
passa només a uns 15-20 
metres per sobre, el pont 
es va salvar, malgrat el mo-
viment de terres que hi va 
haver, gràcies a les gestions 
que es van fer amb l’empresa 
constructora, sinó no sabem 
què hauria passat. 

Cal estar a l’aguait perquè es 
conservi molts anys aquesta 
joia geològica. Forma part de 

l’anomenada “Anella Verda” 
de Manresa, que volta tot el 
terme; i alhora és patrimoni 
del Parc Geològic de la Ca-
talunya Central. 

Altres fites del camí 

Si fem una excursió cap 
al Pont Foradat seguint 
el segon itinerari esmen-
tat, o sigui, des del pont de 
l’autopista cap avall, val la 
pena gaudir del bosc per on 
passem i fixar-se en els murs 
i barraques de vinya de pedra 
seca, com les dues que es 
veuen a les fotos, que que-
den ran del camí (una d’elles 
és doble). També hi ha les 

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements
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Caminada del Dia de les Dones
Alfred Selgas

El dia 8 de març, Dia In-
ternacional de les Dones, 
l’Ajuntament de Balsareny, 
amb la col·laboració del 
centre Excursionista de Bal-
sareny, va organitzar una 
caminada popular, d’uns 6 
km, pel camí de la resclosa 
i de la síquia. Hi van assistir 
quinze caminants. De tor-
nada, en arribar a la plaça 
de l’Ajuntament, on s’hi van 
ajuntar residents del Casal 
Verge de Montserrat i al-
tres persones, l’Alcaldessa 
Noèlia Ramírez i la Regidora 

Alfred Selgas

Montserrat Gallardo van llegir 
un manifest relatiu a la diada; 
tot seguit, es va distribuir un 
petit obsequi als assistents. 

A la tarda hi va haver un taller 
de risoteràpia a la sala petita 
del Sindicat; i per al dia 11, a 
la sala gran, hi ha previst un 

taller de booklife sobre Dones 
pioneres, a càrrec de Laura 
Garcia, en col·laboració amb 
la Biblioteca Pere Casaldàliga.

Tempo: ‘Blowing’
Jordi Vilanova

Des del passat dia 7 de 
novembre, que el cicle 
d’espectacles familiars 
Tempo  no omplia de nou 
l’escenari de la sala Sindicat, 
ja que, quan semblava que 
ho podria fer el passat mes 
de febrer, amb l’espectacle 
“Joc de cadires”, aquest es 
va haver d’ajornar per co-
vid. Segons se’ns informa, 
aquest espectacle el podrem 
veure en la propera edició, el 
dia 3 d’abril. 

Aquest mes de març, con-

cretament en dia 6, sí que el 
públic va poder retrobar-se 
novament amb el “Tempo”, 
amb l’espectacle “Blowing”, 
una producció de la compan-
yia Múcab Dans, dirigida per 
Toni Mira, la qual, utilitzant la 
dansa, la musica i la tecno-
logia multimèdia, ens endinsa 
en un món fantàstic i màgic. 
A “’Blowing” el protagonista 
és el vent, en el qual vivim el 
viatge d’una petita espora, 
bufada per la Yuri, una nena 
que demanava un desig.

Tal com ens explica la com-
panyia teatral, ara mateix, 

en el món, en aquest precís 
moment, deuen estar volant 
milions i milions de desitjos 
que volen fer-se realitat. De-
manem desitjos de moltes 
maneres diferents: bufant les 
espelmes el dia del nostre 
aniversari, veient passar un 
estel fugaç, bufant una pes-
tanya, tirant una moneda a 
un pou o bufant una flor de 
dent de lleó. Desitgem mol-
tes coses, en molts moments 
de la nostra vida, però... on 
van a parar aquests desit-
jos? Es compleixen? Qui els 
fa possibles?

Després d’un apassionant 

Múcab Dans

viatge a través del vent, 
l’espora retorna a la Yuri amb 
el missatge que, si realment 
desitgem quelcom, tenim al 
nostre abast, en cadascun 
de nosaltres, l’oportunitat 
de lluitar per fer els desitjos 
realitat. Nosaltres som els 
principals responsables dels 
nostres anhels: fem que si-
guin certs, abracem-los! 
Enhorabona a l’organització i 
a la companyia Múcab Dans 
per aquest espectacle, amb 
el qual el fidel públic es re-
troba amb el seu esperat 
Tempo; i alhora es convida 
a tothom a participar-hi en 
properes edicions. Múcab Dans



El Casino recupera la Festa de l’Arbre
Centre Instructiu i Recreatiu
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El Casino del Centre Instruc-
tiu i Recreatiu ha volgut recu-
perar aquest mes de març la 
“Festa de l’Arbre”, festa que 
l’entitat va establir l’any 1915, 
fa 107 anys, quan els alum-
nes de l’escola del CIR, amb 
el seu mestre Vicenç Serra 
Prat, la junta de l’associació i 
altres entitats locals, van anar 
en comitiva a plantar un arbre 
en terres de Cal Nofre. 

