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Alfred Selgas

Festa Major 2022
Sarment

Fem un breu resum de les
activitats programades per a
la Festa Major d’enguany. El
diumenge 17 d’abril el Club
d’Escacs Balsareny va organitzar al Sindicat la jornada
inaugural del XXII Circuit de
Partides Ràpides i Sub-14
de la Catalunya central.
El divendres dia 22, a la
plaça Onze de Setembre,
es presentava la tradicional
Hora del Conte de la Biblioteca, amb la narració de ‘La
mainadera màgica’, a càrrec
de Sílvia Blàvia, de Teatrem.
A la sala Sindicat va tenir
lloc el sempre espectacular
Show del grup La Il·lusió,
de l’associació Els Ametllers. Al vespre, a la plaça
de l’Ajuntament hi va haver
el Pregó de Festa Major, a

càrrec del Club d’Handbol
Balsareny, seguit d’una botifarrada popular a la plaça
de Roc Garcia, a càrrec de la
colla Els K+ Sonen de Balsareny, i un repic de campanes
pels Campaners de Balsareny; i a la nit, el concert “Va
Parir Tour”, Festa Flaix Bac,
al pavelló esportiu municipal.
El dissabte 23, Diada de
Sant Jordi, va començar ennuvolat i amenaçant ruixats.
Tot i així, al matí i fins al migdia es van poder celebrar els
actes previstos. A les 9, un
torneig de pàdel a les pistes;
a les 10, a la plaça de la Mel,
ball de gegants i gegantons;
i durant tot el matí, paradetes
i tallers (a la plaça de la Mel i
a cal Nosa); un taller de pintura mural, i tres representacions de teatre de carrer en
tres indrets diferents: El Ca-
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talon d’una Nit d’Estiu, RIP
(Rest in Pis) i Mandra. A les
12:30, a la plaça de la mel,
l’espectacle Les coses impossibles, per la companyia
Martademarte.
Al llarg de tot el dia, a la plaça
Ricard Viñas hi va haver una
parada de llibres benèfica,
organitzada per la Fundació Pere Casaldàliga, i a les
12:30 els Rapsodes dels
Pastorets van presentar el
recital “Poetes de Balsareny”
(vegeu article a part).
La pluja va fer acte de
presència, i es van haver de
suspendre els tres concerts
previstos al carrer, de JU,
La Tropical i d’Havaneres, i
la Cagada de la Mula es va
ajornar fins al dissabte següent, dia 30 d’abril. Al Sindicat, a la tarda, es va

Hi col·labora i dóna suport:
Parròquia de Santa Maria de Balsareny
Casal de la Gent Gran
Agrupament Escolta Guillem de Balsareny
Claustre Escola Guillem de Balsareny
AMPA Escola Guillem de Balsareny
Club d’Escacs Balsareny
Club d’Handbol Balsareny
Club Natació Balsareny
Penya Barcelonista de Balsareny
Centre Excursionista de Balsareny
Astroamics - La Garsa
ARFAC - Amics del Casal
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projectar la pel·lícula infantil Ratolins i guineus: una
amistat d’un altre món; i a
la nit, es van fer els concerts
d’Antonio el Remendao i de
Gertrudis.
El diumenge dia 24, als Tres
Pins, es va celebrar el Dia internacional del Gos de Rescat; es va fer la commemoració de la unió entre pobles
al Pont del Riu, que des de finals del XVIII uneix Balsareny i
Avinyó; una matinal infantil (My
Little Carnival) a la plaça de la
Mel; una Experiència Gamer
amb realitat virtual, i el lliurament dels premis del Concurs
de Fotografia Festa dels Traginers, exposició que des del
dia 23 es va poder visitar a la
sala petita del Sindicat.

disco a la plaça de la Mel; i al
vespre, al Sindicat, la projecció de Mediterráneo, dintre el
cicle de cinema Gaudí.

A les 11, els Geganters i Grallers de Balsareny van organitzar la seva XIX Trobada de
Gegants, amb la participació
de diverses colles, entre les
quals també Els K+ Sonen
de Balsareny (vegeu article a
part). A migdia, davant de la
llar d’infants, es va fer la Primera Trobada de Bateries, a
càrrec de l’Escola de Música
Mn. Joan Bajona. A la tarda,
concert de l’Orquestra Rosaleda a la plaça Roc Garcia,
seguit d’un concert infantil

El dilluns dia 25, Diada de
Sant Marc, va fer molt bo.
Els Bastoners de Balsareny
van donar el Bonjorn al veïnat pels carrers del poble; i
al matí i a la tarda va tenir lloc
un Casal esportiu al pavelló.
A les 10, al portal de la Casa
de la Vila es va fer la benedicció del Panellet de Sant
Marc, distribuït tot seguit per
la pagesia local. A les 11, a
l’església, la “Missa del Panellet”, concelebrada, seguida d’un repic de campanes
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pels Campaners del poble.
I en acabat, a la plaça Roc
Garcia, els tradicionals Balls
de Sant Marc, amb la Cobla
la Principal de Terrassa, Bastoners, Ball de la Faixa, Gegants i Gegantons i els Dansaires dels Pastorets (vegeu
articles a part).
A la tarda, a la plaça Onze de
Setembre, es va fer el lliurament dels premis del concurs
literari Sant Marc (vegeu article a part) i la presentació del
llibre La resclosa de la Séquia de Manresa: una obra
medieval en ple ús, obra de
diversos autors. A la tarda,
jornada de portes obertes

