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Actualitat

Festa de l’Arbre 2022

El passat dissabte dia 2 
d’abril, el Casino, del Cen-
tre Instructiu i Recreatiu, va 
culminar els actes de la Fes-
ta de l’Arbre, ja que la pluja 
que va caure el dia de la seva 
recuperació, el passat 12 de 
març, havia obligat a ajornar-
ne la plantada.

La matinal va començar amb 
un esmorzar al Casino i amb 
la presentació del llibre El 
meu camí Ignasià, de Miquel 
Àngel Ramos Pinto. Segui-
dament, un grup de repre-
sentants de diferents entitats 
adherides a la festa van fer 
camí, en cercavila, per plan-
tar l’ametller al xamfrà del ca-
rrer del Carrilet amb la baixa-
da de l’estació.

Allí les entitats participants 
van fer el gest simbòlic de 
posar a la plantada la seva 
palada de terra. Un simbo-
lisme que representa la unió, 

Centre Instructiu i Recreatiu l’amor per la terra i la cultura, 
per les nostres arrels, el tre-
ball en equip i el creixement 
de noves branques. 

La presidenta del CIR, Laura 
Bonet Simón, tal com va fer 
al Casino el 12 de març, va  
llegir el manifest de la Festa 
de l’Arbre 2022, que nova-
ment va ser correspost amb 
forts aplaudiments.

Volem donar les gràcies a 
totes les persones, entitats, 
associacions i veïns de Bal-
sareny que han fet costat a la 
recuperació d’aquesta festa 
històrica. Als nostres asso-
ciats per fer-nos confiança, i 
a aquells que encara no ho 
són, animar-los a formar-ne 
part.

També agrair el detall que 
vam rebre de la família Lli-
margas García, que va obse-
quiar el CIR, justament en la 
data de represa de la festa, 
amb un quadre del Casino, 

pintat en  els primers anys 
de la recuperació del Centre. 
El quadre està exposat a la 
paret històrica ubicada dins 
la zona de bar.

A continuació adjuntem el 
text del manifest:

“Acabem de complir un 
deure d’acatament i justícia 
impulsats per una força ins-
pirada en el reconeixement 
de mèrits concrets, com té 
guanyats envers nosaltres 
l’arbre”.

Així començava el discurs 
que va fer Vicenç Serra Prat, 
professor de l’escola de Bal-
sareny, el 25 de març del 
1915, quan es va celebrar la 
primera festa de l’arbre, sota 
el lema “Amor i Cultura”. De 
la mateixa manera, ens tro-
bem un dia de març als afo-
res de Balsareny per plantar 
un ametller, recuperar aques-
ta bonica festa i reivindicar 
aquell mateix lema que fa

Alfred Selgas
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107 anys va manifestar el 
Centre Instructiu i Recreatiu, 
juntament amb l’escola i al-
tres entitats.

Amor i cultura, i l’amor per 
la cultura, que és el que ens 
porta a formar-nos, a emo-
cionar-nos i també organit-
zar-nos per dur a terme fes-
tes com aquesta, que vol ser 
un rebrot de la cultura a Bal-
sareny, que faci que les per-
sones, entitats i agrupacions 
del poble, que són llavors, 
esqueixos i plançons de la 
cultura, arrelin de nou, aflorin 
i tornin a donar fruits tal com 
ho havien fet abans.

L’arribada de la pandèmia fa 
dos anys va suposar un fred 
hivern pel que fa a la cultura. 
A banda de lamentar els es-
tralls que s’han derivat a tots 
nivells, la Covid ens ha afec-
tat intensament a l’hora de fer 
activitats, de trobar-nos i or-
ganitzar-nos. Així i tot, durant 
aquest període de latència han 
començat a germinar alguns 
brots, com l’Agrupament Es-
colta Guillem de Balsareny, el 

retorn de La Garsa, la renova-
ció del Casino o la creació de 
Balsareny Educa, entre molts 
d’altres. Tot i això, malgrat 
que puguem revifar després 
d’una plaga i despertar de la 
letargia, si els arbres necessi-
ten aigua i terra fèrtil per tirar 
endavant, les entitats neces-
sitem suports per dur a terme 
les nostres activitats. Suports 
que normalment han vingut 
de les institucions, ja sigui 
donant accés a espais mu-
nicipals, posant facilitats per 
fer actes i trobades o donant 
suport econòmic mitjançant 
subvencions.

Aquests suports, però, no es 
veuen per enlloc. Les instàn-
cies es deneguen o simple-
ment no es responen; diver-
ses entitats, per poder dur 
a terme les seves activitats, 
han hagut de recórrer a locals 
que no són gestionats per 
l’Ajuntament, i les subven-
cions destinades a la cultura, 
simplement, són ridícules. Fa 
temps que les entitats cultu-
rals a Balsareny som com un 
jardí abandonat, i moltes ve-
gades més aviat ens sentim 
tractats com a males herbes 
que algú es vol treure de so-
bre perquè fan nosa.

Falten suports, i creiem que 
les institucions han d’afavorir 
les nostres activitats, però 
tampoc podem dependre’n 

Alfred Selgas

exclusivament. Actes com el 
d’avui demostren que, mal-
grat no tenir suport institu-
cional, les entitats ens tenim 
les unes a les altres i, amb 
esforç, coordinació i perse-
verança, podem ser capaços 
de portar a terme tot allò que 
ens proposem.

Avui tornem a celebrar la 
festa de l’arbre, plantant un 
ametller i sembrant una llavor 
per la cultura, com un acte 
d’amor, ja no només per a la 
cultura en general, sinó per 
amor a Balsareny. 

Que visquin l’amor i la cultu-
ra, i que visqui Balsareny!

Balsareny, 12 de març del 
2022”

Alfred Selgas Alfred Selgas
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Caminada de Marxa Nòrdica a Cardedeu

El divendres 8 d’abril va tenir 
lloc la quarta caminada de 
marxa nòrdica de la tempo-
rada 21-22, després d’haver 
passejat per Balsareny el no-
vembre, per Molins de Rei el 
febrer i per Vilanova i la Gel-
trú el març passat. Aquests 
cicles de caminades els or-
ganitza, en diversos grups de 
quatre municipis cadascun, 
la Diputació de Barcelona, 
amb la col·laboració, en el 
nostre cas, de l’Ajuntament 
de Balsareny i el Centre Ex-
cursionista de Balsareny. Hi 
van participar, entre els qua-
tre pobles, unes 150 perso-
nes, 34 de les quals eren de 

Alfred Selgas Balsareny. Queda pendent la 
marxa de cloenda del curs, 
que tindrà lloc el dia 1 de 
juny a Santa Coloma de Gra-
menet.  

Cardedeu, al Vallès Oriental, 
és una vila que té uns 18.600 
habitants i ocupa una ex-
tensió de prop de 13 km2.  
L’itinerari va transcórrer per 
pistes forestals planeres, sen-
se gaires desnivells, al llarg 
de 9 quilòmetres i mig. En el 
recorregut vam poder passar 
pel parc dels Pinetons, on hi 
ha la soca dels Tres Pins, el 
que resta d’una arbre cente-
nari que va ser abatut per un 
temporal el 1963. També vam 
estar al parc Pompeu Fabra, 

amb arbres de molt diverses 
espècies; vam veure el mas 
medieval i l’ermita vuitcentis-
ta de Sant Hilari, que conser-
va pintures de l’artista local 
Josep Castells; i vam passar 
pel parc mediambiental de la 
Font dels Oms, vora la riera 

de Vallforners, que combi-
na ecosistemes d’alzinar i 
de bosc de ribera, amb una 
gran varietat d’arbres, arbus-
tos i ocells. El grup de Balsa-
reny es va quedar a dinar pel 
seu compte en un restaurant 
abans de tornar al poble.