Arran de la Guerra Civil, el 
Casino fou requisat pel Front 
Popular, que en va respectar 
mobiliari i documents; des-
prés, amb la victòria fran-
quista, el local fou saquejat i 
la documentació, cremada. 
Restablerta la democràcia, el 
CIR va ser retornat als seus 
socis, i ja al 1980 és recupe-
rava la Festa de l’Arbre amb 
la col·laboració del Col·legi 
Públic Guillem de Balsareny, 
l’Ajuntament i l’Agrupació Cul-
tural i Folklòrica. La festa es 
va repetir any rere any amb 
el mateix entusiasme i parti-
cipació popular fins al 1991, 
any en què es commemorà el 
centenari de l’entitat. 

Trenta-un anys després, el 
CIR, junt amb l’Institut Esco-
la Guillem de Balsareny i les 
entitats adherides: l’equip per 
al desenvolupament de Bal-
sareny Educa, Campaners de 
Balsareny, Geganters i Gra-
llers de Balsareny, Ràdio Bal-

sareny, Comissió de la Festa 
dels Traginers, Col·lectiu La 
Garsa, Fundació Pere Casal-
dàliga, Agrupament Escolta 
Guillem de Balsareny, Comis-
sió de Reis, Colla Peta Fluix, 
els Pastorets de Balsareny i 
Cercle Cultural de Balsareny, 
van tornar a programar per al 
12 de març una cercavila po-
pular i diverses activitats cul-
turals entorn d’una nova Fes-
ta de l’Arbre, amb la plantada 
també d’un ametller.

La pluja que va caure durant 
tot el matí va obligar a ajornar 
la cercavila prevista i la plan-
tada de l’arbre, que es farà 
en una data que s’anunciarà 
oportunament. Tanmateix, 
la resta d’actes, com el ver-
mut i el dinar de germanor 
de poble i d’entitats, es van 
celebrar amb una gran parti-
cipació. No hi van faltar ni els 
orígens ni el simbolisme de 
l’arbre; com tampoc la músi-

Jordi Vilanova

ca tradicional i els cants de 
taverna, que el balsarenyenc 
conegut com a “en Pere de 
Menorca” i un grup d’amics, 
van oferir per l’ocasió. La pre-
sidenta del CIR, Laura Bonet 
Simon, va llegir un manifest  
—parlament que es tornarà 
a pronunciar quan es celebri 
la plantada de l’arbre— sobre 
l’amor a la cultura, el paper de 
les entitats i la importància de 
la col·laboració de persones i 
institucions. Les seves parau-
les van ser rebudes amb forts 
aplaudiments. 

La iniciativa del CIR arriba 

Jordi Vilanova Joan Prat

en un moment que la cultu-
ra intenta refer-se de les res-
triccions i anul·lacions que 
ha sofert a causa de la pan-
dèmia; uns temps difícils en 
què la burocràcia i la manca 
de recursos i de sentit comú 
han dificultat que la cultura 
es pogués expressar com a 
tal amb tota l’esplendor que 
caldria. En aquest marc com-
plex però esperançat, Balsa-
reny podrà recuperar una cita 
històrica renovant la Festa de 
l’Arbre. 

(Vegeu més fotografies al 
blog del Sarment)

Laura Bonet

Jordi Vilanova
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Berta Soler i Codina, vocació per donar a conèixer Balsareny
Josep Gudayol i Puig

“He volgut experimentar el 
que em pot donar ser Pubi-
lla i representar un dels pilars 
culturals del meu poble, i per 
altra banda en tenia moltes 
ganes des de que la meva 
germana Blanca també ho 
va ser”.

Som ja a les darreries del 
mes de març i un lleuger aire 
primaveral entre per aques-
ta nostra finestra oberta i 
ell, aquest aire, ens dona 
l’oportunitat de tenir una 
amable xerradeta amb la Pu-
billa actual del nostre poble, 
Balsareny.

La Berta va néixer el 22 de 
gener de 2005 a Balsareny i 
té en el seu haver els estudis 
de l’ESO cursats a l’Escola 

Joviat de Manresa, on con-
tinua estudiant el cicle for-
matiu de grau mitjà de Cures 
Auxiliars d’Infermeria. A la 
Berta li agrada llegir i actual-
ment llegeix “La catedral del 
Mar” d’Ildefonso Falcones. 
No ha viatjat gaire i en el seu 
temps de lleure li agrada ba-
llar Hip-Hop.

— En primer lloc ens plau 
preguntar-te: com va ser tot 
això de presentar-te com a 
Pubilla de Balsareny?

— En tenia moltes ganes des 
que la meva germana Blanca 
també ho va ser... i, apa! Vaig 
aprofitar l’oportunitat.

— Quantes persones éreu a 
la convocatòria? 

— Només el candidat a he-

reu i jo (dues persones).

— Quines proves vas haver 
de superar per tal d’accedir 
al nomenament com a Pubi-
lla?

— No vaig haver de superar 
cap prova.

— Quina responsabili-
tat creus que tens, pel fet 
d’ésser nomenada Pubilla?

— Representar arreu de Ca-
talunya el poble de Balsareny 
i donar-lo a conèixer, com 
per exemple les nostres fes-
tes i especialment la nostra 
Festa dels Traginers i deixar 
petjada en altres pobles i ciu-
tats.

— Junt amb el Jordi Coma-
bella, l’hereu, heu fet alguna 

Berta Soler

sortida per pobles o ciutats?

— Sí, a Puig-reig hi érem 
molts d’altres, però per culpa 
de la pandèmia ho varen pos-
posar. Crec que el pubillatge 
pot ajudar més a aconseguir 
uns coneixements socials i 
tradicionals enriquidors.

Club Handbol Balsareny - Resultats recents (fins al 12 de març)

Club Handbol Balsareny

22-1-22 
30-1-22 

5-2-22 
19-2-22 

5-3-22 
12-3-22

Juvenil Femení

Handbol Balsareny 13-19 Club Handbol Empordà Esplais
Handbol Banyoles 23-18 Handbol Balsareny
Handbol Balsareny 18-17 Amics HC
Handbol Balsareny 12-18 Club Handbol Sant Andreu
Club Handbol Empordà Esplais 16-12 Handbol Balsareny  
Handbol Balsareny 26-13 Handbol Banyoles

22-1-22
5-2-22 

27-2-22

Juvenil Masculí

Club Handbol Cerdanyola 43-34 Handbol Balsareny
Handbol Santpedor 38-28 Handbol Balsareny
Handbol Balsareny 33-32 Andorra

30-1-22
5-2-22

12-2-22
19-2-22
26-2-22

5-3-22
12-3-22

Infantil Femení

CH Montbui 41-2 Handbol Balsareny
COMPSA Associació Lleidatana d’Handbol 26-5 Handbol Balsareny 
Handbol Balsareny 8-35 Handbol Lleida Pardinyes
Handbol Balsareny 13-34 ACLE Guissona
Handbol Balsareny 6-40 Handbol Santpedor
Handbol Santpedor 35-10 Handbol Balsareny
Handbol Balsareny 8-27 CH Montbui Arxiu
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Ramon Carreté

Blanca Soler Codina (1999) 

La Blanca Soler és estudiant 
de Periodisme a l’Autònoma 
de Barcelona. Ha escrit en 
diferents diaris i revistes. 
L’any passat va publicar Carn 
nua —vegeu-ne la ressenya 
al Sarment d’abril 2021, i la 
de la presentació del llibre 
el mes d’octubre del mateix 
any. Ara acaba de publicar, 
també a Llibres Parcir, Pa-
raules de mar, un recull de 
poemes en què fusiona les 
imatges del mar amb la de-
núncia de les injustícies del 
nostre món. El llibre es pot 
adquirir al web de l’editorial 
Parcir i a la llibreria Els Colors 
de Balsareny. 

Arxiu Sarment 

Mediterrani - Refugiats 

S’esquerda la bassa d’oli 
prop de les vuit del matí. 
Un mar plàcid, encara abaltit 
que s’esvera 
amb els primers motors del dia. 

Pescadors que atrapen julivies 
a la claror de l’albada, 
i es filtra entre les pestanyes 
dels nadons adormits al pit de la mare. 

Obren camí des de Líbia, 
han deixat la cicatriu al mediterrani, 
per trobar terra ferma 
que els aculli el seu futur. 