Alfred Selgas

Alfred Selgas

Imatges de Balsareny

Es tracta novament d’endevinar a on correspon la fotografi a 
que veieu. Recordem que podeu veure-la millor si entreu a la 
nostra versió digital: www.sarment.blogspot.com. Trobareu la 
resposta més endavant, en aquest mateix número de Sarment.

Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors



Veredicte del 51 Concurs de Fotografia Festa dels Traginers
Josep Catasús - Pep Moyano - Francisco Almendros
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Es reuneixen a La Sala el 
Sindicat els Srs: JOSEP 
CATASÚS VALLES, Club 
Diafragma de Vilafranca del 
Penedès; PEP MOYANO 
LLAMAS, Foto Art Manresa; 
i FRANCISCO ALMENDROS 
PICAZO.
Afotmir de Montcada i 
Reixac; els quals es consti-
tueixen en el Jurat del 51è 
Concurs Nacional de Foto-
grafia Festa dels Traginers. 
Per unanimitat han emès el 
següent veredicte:

PREMI NACIONAL 
DE CREACIÓ DIGITAL:

Primer Premi: LLUIS CUMI-
NAL MOLLERA, d’Arbúcies.  
Cerdanyola del Vallès 
Segon Premi: JOSEP M. 
FONTANET VALLS, de Sa-
badell
Tercer Premi: ANTONIO 
GARBALLO BARRIONUE-
VO, de Cerdanyola del Vallès 

PREMI NACIONAL 
DE COLOR:

Primer Premi: MIQUEL PONS 
BASSAS, de Cerdanyola
Segon Premi: DANIEL FONT 
VILA, de Ripoll
Tercer Premi: BARTOLOMÉ 
GONZÁLEZ PÉREZ, de Bal-
sareny

PREMI LOCAL DE COLOR:

Primer Premi: BARTOLOMÉ 

GONZÁLEZ PÉREZ
Segon Premi: ROGER SEL-
GAS CATALAN
Tercer Premi: JUAN CABA-
LLERO JUNCAL

PREMI NACIONAL DE 
RETRAT DE TRAGINER:

Primer Premi: DANIEL FONT 
VILA, de Ripoll
Segon Premi: JORDI FONT 
TORRENT, d’Arbúcies
Tercer Premi: LLUIS MATEU 
CROSAS, de Blanes

2n Local B/N Bartolome Gonzalez

2n Local Color Roger Selga

PREMI NACIONAL 
DE BLANC I NEGRE:

Col·lecció d’honor: DANIEL 
FONT VILA, de Ripoll
Primer Premi: MIQUEL PONS 
BASSAS, de Cerdanyola
Segon Premi: JOSÉ M. FON-
TANET VALLS, de Sabadell
Tercer Premi: MIGUEL RO-
DRÍGUEZ MARTÍNEZ, de 
Caldes de Montbui
Quart Premi: JUANI SANDO-
VAL BELTRAN, de Badia del 
Vallès
Cinquè Premi: ANTONIO 
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Col·lecció Honor Daniel Font 

BERMEJO SÁNCHEZ, de 
Montcada R.

PREMI LOCAL DE BLANC 
I NEGRE:

Primer Premi:  ALFRED SEL-
GAS SANTAMARIA
Segon Premi:  BARTOLOMÉ 
GONZÁLEZ PÉREZ
Tercer Premi: ANTONIO 
RUIZ  FORTES

I perquè en quedi constància 
signen l’acta a Balsareny, el 
3 d’abril de 2022.



Esportistes de Balsareny
06

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

Iris Rodríguez, nedadora 

Aquest mes d’abril conver-
sem amb l’Iris Rodríguez 
González, una nedadora 
que té un bon nivell i a qui 
de petita no li agradava gens 
ficar-se a l’aigua. Els estius 
quan anava al CN Balsareny 
a fer cursets per aprendre a 
nedar, ens comenta que les 
monitores havien de córrer 
darrere seu. Després va anar 
un temps a Navàs amb el 
club Natació Balsareny.

—Així, quan t’inicies a nedar 
de gust?

—Allà als 10 anys. La meva 
germana petita, la Leire, tria 
nedar i jo també m’hi apun-
to. Anem al CN Sallent. Entro 
en el grup “Cavallet taronja”, 
que es refereix a un nivell 
d’entrenaments en què no 
es competeix. Al cap de mig 
any, passo a “Cavallet blau”, 
on es pot competir i, a l’estiu 
següent, ja participo en els 
tornejos del Bages.

Lluïsa Coma i Alfred Selgas —I des de llavors...

—Entreno de forma més 
constant i el 2018 decidim 
que em puc federar per 
competir a nivell més alt per-
què ja acumulo bons temps 
en competicions comarcals i 
diversos tornejos.

El 2019 quedo segona en els 
Campionats de Catalunya 
en l’estil de 200 m crol. En 
aquest mateix campionat, 
em classifico en primera 
posició de la final B en 50 
m en tots els estils. Aquest 
campionat es va celebrar a 
les piscines St. Jordi a Bar-
celona.

El 2020 torno als Campio-
nats de Catalunya i quedo 
quarta en la prova combina-
da on predomina el crol.

Cada any, en les competi-
cions cal anar baixant els 
temps, que és el factor que 
determina entrar o no en 
aquest nivell d’àmbit de Ca-

talunya. Cal assenyalar que 
el 2020 només vam estar 
actius fins al març. De tots és 
conegut que la Covid va atu-
rar totes les activitats. Ens 
vam paralitzar a tots nivells!

El 2021 també participo en 
els Campionats de Cata-
lunya, però en la categoria 
d’Infantil i el primer any sem-
pre és més difícil perquè les 
companyes de cursa, a ve-
gades, tenen un any o dos 
més. En aquesta ocasió les 
proves es van celebrar a les 
piscines Sílvia Fontana de 
Tarragona. Al matí es feien 
les prèvies i a la tarda les fi-
nals. Vaig entrar a totes les 
finals i vaig quedar entre les 
10 primeres de Catalunya.

—I si fas millor temps a la 
prèvia que a la final, com va 
això?

—És una bona pregunta, 

perquè sovint passa que 
varies una mica el temps; 
la posició final la determina 
el millor temps que has fet, 
incloses les prèvies. Per a 
altres campionats, el que 
compta és el temps mínim 
que has assolit.

—I del 2022 què ens en pots 
dir?

—Hem acabat els Campio-
nats d’Hivern i he quedat 
de les 15 primeres. Durant 
la Covid, quan es va poder 
competir, es van reduir les 
persones que podien classi-
ficar-se pels campionats, per 
tant, era més difícil entrar-hi. 
Ara, a entrenar per a les pro-
peres curses.

—Ens parles una mica dels 
entrenaments?

—En principi, entrenem 6 
dies a la setmana, dues

Arxiu Iris Rodríguez  
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hores a les tardes i els dis-
sabtes al matí. A vega-
des, s’incrementa el temps 
d’entrenament. Solem fer 
unes 12 hores setmanals. 
Primer, ens preparem amb 
uns 10 minuts d’escalfament 
en sec. L’entrenament és 
molt variat; combinem tècni-
ca, aeròbic, sèries...

—Sempre has tingut el ma-
teix entrenador?

—Sí: el Xavier Muntalà, que 
m’ha donat un gran suport al 
llarg d’aquests anys.

—Practiqueu tots els estils 
de natació, oi?

—Sí, sí, però és clar, cada 
vegada et vas especialitzant 
més. Jo soc més de crol i 
esquena, però també faig 
braça i papallona.

—La natació és un esport 

força individual...

—Bé, també hi ha les curses 
de relleus, però a Sallent ho 
tenim complicat, perquè les 
noies que nedem i partici-
pem a les fi nals pertanyem a 
categories diferents i moltes 
vegades no podem fer equip. 

—Si arribeu a fi nals vol dir 
que el Club Natació Sallent 
té un bon equip de noies.

—Sí, el Sallent, per ser un 
club tan petit, té un bon nivell 
en totes les categories, tant 
de nois com de noies. En-
cara que és veritat que així 
que ens anem fent grans, i 
amb els estudis, la gent ho 
va deixant.

—T’agrada competir?

—M’agrada, però no em 
considero molt competidora, 
fi ns a un cert punt. També hi 
vaig per gaudir i, si puc, per 
rebaixar el meu temps en les 

Arxiu Iris Rodríguez  

proves. Fem colla: el nostre 
grup el formem sis noies i 
un noi; vivim a Gaià, Artés i 
Sallent. Ho passem bé i les 
famílies ens acompanyen. 

—I de lesions com anem? 

—Tinc una afectació al fèmur 
esquerre i cada mes vaig al 
fi sioterapeuta, que m’ajuda a 
descarregar la musculació. 
Aquesta alteració de l’os re-
quereix una operació. No hi 
ha cap més via.

—Il·lusions properes?

—Sí, anar a Logroño als 
Campionats d’Espanya.

—Doncs, a veure si et veiem 
a Logroño. Banyador, tova-
llola i ganes de competir...

—Ara que parlem de banya-
dors, vull afegir que nedem 
amb uns banyadors d’una 
tela especial per lliscar més 
i per incrementar la velocitat 

Arxiu Iris Rodríguez  

de moviment, que sempre és 
molt important. Són banya-
dors cars, però quasi neces-
saris.

Bé, l’Iris ens constata que 
s’ho passa bé nedant, que 
entrena molt, però que té 
ganes de continuar. Ens ex-
plica que també ha participat 
en la Travessia de l’Estany de 
Banyoles, en aigües obertes, 
però no li va agradar. La seva 
germana petita, la Leire, com 
que ha començat aquest es-
port molt més aviat, té molta 
tècnica al darrere i podria ser 
que l’any vinent ja anés als 
Campionats d’Espanya.
Així que molt entrenar, cura 
amb les lesions i a assolir els 
millors èxits. De tota manera, 
l’èxit de l’Iris ja és una petja-
da en ella mateixa: disciplina, 
esforç, superació i, a vega-
des, guanyar. Valors que 
l’ajudaran en tots els camps 
que li vindran: els estudis i, 
més tard, el laboral. Els mi-
llors desitjos, Iris! 
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Projecte Orenetes

Qualsevol comunitat pot 
millorar les seves compe-
tències en la cura del medi. 
L’educació mediambiental, 
per descomptat, no ha d’anar 
dirigida únicament a la pobla-
ció jove escolaritzada, sinó a 
totes les edats.

A Balsareny hi ha hagut i hi 
ha iniciatives amb l’objectiu 
de conèixer, sensibilitzar, po-
sar en valor i portar a terme 
accions dirigides a millorar el 
nostre medi. A més a més, 
aquestes iniciatives poden 
tenir en compte la tasca 
compartida entre entitats, la 
inclusió de joves, adults i gent 
gran i, en general, la capaci-
tat de desenvolupar-nos eco-
lògicament com a comunitat.

Amb aquesta intenció els 
components de la comissió 
mediambiental de Balsareny 
Educa hem organitzat una 
matinal, que tindrà lloc el dis-
sabte 21 de maig, sobre les 
orenetes que tenim al poble, 
emmarcada en el Projecte 
Orenetes.

El projecte Orenetes és una 
iniciativa de l’Institut Català 
d’Ornitologia —podeu llegir-
lo a la seva pàgina web, es-
crivint: Projecte Orenetes—. 
El defineixen com “una ini-
ciativa d’estudi dels ocells 
i el medi urbà basada en 
la participació ciutadana i 
en el seguiment dels nius 
d’oreneta cuablanca dels po-
bles i ciutats de Catalunya, 
Illes Balears i País Valencià”. 
Està pensat per centres edu-
catius, associacions, perso-
nes de qualsevol edat inte-
ressades, ornitòlegs... Per a 
tothom a qui li interessi.

El Projecte Orenetes fa, en-
tre altres, un estudi dels nius 
que construeixen, en general, 
a les façanes de les nostres 

Comissió de Medi Ambient, de Balsareny Educa.

cases. Quantifiquen els re-
sultats, i comparen any a any 
el creixement o la disminució 
de nius i d’orenetes.

A l’espai urbà del nostre 
terme hi ha moltes orene-
tes que arriben cada any; 
veiem com fan els seus nius, 
alimenten les cries, es pas-
sen estones damunt dels 
fils de l’electricitat i amb el 
fred se’n van. A Balsareny 
mateix tenim persones ex-
pertes en aquesta temàtica 
i ens donen una oportunitat 
immillorable per saber més 
d’aquestes aus.

Per això hem organitzat una 

matinal per al dissabte dia 
21 de maig, per documentar, 
entre tots, els nius d’orenetes 
que tenim al poble. Hem or-
ganitzat la matinal de la ma-
nera següent:

10.00 hores: trobada de tots 
els participants al Casino. 
Les persones expertes ens 
parlaran sobre les orenetes 
i ens explicaran el projecte, 
que consistirà a identificar i 
documentar els nius de di-
verses zones del poble.

10.45: Sortirem al carrer i 
les persones expertes ens 
explicaran en directe com 
identificar i documentar els 

Arxiu

nius que veiem a les cases 
properes.

11.00: Ens organitzarem 
en petits grups i cadascun 
tindrà cura d’una zona del 
poble per fer el comptatge. 
Cada grup disposarà de ma-
terials adequats per a docu-
mentar-los.

13.00 hores: Cada petit grup 
tornarà al Casino, posarem 
en comú la informació re-
collida i acabarem amb un 
vermut.

La matinal està oberta a to-
tes les entitats i a totes les 
persones interessades.
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Les orenetes
Comissió de Medi Ambient, de Balsareny Educa

és esfèric, tancat totalment 
tret d’una petita obertura a 
la part de sobre, de només 
2-3 cm. de diàmetre; en can-
vi, el niu de l’oreneta vulgar 
(com també del roquerol) és 
totalment obert de dalt. La 
nidifi cació de les altres espè-
cies esmentades també és 
diferent, o sigui que el niu de 
l’oreneta cuablanca (del nos-
tre projecte) no es pot con-
fondre amb cap més. 

Orenetes i falciots són insec-
tívors, o sigui que s’alimenten 
només d’insectes, que cap-
turen volant; l’oreneta cua-
blanca ho fa a més alçada 
que les altres orenetes. Grà-
cies a això es manté l’equilibri 
ecològic i ens aporten un be-
nefi ci als humans, donat que 
ens eliminen insectes nocius 
per a nosaltres. D’aquí ve 
que l’oreneta cuablanca és 
una espècie protegida inter-
nacionalment.

Totes aquestes espècies 
esmentades es troben al 
medi natural, però, amb més 
o menys grau, han colonitzat 
els nuclis urbans i conviuen 
amb nosaltres. És molt im-
portant que les coneguem i 
les respectem.