La humitat els ha penetrat aquesta matinada, 
mentre pidolaven fam, 
mentre creuaven la fossa comuna 
de tantes vides ofegades.

Portada Paraules de mar,
publicat el març del 2022

Solució a Imatges de Balsareny

Es tracta de l’església de Sant 
Esteve, vista per la part del 
darrere, on es veuen els tres 
imponents absis.

Els absis són aquestes cons-
truccions adossades a les 
naus d’una església. Ja es 
consideraven llocs d’honor en 
els edificis romans i, més en-
davant, en el culte cristià, pas-
sen a ser el lloc (presbiteri) on 
s’instal·la l’altar, cosa que en-
cara perdura. Al llarg de tota la 
història de l’art, els absis han 
estat objecte d’una atenció 
especial, tant per com estan 
construïts com per la seva 
ornamentació. Sovint, com 
passa en aquest cas, hi ha un 
absis principal i 1 o 2 secun-
daris, més petits, que també 
s’anomenen absidioles.

Dit això, cal remarcar que es 
tracta d’una església romà-
nica, de les 4 o 5 que tenim 
al nostre terme, construïda el 
segle XI, juntament amb una 

Isidre Prat Obradors

masia del mateix nom, que 
avui ja no existeix. Per dintre, 
antigament tenia una sola nau, 
amb un sol absis també, però 
el 1942 va ser restaurada i, a 
la vegada, engrandida: s’hi va 
afegir un transsepte i els dos 
absis laterals; també es van 
recuperar els murs interiors 
originals.

Vora l’església, a finals del se-
gle XIX, Josep Soldevila Ca-
sas va comprar les terres i hi 
va fer la fàbrica i la colònia per 
als treballadors. D’aquí que, 

encara ara, que ja no hi viu 
ningú, la continuem anome-
nant Colònia Soldevila.

Per arribar-hi, cal dir que no hi 
ha cap problema d’accés. S’hi 
pot arribar a peu per molts ca-
mins des del poble. El camí 
més ràpid per anar-hi amb co-
txe és per la carretera estreta 
que passa sota el Castell i en-
llaçar després per l’esquerra 
amb la carretera que va de 
la Rabeia a Sant Esteve. Són 
uns 2 km des de la rotonda de 
la carretera de Súria.

 Isidre Prat Obradors

També s’hi pot anar per la via 
de servei lateral a l’autovia i 
agafar el trencall a la dreta, 
ben indicat, que es troba a mig 
camí. Aquest desviament tam-
bé enllaça amb la carretera 
entre les dues colònies.  El re-
corregut augmenta fins a uns 
2,7 km. Així mateix s’hi pot 
anar per la via (sobretot a peu 
o amb bici), que també enllaça 
amb aquella carretera.

En arribar a Sant Esteve, no-
més cal girar a la dreta, on hi 
ha la plaça de l’Església.



Arxiu

La veu del Campanar
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Déu és Amor
Joan Soler Ribas

Deixeu-me començar amb 
dues anècdotes ben senzi-
lles, que il·lustraran el que us 
vull compartir. 

La primera va passar al 
col·legi que vaig tenir la 
sort de fundar a Dapaong, 
al Togo, quan hi estava de 
missioner. Aprofitava per a 
fer-hi les classes de religió 
i, al principi de curs, sem-
pre els feia un petit examen 
per a veure quin nivell tenien 
els alumnes sobre temes 
bíblics, treballats els anys 
anteriors. Havia arribat un 
noi nou al centre i va quedar 
sorprès. Va preguntar al seu 
company de taula si era gaire 
difícil, i l’altre li va respondre: 
“No pateixis: tu escriu que 
Déu és Amor, i ja t’aprovarà”. 
Així que l’alumne llegeix la 
primera pregunta: “Parla’m 
de Caín i Abel”. I respon tot 
feliç: “Caín va matar Abel 

perquè Déu és Amor”. 

La segona anècdota em va 
passar ja a Arenys de Mar, 
d’on soc rector. Tenim el 
preciós retaule barroc de 
Pau Costa, qui, per raons de 
proporcionalitat, va esculpir 
el Pare Déu que corona el 
retaule amb una inclinació 
cap al davant. Un dia, tot 
ensenyant el retaule als nens 
de la catequesi, un d’ells, 
que havia viscut la mort del 
seu pare recentment, em va 
dir: “Mossèn, crec que Déu 
Pare està inclinat perquè té 
ganes d’abraçar-me, perquè 
m’estima”.
 