Podreu veure millor els co-
lors de les fotos, per identi-
fi car millor les orenetes, a la 
nostra versió digital: www.
sarment.blogspot.com 

Hi ha diferents espècies 
d’orenetes i altres animals de 
la mateixa família, com els ro-
querols. Les dues espècies 
que ens són més familiars 
són l’oreneta vulgar (Hirundo 
rustica) i l’oreneta cuablanca 
(Delichon urbicum).

Quina diferència hi ha 
entre l’oreneta vulgar i 
l’oreneta cuablanca?

L’oreneta vulgar és una mica 
més grossa que la cuablan-
ca i té la cua força llarga i 
molt enforquillada, en tant 
que l’oreneta cuablanca la té 
més curta i poc enforquilla-
da. Per altra banda, l’oreneta 
cuablanca té un color negrós 
amb brillantors blaves i la 
panxa i la gola ben blanques; 
a més, té el carpó (part fi nal 
de l’esquena i inici de la cua) 
de color blanc (d’aquí li ve el 
nom), mentre que la vulgar 
no l’hi té i, a més, aquesta 
té la gola vermellosa, en lloc 
de blanca (la panxa sí que és 
blanca en totes dues).

Oreneta Cua Blanca
 Institut Català Ornitologia

Museu del Ter (Manlleu)

Oreneta Vulgar

Altres espècies 
semblants

A part d’això, com ja hem 
dit, el roquerol també és una 
oreneta, però és marronós 
amb el ventre una mica blan-
quinós. 

Segurament també heu vist 
algun falciot. Doncs bé, els 
falciots i els ballesters (molt 
semblants) pertanyen a una 
altra família i es caracteritzen 
per ser més grossos, foscos 
i, sobretot, per tenir les ales 
molt llargues, punxegudes i 
corbades, en forma de falç 
(d’on ve el nom de falciot; 
en castellà és vencejo, no té 
res a veure amb el nom de 
l’eina).

Què sabem de 
les orenetes?

L’oreneta cuablanca, que és 
l’objecte d’estudi del nostre 
Projecte Orenetes, és una 
espècie que a la primavera i 
estiu, època de cria, es troba 
per tot el nostre territori (com 
per bona part d’Europa i Àsia, 
i el nord del Marroc), mentre 
que, a l’hivern, emigra sobre-
tot cap a l’Àfrica subsaharia-
na i a Malàisia. A Catalunya 
ja ens ha arribat, a fi nals de 
març i primers d’abril, i s’hi 
quedarà fi ns a fi nals d’estiu. 
Fa nius a qualsevol altitud (de 
ran de mar fi ns als Pirineus) 

i el seu hàbitat són les faça-
nes de les cases (sota dels 
balcons i ràfecs), com també 
els penya-segats naturals en 
zones de muntanya. 

Curiosament, a les grans 
ciutats se sol situar a la pe-
rifèria, perquè  no hi ha tanta 
distància amb el camp obert, 
on troba l’aliment, i amb els 
marges de rius, rieres, es-
tanys, bassals..., on troba el 
fang per fer el niu. Quan arri-
ba, triga una setmana a fer el 
niu, amb viatges continus a 
aquests indrets.

L’oreneta vulgar té una distri-
bució i costums semblants, 
però no fa el niu a les faça-
nes, sinó a llocs més tancats, 
com porxades, coberts, ga-
ratges, baixos de cases..., 
perquè són llocs que els “re-
corden” les coves, on vivien 
en un passat llunyà. Sovint 
aprofi ten de fer el niu sobre 
les bigues, sobre compta-
dors i caixes de connexions 
elèctriques, etc.

Com són els nius 
i l’alimentació? 

Una característica que 
ens pot ajudar a distingir 
l’oreneta  cuablanca de la 
vulgar és la forma del niu, 
que fan amb boletes de fang 
relligades amb herbes: en el 
cas de la cuablanca, el niu 

Arxiu
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Estrena de “La Flor de l’Autopista” de Climent Ribera

Núria Gómez i Climent Ri-
bera, ella balsarenyenca 
d’adopció i ell també, mal-
grat que hi ha viscut gaire-
bé tota la vida, han format 
recentment la companyia 
teatral La Swanson. I ho han 
fet amb un primer objectiu 
entre mans, l’obra de teatre 
La Flor de l’Autopista, escri-
ta i dirigida per en Climent i 
interpretada per ells dos. El 
projecte va ser gestat durant 
la pandèmia a inicis de l’any 
2021 i el dia 9 d’abril es va 
estrenar, amb totes les en-
trades venudes, a la Sala 
Pangolí de Barcelona, una 
renovada sala d’arts escèni-
ques de la ciutat que progra-
ma obres de petit format. 

Núria Gómez Ribas, nascu-
da a Sant Feliu de Guíxols, 
és llicenciada en interpre-
tació a l’Institut del Teatre 
de Barcelona, graduada en 
Estudis Anglesos a la UB i 
actualment està cursant el 
Màster en Gestió Cultural a 
la UOC.

Climent Ribera Riera es va 
formar com actor al Col·legi 
de Teatre de Barcelona, i va 

Jordi Selgas completar la seva formació 
fent cursos de dramatúrgia a 
l’obrador de la Sala Beckett 
de Barcelona amb Esteve 
Soler i Marc Artigau. En Cli-
ment va començar la seva 
passió pel teatre a l’escola 
de teatre d’aquí Balsareny, 
amb l’Elisa Jorba i el Jordi 
del Río, entre els anys 2000 
i 2008.

SINOPSI: Un cementiri. 
Dues persones. On se situa 
la línia entre bons i dolents? 
Quines forces mouen els fi ls 
dels nostres actes? I fi ns on 
es poden arribar a tensar? 
Hi ha línies que, una vegada 
es creuen, no es pot tornar 
enrere. La Lídia i en Ricard 
connectaran a partir de les 
seves pèrdues i parlaran 
de les decisions preses en 
calent o en fred, de les do-
nes que sempre naveguen 
per sota els homes, i de les 
pors, i de les plantes, i de les 
fl ors, moltes fl ors. La Flor de 
l’Autopista és una història 
que es descabdella al voltant 
de la culpa, de la justícia, de 
la mort i de les nostres ac-
cions. Què passa quan una 
conversa trivial i inesperada, 
es converteix en un moment 
crucial a la nostra vida?

De moment, l’obra es podrà 
veure cada dissabte d’abril i 
maig de 2022 a la Sala Pan-
golí a les 22:15h. Després 

d’aquesta primera etapa a 
Barcelona, la intenció de la 
companyia és portar l’obra a 
diferents indrets de Catalunya.

Txus Garcia
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Els meandres, com els de la Rabeia, Castellbell i Calders
Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors

Meandre de Calders, amb el Castell dalt del turó que encercla

ta tanta força com al curs alt, 
atès que el pendent és més 
suau i, en lloc d’excavar tant 
de forma vertical, comença a 
excavar per les vores i a for-
mar així els meandres amb 
més facilitat. A més, normal-
ment al curs mitjà el riu rep 
les aigües de força afluents; 
per tant, té força per excavar.
Doncs bé, precisament un 
dels meandres importants 
del Llobregat el tenim a Bal-
sareny: el meandre de la Ra-
beia. Tanmateix el més gran 
del curs mitjà és el de Castell-
bell i el Vilar, que fa un revolt 
molt més pronunciat. Aquí el 
Llobregat ja ha rebut les ai-
gües del Cardener, l’afluent 
més important, poc abans, 
a Castellgalí. Abans d’arribar 
a Castellbell,  el riu segueix 
la carretera de Rellinars i, de 

Sovint, quan parlem de llocs 
d’interès geològic, diem que 
a molts cursos d’aigua hi ha 
meandres.

Què són els meandres?

Com ja he indicat altres ve-
gades, són els revolts pro-
nunciats que fa el riu. En un 
meandre hi ha la riba còncava 
i la riba convexa. La còncava 
és molt abrupta, perquè és 
on el curs d’aigua (com el riu) 
ha anat excavant i erosionant 
gràcies a la força que porta 
l’aigua, mentre que al costat 
oposat, la riba convexa, el 
rebot de l’aigua, que ha dis-
minuït la seva velocitat, pro-
picia que es vagin dipositant 
els materials que ha erosio-
nat, amb un pendent suau. 
Al llarg de milers d’anys, tal 
com té lloc l’equilibri entre 
l’erosió en un costat i la sedi-
mentació a l’altre, el meandre 
es va fent més gros; el revolt 
és més tancat.

Què és un meandre 
abandonat?

Com que tant a l’entrada com 
a la sortida del meandre el riu 
va excavant en sentits con-
traris, sovint, quan el revolt 
és molt fort, vorejant un an-
gle de 360º, si hi ha una avin-
guda d’aigua molt gran, el riu 
tira pel dret, ja que no pot fer 
la corba (és com un cotxe 
que, si entra en un revolt a 
molta velocitat, s’estimbarà). 
Llavors desapareix el mean-
dre, el llit del riu passa a ser 
recte en aquell punt i, al cos-
tat, hi queda una petita llacu-
na o aiguamoll, que corres-
pon al meandre abandonat 
o braç mort. Això té lloc a 
poc a poc: a base de moltes 
riades, el meandre es va es-
trangulant fins a trencar-se. 

 Jordi Morató, a la web d’El Medi Natural del Bages

Meandre de Castellbell i El Vila

El meandre abandonat que 
tenim més a prop es troba al 
riu Calders: és espectacular, 
perquè dona la volta al turó 
de l’actual Castell de Cal-
ders. Fa milers d’anys, l’aigua 
del meandre que hi havia es 
va cobrir de terra i es va anar 
ocupant amb camps de con-
reu i, molt més endavant, 
a l’època medieval, es va 
construir el Castell al cim del 
turó, que avui en dia es pot 
visitar. 

L’antic meandre i tot el turó 
del Castell es poden observar 
des d’un mirador que es troba 
ran de la carretera de Man-
resa a Calders a l’altura de la 
urbanització La Guàrdia, on 
també hi ha el plafó del Geo-
parc de la Catalunya Central 
del municipi de Calders. De 
fet, tot el riu Calders es carac-
teritza per transcórrer per una 
vall amb molts meandres, fins 
que desemboca al Llobregat, 
a Navarcles.

En quina part del riu 
són més freqüents 
els meandres?

Al curs mitjà dels rius. En el 
cas del Llobregat, la zona 
del Bages cau en aquest 
curs mitjà. Això és perquè en 
aquest tram l’aigua ja no por-

cop, retorna cap al barri del 
Burés. El castell de Castell-
bell, que queda arran  de la 
C-55, es troba més o menys 
en la línia per on, si s’escau, 
d’aquí a molts anys es podria 
estrangular el meandre.

El meandre de la Rabeia

Si voltem pel nostre terme 
municipal i pugem al Castell, 
podrem contemplar el mean-
dre de la Rabeia. També el 
podem veure des del mirador 
del camí de l’antiga via, prop 
de la barraca. A l’extrem del 
revolt, per la cara externa, hi 
ha el penya-segat que dona 
al costat dels camps del Vi-
lar, que el riu va anar exca-
vant al llarg de milers d’anys, 
mentre que, a l’altre costat 
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del riu, hi ha un pendent 
suau. En tot el cos del mean-
dre, per on el riu actualment 
dona la volta, hi ha uns 
camps i diverses masies es-
campades de la Rabeia. Fins 
ara, el meandre no s’ha es-
trangulat, però potser d’aquí 
a uns centenars d’anys el riu 
podria passar pel dret i tra-
vessar directament des de la 
Resclosa de la Rabeia fins a 

 Isidre Prat Obradors

El meandre de La Rabeia ve pel darrera dels camps i masies, cap a la dreta i 
després cap avall de la foto. El riu només es veu a la part final, a la foto.

 Isidre Prat Obradors

Part final del mateix meandre, on hi ha la Resclosa dels Manresans

 Isidre Prat Obradors

Penya-segat que es troba a l’extrem del meandre de La Rabeia 
(sota els camps del Vilar)

la Resclosa dels Manresans.
No cal dir que aquest mean-
dre és un altre punt d’interès 
geològic i paisatgístic del 
municipi, junt amb les “da-
mes coiffées” que, de fet, 
són en un extrem del mean-
dre, i junt amb tot l’Espai 
Natural de la Resclosa dels 
Manresans (amb la verneda, 
roureda amb aurons, pollan-
cres, salzes, etc.).

Solució a Imatges de Balsareny

Es tracta del Mas Tosquer, 
una casa en ruïnes, vista 
des del costat oest. Pertany 
al terme municipal de Balsa-
reny, per bé que molt a prop 
del de Sallent. Es troba dalt 
d’una carena, per sota de la 
Torre de Castellnou.

S’hi pot arribar per molts ca-
mins. En dos d’ells, s’hi pot 
passar a peu o amb cotxe: 
en el primer, cal agafar el 
camí de Can Berengueras, 
costa amunt fins arribar a la 
falda del Pla de Calaf (“forat 
de la noia”), on cal continuar 
pel camí de l’esquerra, que 
va baixant fins arribar a la rie-
ra de Conangle, travessada 
la qual s’agafa un camí de 
pujada molt pronunciada que 
porta a la carena del Mas Tos-
quer. Al principi de la pujada 
es conserva bé una barraca 

Isidre Prat Obradors

de vinya de pedra seca. Hi ha 
un total de 4,5 quilòmetres 
des de l’enllaç de Balsareny 
Centre, a l’entrada del poble.

En el segon, es comença a la 
Torre d’en Roca, ja en terme 
de Sallent; s’agafa el camí 
que travessa la síquia i puja 
amunt, passa per sobre de la 
zona de la Fodina, i després 
de la Caseta del Gener (totes 
dues queden a la dreta i al 
fons de la vall), i fins arribar 
al Mas Tosquer. Hi ha un total 

 Isidre Prat Obradors

de 3,8 km.

Aquesta masia data de mi-
tjan segle XVII, en una èpo-
ca d’expansió dels masos a 
causa de l’augment del con-
reu de la vinya. Avui en dia, 
no es conserva res de la teu-
lada, però sí les parets. Com 
es pot veure a la foto, una 
part són fetes amb argiles 
barrejades amb pedres, i una 
part són de tot pedra seca, 
que és l’anomenada pedra 
sorrenca o gres. També hi 

ha roques calcàries grosses i 
reforços fets amb rajoles. Es 
manté un travesser de fusta a 
la porta d’entrada. En la foto, 
al darrere de la casa s’hi veu 
una part rodona, millor dit ci-
líndrica, que segurament co-
rrespon a una de les tines que 
hi havia.