Ja ho veieu. En totes dues 
situacions ens trobem amb 
dos joves que han sen-
tit parlar d’un Déu que és 
Amor: el primer de manera 
teòrica, que li serveix per a 
ben poca cosa, i que ens fa 
riure, i el segon de manera 
existencial., que dona sen-

tit a la seva vida i que ens 
emociona. I això és el que 
ens pot estar passant a tots 
nosaltres. Ens passem el dia 
parlant i predicant un Déu 
que és Amor. Però la qües-
tió no està a parlar-ne, sinó a 
fer-ne veritable experiència, 

Arxiu
Retaule de l’església de Santa Maria d’Arenys de Mar.

perquè d’aquí dependrà el 
fet que, quan parlem, o ens 
mirin amb un somriure sor-
neguer, o ens escoltin amb 
un cor que vibra i que sent 
que portem alguna cosa 
més que les nostres pròpies 
paraules. 

Celebracions de Setmana Santa
Mn. Antoni Bonet i Trilla

Diumenge de Rams, dia 10 d’abril: Benedicció dels Rams 
a les 12 h. a la plaça de l’Església i celebració de l’Eucaristia. 

Dijous Sant: missa del Sant Sopar a 2/4 de 9 del vespre.

Divendres Sant: celebració de la Passió del Senyor 
a les 5 tarda. Viacrucis: a les 8 vespre.

Dissabte Sant: Vetlla pasqual a les 10 del vespre.

Solemnitat de Sant Marc, dia 25 d’abril  Solemne Eucaristia 
a les 11 del matí i benedicció dels panets de Sant Marc.

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



Francesc Camprubí

Pel febrer, un dia de sol
i l’altre al braser
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Salut diària: el desig de llegir

Avui us he de dir que he can-
viat de sala polivalent, ja que, 
per causes alienes, soc a cal 
Sense, casa de la meva filla 
i del meu gendre, el Camps.

Instal·lat en una estança molt 
a prop del terrat, gaudeixo 
d’una vista ecològica impres-
sionant. Us explico: En pri-
mer pla, tinc un lledoner que 
avui resta despullat del fruit 
aquell amb què, quan érem 
petits, jugàvem a veure qui, 
bufant per un canó de can-
ya, el feia arribar més lluny. 
Darrere seu, hi puc veure el 
robust arbre lledoner donant 
ombra al pati/jardí, i encara 
més enllà un fruitós cirerer. 
Per tot en dono gràcies.

Però m’agrada poder re-
flexionar junts sobre el petit 
retall escrit per en Martí Gi-
ronell que ens fa arribar el 
tema, molt bo per a la nostra 

Josep Gudayol i Puig salut, com és el de llegir.

“Aquest dissabte se celebrà 
arreu el Dia de les Llibreries, 
espais que demostren que, 
amb compromís, sacrifici, 
imaginació i passió s’han fets 
vitals per la nostra salut. La 
llibreria desperta les ànsies 
de llegir, de conèixer altres 
vides i altres mons. Són es-
pais de refugi, de referència, 
de desig, de llibertat. Perquè 
quan hi entrem, desitgem tro-
bar un llibre, aquell llibre que 
busquem. Però com que ens 
deixem seduir per la vista, el 
que ens ensenya i mostra la 
llibreria ens pot fer canviar 
d’idea i sortir amb un altre lli-
bre o amb més d’un.” (diari El 
Punt Avui).

El raonament és molt llarg i 
supera de molt tros els Cinc 
Minuts, però crec que ja ens 
dona l’entesa dels valors que 
té el llegir; gràcies per llegir-
ho amb mi.

Roc Carulla

Repte núm. 68

Tenim dos daus. Cadascun té dues cares 
vermelles, dues de blaves i dues de grogues. 
Si tirem els dos daus a l’hora, quina és la 
probabilitat que surtin dues cares del mateix 
color?

Salut i lògica!

Resposta al repte 67: 6 gustos

Arxiu

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 8)          1.026,4
Mínima (dia 3)             1.010,9

La pluja (litres/m2)
Dia 12     8,4
Dia 13    0,8
Dia 14    0,6
Dia 19    1,0
Total              10,8
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Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes         0,4
Mitjana de màximes        15,9
Mínima (dia 3)              -4,0
Màxima (dia 18)              23,5
Mín. més alta (dia 12)   4,7
Màx. més baixa (dia 19)  9,1

Vent (km/h) 
Ventada més alta 
(dia 14 a les 15:50; 
i dia 26 a les 15:10)          39,0

Arxiu
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