També es coneixia pels noms 
de Maltosquer i Malatosquer. 
El cas és que el nom de Mas 
Tosquer sembla ser que vin-
dria de la pedra “tosca” que 
s’hauria emprat per construir 
la casa, però la realitat és que 
no deu ser veritat, perquè 
ara no se n’hi veu pas cap, 
d’aquest tipus de roca, que, 
de fet, és una roca volcànica. 
El topònim també ha donat 
nom a la baga del Mas Tos-
quer i, com que al voltant hi 
havia molt garric (ara no tant), 
també es parlava del garrigar 
del Mas Tosquer.
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Tempo: ‘Joc de cadires’
Jordi Vilanova

L’espectacle “Joc de cadi-
res”, de la companyia Cal 
Teatre —ajornat anteriorment 
per covid—, el vam poder 
veure el passat dia 3 d’abril a 
la sala Sindicat, dins el cicle 
d’espectacles familiars Tem-
po.

A l’escenari, Jordi Font i Car-
los Gallardo, sota la direcció 
de Dora Cantero, representen 
dos simpàtics ebenistes fent 
el treball laboriós de cons-
tructors de cadires, tot utilit-
zant moviments coreogràfi cs.

De sobte, passa una cosa: el 
joc emergeix d’aquests mo-
viments i les cadires cobren 
vida. Els materials comencen 
a expressar-se en escena: 
apareixen caps d’escuma, 
peces de roba i, fi nalment, 
els mateixos actors interve-
nen per animar els membres 
d’una família, en la qual ca-
dascú té la seva visió segons 
la cadira que vesteix.

Anem coneixent els mem-
bres de la família: el ritme, els 
gustos, els confl ictes, els vin-
cles. I de mica en mica ens 
anem endinsant en el tema 
de l’obra: el lloc que ocupem 
en el nostre sistema familiar.

De vegades, un desig senzill 
pot trastocar aquestes es-
tructures familiars o socials 
on ens movem. Som perso-
nes de costums, a les quals, 
generalment, ens costa sortir 
de la nostra zona de confort.

A “Joc de Cadires”, el per-
sonatge de l’avi, molt ben 
interpretat per Jordi Font, 
pren la iniciativa de canviar 
de cadira, motivant els altres 
personatges a moure’s del 
seu lloc i canviar l’ordre de 
les coses. En els canvis es-
devenen experiències positi-
ves, ja que apareix l’empatia, 
l’autoestima, el creixement 
i els èxits com a metàfores 
ben portades de qui arrisca 
per una transformació.

El personatge de la fi lla ens 
convida a refl exionar sobre 
la necessitat d’acceptar els 
canvis per acompanyar els 
infants cap a un creixement 
sa i alegre. Els pares, per la 
seva banda, també es veuen 
refl ectits en una parella que 
aprèn a relacionar-se i esti-
mar-se des de la diferència i 
el respecte. I en aquesta fa-

mília no hi podria faltar una 
mascota divertida i juganera: 
un gos.

Al fi nal de l’obra, tornem al 
principi: són només cadires 
o aquesta gran al·legoria del 
lloc que ocupem al nostre 
petit món. És un espectacle 
que ens convida a obrir-nos, 
a arriscar, a cercar canvis. 
L’enhorabona novament a 
l’organització i a la compan-
yia Cal Teatre per aquest es-
pectacle.

Prenent nota del que 
s’anuncia des del escenari, 
ens retrobarem amb el Tem-
po el proper dia 8 de maig 
amb l’espectacle “La prin-
cesa en texans”, de la com-
panyia Bagenca Sgratta. 
Una obra on coneixerem 
una princesa molt especial 
que, amb l’ajuda d’una pila Cia. Cal Teatre 

de personatges divertits, ens 
ensenyarà que l’important 
no és qui ets, sinó com ets.

Des del Cercle Cultural de 
Balsareny, animem a partici-
par-hi!

Cia. Cal Teatre 

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

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

@cafeteria_bar_el_casino

Cafeteria Bar 
El Casino
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El passat 2 d’abril La Garsa 
va obrir un cicle d’entrevistes-
col·loquis al Casal Cívic que, 
sota el títol “Els balsarenyencs 
fan coses”, ha nascut per po-
sar en valor l’activitat de gent 
nascuda a Balsareny que es-
tan desenvolupant tasques 
rellevants. El primer convidat 
va ser l’Albert Villagrasa, di-
rector creatiu de la firma An-
toni Miró. L’entrevista es va 
dividir en dos grans blocs. En 
el primer s’abordava la seva 
relació amb el poble i el se-
gon estava dedicat a la seva 
faceta professional, on ens 
va explicar moltes curiositats 
de la seva feina i va donar la 
seva opinió sobre temes molt 
diversos relacionats amb 
la moda i tot el que envolta 
aquest món. La participació 
de la cinquantena de perso-
nes que hi van assistir de pú-
blic va ser molt important, ja 

que van poder preguntar tot 
el que van voler i d’aquesta 
manera participar-hi activa-
ment per mitjà de l’aplicació 
de missatgeria Whatsapp. La 
propera entrevista serà el 30 
d’abril a les 18:00 al mateix 
Casal cívic i tindrem de con-
vidada la Mar Poyato, perio-
dista de RAC1. Estem segurs 
que serà tan interessant com 
la visita de l’Albert Villagrasa. 

La Garsa

La Garsa

La Fira de la Ganga: edició de primavera
ABCB

El diumenge 10 d’abril es va 
tornar a celebrar la Fira de 
la Ganga, organitzada per 
l’Associació de Botiguers i 
Comerciants de Balsareny, i 
que va comptar amb la parti-
cipació d’alguns establiments 
comercials de Balsareny. Va 
ser una fira on es van oferir 
oportunitats i gangues molt 
interessants. Són pocs els 
comerços que resten al po-
ble, però als que hi ha no els 
queda més remei que lluitar i 
intentar conscienciar la gent 
de la importància de tenir 
uns carrers plens de comerç 
i vida… Per això, l’ABCB ha 
decidit celebrar dues fires a 
l’any: la primera és la que es 
va celebrar el dia 10, i la pro-
pera data serà el diumenge 2 

d’octubre de 2022. L’afluència 
de gent durant tot el matí va 
ser constant i els clients es-
taven molt contents de viure 
un matí de diumenge diferent. 
Els establiments que hi van 
participar agraeixen molt 
l’assistència a la fira i em-
placen botiguers i clients a 
tornar-hi a la tardor, per un 
Balsareny comercial dinàmic 
i proactiu. Gràcies a tothom. Alfred Selgas

Alfred Selgas
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Els Geganters de Balsareny, a l’Alça’t de Sallent
Jordi Vilanova

El cap de setmana del 26 i 
27 de març, la colla de Ge-
ganters i Grallers de Balsa-
reny va participar del “Alça’t 
2022” de Sallent, la trobada 
gegantera organitzada per la 
colla de Gegants i Nans de 
Sallent, des del 21 al 27 de 
març. Moltes de les figures 
participants van ser exposa-
des al hall de l’espai cultural 
“Fabrica Vella”, on els veïns 
i  l’alumnat dels centres edu-
catius de la vila de Sallent les 
van poder visitar.

Dins la programació hi va ha-
ver la trobada d’antics inte-
grants de la colla gegantera, 
agrupant-ne des dels inicis 
fins a l’actualitat, els quals 
van homenatjar els 40 anys 
dels Gegants fillols —que es-
trenaven vestits—,  i el grup 
de gralles; amb la participa-
ció de l’Esbart Vila de Sallent 
i Joana la Negra.

També hi va haver un con-
cert de gralles a càrrec dels 
alumnes de l’Escola Munici-
pal de Música “Cal Moliner” 
de Sallent. I la “trobadeta”: 
la primera trobada de gegan-
tons i elements infantils de 
Sallent,  de la qual van parti-
cipar membres de la colla de 
Geganters i Grallers de Bal-
sareny amb el seu gegantó 
Cisco. La pluja va obligar a 
suspendre’n la cercavila; i els 
diferents elements infantils es 
van trobar dins l’espai cultu-
ral de la Fàbrica Vella.

L’endemà el sol s’imposà, i 
al parc de la Torre del Gas, 
els nostres gegants Marc i 
Maria, junt amb un munt de 
colles vingudes d’arreu, van 
poder gaudir d’una mostra 
dels millors balls de les co-
lles. Tot seguit iniciaren junts 
la cercavila pels carrers i pla-
ces de la vila, acompanyant 
els amfitrions, la colla de Ge-

gants i Nans de Sallent, i la 
seva imatgeria:

Els Gegants Fillols de Sallent: 
Gaspar i Mariona; que son 
la representació en jove dels 
Gegants Vells construïts el 
1978 per veïns/es de la vila. 
Aquests primers gegants 
tenien una deficiència en 
l’estructura que els feia ines-
tables i de mal portar. Per 
aquest motiu, l’entitat va en-
carregar al constructor Manel 
Casserras i Boix, de Solsona, 
la rèplica d’aquestes prime-
res figures, les quals van ser 
presentades l’any 1982.

Els gegants reis de Sallent: 
l’Ermessenda i en Bernat —
padrins dels nostres gegants 
Marc i Maria—, construïts 
l’any 1981 també pel mestre 
solsoní Manel Casserras, del 
qual són una de les obres més 
destacades. L’aspecte de reis 
pretenia recuperar la imatge 
dels gegants que la vila va te-
nir entre els anys 40 i 60, que 
van desaparèixer. Aquests no-
més surten fora de Sallent en 
celebracions extraordinàries, 
en apadrinament i en viatges, 
com els que han fet a França 
o al Japó.
  
Els seus fills, els gegan-

tons: Eulàlia i Guillem, cons-
truïts també per Casserras 
l’any 1988, amb la voluntat 
d’apropar la tradició gegan-
tera als mes joves. 

I la gegantona: Enramada, 
construïda l’any 2019 per 
Carlos Morillo, a partir dels 
esbossos en honor a les fes-
tes de les enramades i el car-
naval, que van fer els alum-
nes de 3r i 4t de primària, de 

Gegants i Nans de Sallent 

les escoles Verduna, Torres 
Amat i els Pins de Cabrianes, 
les quals són les responsa-
bles de guarnir i dur la ge-
gantona.

Felicitem la colla sallentina 
per tan lluïda trobada, així 
com la colla de Geganters 
i Grallers de Balsareny per 
participar-hi representant el 
poble amb els nostres ge-
gants patrons.

Jordi Vilanova
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Poetes de Balsareny

Ramon Carreté

Francesc Riera Isern (1955) 

El Francesc de cal Pun-
tes, activista social i antic 
col·laborador del Sarment, va 
estar a El Salvador entre 1986 
i 1989 com a membre de les 
Brigades de Pau: un grup pa-
cifista en els anys violents de 
la guerra civil d’aquell país, 
que va conèixer episodis tan 
cruents com l’assassinat del 
bisbe Óscar Romero o el de 
sis jesuïtes, entre els quals 
el pare Ignacio Ellacuría. Ell 
es defineix així: “Francesc de 
cal Puntes. Nascut el 7 de 
febrer de 1955. No tinc estu-
dis remarcables. No tinc més 
títols que ser persona. I sóc 
de raça humana. He estat 
per les Amèriques: el Salva-
dor, Guatemala i Colòmbia, 
intentant no fer tant mal com 
hi han fet alguns... Sempre 
he intentat estar al costat de 
persones i comunitats que 
necessitaven companyia da-
vant les injustícies. Ara faig 
de pagès en un indret al País 
Basc. Segueixo tenint ganes 
de viure plenament la vida en 
llibertat.” El poema que pu-
bliquem l’ha escrit expressa-
ment aquest mes per al reci-
tal de “Poetes de Balsareny” 
que els Rapsodes dels Pas-
torets de Balsareny i el Cercle 
Cultural de Balsareny, amb la 
col·laboració l’Ajuntament de 
Balsareny, tenim previst de fer 
el dia de Sant Jordi de 2022, 
a la plaça de les Monges, 
passat migdia, al qual sou 
convidats. 

Francesc Riera 

Sant Jordi 2022
I a mi, la llengua em va fer a Balsareny,
un febrer als voltants d’uns Traginers, quan encara en dèiem 
/ “dels burros” 
i aquesta nostra llengua em va fer de Cal Puntes…
i aquesta llengua la tinc i la porto,  
i, al fer-me, m’ha fet voltar mig món 
i m’ha fet anar nord enllà, on diuen que… 
però digueu-li a l’Espriu que… només ho diuen,
que mai hem estat cansats,
sempre he recordat la gent d’aquesta nostra contrada
com a gent noble, culta, rica, desvetllada, intentant ser lliure,
i així sempre he recordat els racons on m’hi van fer,
jugant al Trull, ficant-me al forat del lledoner, 
passant per sota el pont de la via fent l’eco,
carrer Nou, carrer Vell, la plaça, 
la baixada del Torrent fent soroll arrossegant les fulles 
i el carrer de Baix, el de la Creu, i la Carretera
el Centro i el Casino, sant Marc i la marededéu, 
els Bastoners i el Ball de la Faixa, que mai vaig poder participar-hi, 
els Capellans, els Nacionals, les Monges i el Casal, on em van néixer,
els escoltes, la Biblioteca, la Conxita i la Maria, la Lluerna 
/ i el Sarment,
els Pastorets amb el dimoni en castellà, el Tartamut i el Sarri,
el Maia i tota la canalla jugant i jugant al carrer,
anant amb tot el poble a les fonts amb el carro 
a les fonts de Cererols, del Vilar, del Saltador, 
de la Roca, del Giralt, de l’Ordinari,
i totes les que me n’oblido i les que ja s’han perdut
i les olors de cada passeig,  fresc cap a la resclosa 
o de romaní pujant al castell per la drecera des de la via…
i l’olor de cavalls i mules traginant
i l’olor silenciosa de l’aigua de la síquia, efímera i permanent…
i com sona cada paraula apresa entre vinyes 
i els horts de baix al riu… el riu, el riu tantes vegades Llobregat,
i les mil vegades pujant al Castell també des de baix a la riera.
I “si aneu al Repeu, no feu el burro”, i els magraners
I “els Segadors” en secret amb la veu de la iaia, 
i com sonen les paraules apreses,
que encara ara em surten en la llengua materna:
atzagaiada, rebombori, moixaina, obaga, xiuxiuejar, fressa, bauma, 
 / coragre…
I com sona el “tots plegats” que vàrem tornar a sentir tots plegats 
/ a la plaça
un u d’octubre, que només va sonar bé quan hi vàrem ser tots 
 / plegats. 
I com sonen de pròpies, intenses, intimes, quan et tornen al cor totes 
/ les paraules dels amors.
Totes aquestes que avui escric son les que m’han fet i encara em 
/ van fent.
I sí! Com va escriure el nostre mes gran poeta profeta,
jo també “encara avui respiro en català”.

23 d ‘abril 2022
“Sant Jordi, pregueu per la llengua” Balsareny, el nostre món



Coneixes els pares d’un 
company; es manifesten una 
família cristiana, vinculada a 
una comunitat, amb devoció 
a Montserrat… Però el seu fi ll 
sempre l’has percebut allun-
yat, indiferent, descontent 
amb l’estructura eclesial. 

Els joves han desaparegut de 
la majoria de les parròquies; 
alguns hi són atrets per 
uns pocs preveres que se 
n’ocupen, però, majoritària-
ment, se’n distancien amb el 
temps. Diversos matrimonis, 
en converses profundes, ma-

Josep Oriol Pujol Humet nifesten malestar i perplexitat 
per la desconnexió total dels 
seus fi lls d’una vida de fe en 
la qual els van voler educar. 
És llavors quan surt la pre-
gunta, tant en sentit familiar 
com comunitari: “Què no 
devem haver fet prou bé?” I 
d’aquesta pregunta se’n de-
riva una certa angoixa: tot i 
percebre’ls bones persones, 
aquests joves perden la ple-
nitud que aporta el creure, el 
sentit que dona a les nostres 
vides, els llaços profunds tra-
vats en el marc eclesial…

És innegable que l’ambient 
de pregària en família, potser, 

La veu del Campanar / Cercle literari
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Què no devem haver fet prou bé?
no els va omplir prou. És cert 
que probablement el nostre 
testimoni de vida és millora-
ble i, possiblement, no del 
tot coherent amb la fe. I aquí  
podem sumar tots els con-
tratestimonis de l’estructura 
eclesial, que van des d’alguns 
casos de pederàstia fi ns a 
l’obsessió per fi xar normes a 
la vida sexual, passant per la 
nul·la implicació d’una majo-
ria dels preveres amb els jo-
ves, la identifi cació política de 
part de la jerarquia eclesial i 
una imatge distorsionada a 
la contra que difonen els mi-
tjans de comunicació.
En qualsevol cas, poc en 

traurem d’esplaiar-nos a tro-
bar “culpables”, i més si són 
aliens. Creiem que és fona-
mental veure quins són els 
valors imperants en la nostra 
societat: el mercat i la seva 
publicitat que ho inunda tot, 
l’hedonisme, certes ideo-
logies hegemòniques que 
també hi infl ueixen… Però 
enfront d’aquests valors hi ha 
opcions de vida de molts fi lls 
i fi lles de famílies cristianes 
que treballen pel bé comú, 
pel medi ambient, que són 
austers… Acceptem-ho, mi-
llorem el testimoni i la pre-
gària tot aprenent del que 
veiem d’ells. 

Arxiu

Celebracions mes de maig i juny
Mn. Antoni Bonet i Trilla

MES DE MAIG

Dissabte, dia 21, a les 6 de la tarda: Concert a l’església per part 
d’un cor del Conservatori de Música de Manresa. 

Diumenge, dia 22:Primeres Comunions a l’Eucaristia de les 12 h. 
a l’església parroquial.  

MES DE JUNY

Diumenge, dia 5, Solemnitat de la Pentecosta. El bisbe Francesc 
vindrà a administrar el sagrament de la Confi rmació a les 12 h. 

El divendres 25 de març 
de 2022, a la sala Sindicat, 
va tenir lloc la presentació 
del llibre Una família como 
cualquier otra o La casa del 
algarrobo, de Diego Gale-
ra Morales. L’acte va ser 
conduït pel mateix autor 

Josep Oriol Pujol Humet

Presentació de ‘La casa del algarrobo’, 
de Diego Galera 

del llibre, que en va llegir 
diversos fragments, acom-
panyat de Josep Gudayol i 
Ramon Carreté, que en van 
fer comentaris; i dels músics 
Cecili Rueda, professor de 
l’Escola de Música Mossèn 
Joan Bajona (guitarra) i Pilar 
Esteban (veu). També Mn. 
Antoni Bonet va llegir algun 

fragment del text. 

Properament publicarem 
la ressenya del llibre. 



Francesc Camprubí
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Meteorologia

Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes         6,1
Mitjana de màximes        14,6
Mínima (dia 1)               -2,1
Màxima (dia 28)               20,1
Mín. més alta (dia 15)       10,7
Màx. més baixa (dia 11)    10,1

Vent (km/h) 
Ventada més alta 
(dia 15 a les 13:40)           46,0

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 1         1.020,3
Mínima (dia 31)             991,1

La pluja (litres/m2)
Dia 2     0,9
Dia 8     1,0
Dia 11     4,6
Dia 12    18,6
Dia 20     4,6
Dia 21     6,0
Dia 26     4,6
Dia 30    22,4
Dia 31     4,2
Total              66,9

Punta de Brau / Repte

Són les 9 del matí i, com 
sempre, llevat d’un temps 
amb aquest enemic invisible, 
soc a la llibreria a buscar el 
meu diari.

Avui, també, el que faig pri-
mer és llegir els titulars de 
la portada per seguir cap a 
la contraportada i tot seguit 
obrir la primera pàgina per 
connectar amb els columnis-
tes habituals. Però, ostres, a 
la segona pàgina hi trobo una 
carta a la secció “El lector es-
criu” que m’omple l’atenció i 
m’inquieta: el text m’entristeix 
en comprovar el que els ho-
mes són capaços de fer.

“El passat dia 2 de març del 
2022 va ser el quaranta-vuitè 

Josep Gudayol i Puig aniversari de l’assassinat de 
Salvador Puig Antich, perpe-
trat pel govern feixista i cri-
minal del general Francisco 
Franco. Eren ja les acaballes 
d’un règim internacionalment 
molt aïllat, àdhuc debilitat, 
que arreu feia aigües, però el 
seu instint assassí no tenia lí-
mits. Com vulgarment es diu, 
Franco va voler morir ma-
tant...” Francesc Gifreu Jové, 
diari El Punt Avui, 17 març 
2022.

Seguint llegint, i amb treballs 
degut a les meves avançades 
cataractes, noto que el matí 
envoltat multiplica la tristor 
davant de tan gran injustícia, 
ja que com diu Gifreu, Salva-
dor Puig Antich fou condem-
nat per un consell de guerra 
molt manipulat. Puig Antich 

Em pregunto: com hauran pogut dormir durant 
aquests quaranta anys?

va ésser executat pel sistema 
del garrot vil, que et fa morir 
ofegat.

Personalment, i respectant 
tota opinió, vull remarcar que 
fa temps que vaig veure la 
pel·lícula que TV3 va emetre, 
i encara avui no puc arribar 
a entendre com es pot sortir 
voluntari per collar un cargol 
que causa la mort per asfíxia.

“Descansa en pau, Salvador 
—continua Gifreu—. Ets un 
símbol i ets l’exemple a se-
guir per tots els que seguim 
lluitant per la democràcia i les 
llibertats del nostre país”.

Encara avui no puc enten-
dre com algunes persones 
puguin dormir en les nits del 
temps.

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements

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

Roc Carulla

Repte núm. 69 En un taller de fusteria fabriquen les prestatgeries model Pan-
tani. Aquest model consta de 4 peces llargues de fusta, 6 
peces curtes de fusta, 12 ganxos petits, 2 ganxos grossos i 
14 cargols. En un moment determinat al magatzem d’aquest 
taller de fusteria disposen de 26 peces llargues de fusta, 33 
peces curtes de fusta, 200 ganxos petits, 20 ganxos gros-
sos i 510 cargols. Quin és el nombre màxim de prestatgeries 
model Pantani que es poden construir amb aquest material? 
Salut i lògica!

Resposta al repte 68: 
la proporció és 1:3

Sol i aigua, 
temps de Març

Arxiu
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