Alfred Selgas

a la llar d’infants Sant Marc;
i l’actuació del Mag Lari al
Sindicat, que va satisfer
amb escreix l’expectació del
públic. A la nit, el castell de
focs de cloenda de la festa.
I el dijous següent, dia 28,
el concert en record de Mn.
Joan Bajona, a càrrec de les
Escoles de Música i teatre
Mn. Joan Bajona i de la Coral Sant Esteve (vegeu article
a part). Felicitem a tothom,
persones, entitats i institucions, que han fet possible
un any més que Balsareny
celebri la seva Festa Major.
Fins l’any que ve!
[Vegeu moltes més fotografies al blog del Sarment]
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Sant Jordi: Escola, llibres, poetes
Institut Escola Guillem de Balsareny
Alumnes de 1r d’ESO

El dia 22 d’abril, a l’Institut Escola Guillem de Balsareny es
va celebrar Sant Jordi. Cada
curs va elaborar una manualitat diferent, perquè els
alumnes de 6è les poguessin
vendre a les parades que es
van col·locar a la plaça de la
Mel. Tots els diners recaptats
van ser donats a Càritas Balsareny. A més, els alumnes de
1r d’ESO van preparar per a
tots els cursos de l’Institut Escola, des d’Educació Infantil
fins a 5è de Primària, un seguit d’activitats. Al final, es va
fer un acte en què els nens i
nenes de 3r i 4t van llegir els
poemes que havien creat durant el trimestre.
La gimcana literària preparada pels alumnes d’ESO es
va separar en diferents estacions, i en cada estació es va
preparar una activitat diferent.
Totes les activitats tenien a
veure amb la llegenda de Sant
Jordi o, en algun sentit, amb
els llibres i la literatura.
La primera estació va ser a
l’Era del Mas Martí, on es va
fer una activitat que tractava
de representar la llegenda de
Sant Jordi.
La segona estació era al pàrquing de sorra del carrer del
Trull. Allà van preparar unes
activitats que tractaven de
resoldre una sopa de lletres i

Alfred Selgas
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uns mots encreuats relacionats amb la diada.
La tercera estació va ser a la
plaça de l’Ajuntament, i els
alumnes van preparar una activitat en què els nens i nenes
havien d’ajuntar frases fetes i
després trobar-hi el sentit literal i el figurat.
La quarta estació va ser a
la plaça Onze de Setembre,
també anomenada plaça del
Triangle. Allà es van preparar
diferents tallers, amb diversos
nivells de dificultat, per adaptar-se al grup que anés a fer
el taller:
Per als nens i nenes de 1r, van
fer un memory relacionat amb
Sant Jordi.
Per als de 2n, van fer el mateix que els de 1r, però amb
un petit canvi, que era fer una
història amb els personatges
que apareixien al memory.
Per a 3r, també van fer un memory, però amb més dificultat, ja que havien de fer frases
fetes i dir-ne el significat.
Per als de 4t, també van fer

el memory, però els de 4t no
havien de dir el significat de
les frases fetes, sinó que se
les havien d’inventar.
Finalment, per als de 5è, van
fer un memory i hi havien
d’anar escollint rimes per
crear els seus propis poemes.
La cinquena estació es va preparar al parc infantil del carrer
Travessera. En aquell taller, els
alumnes de 1r ESO que ho
havien preparat van llegir uns
contes i poemes i els nens i
nenes havien de dibuixar com
creien que eren els personatges, el paisatge, etc.
Finalment, les dues últimes
estacions eren a la plaça de
la Mel, on es feien les activitats per als nens i nenes
d’Educació Infantil. El primer
taller tractava de trobar els
personatges que surten a la
llegenda de Sant Jordi amb
ajuda d’endevinalles i, als últims 5 minuts, havien de triar
un dels personatges i fer-lo
com ells preferien. El segon
taller consistia en interpretar la llegenda de Sant Jordi
amb titelles i després se’ls
van donar els titelles perquè
ells i elles poguessin pintar els
seus propis titelles.
Per altra banda, les manualitats que els alumnes de 6è
van vendre a la plaça de la
Mel eren: dracs de Sant Jordi,
roses de paper, clauers de ro-

ses i punts de llibres.
També es va fer un intercanvi de llibres, però només es
podien agafar si els darrers
dies, a l’Institut Escola, havies
portat un llibre. Si portaves un
llibre, et donaven un tiquet i
aquest servia per intercanviarlo per un altre llibre.
Finalment, tots els alumnes
menys els d’Infantil, havien
pintar un plat amb els seus
somnis per fer un planeta millor. Aquesta manualitat es va
dur a terme en un taller sobre
la fam i l’alimentació saludable fet per Càritas a l’escola
els dies previs a Sant Jordi.
Tots aquests plats van ser
exposats al sindicat i les donacions que es van fer per
entrar a veure l’exposició es
van destinar també a Càritas
Balsareny.

Alfred Selgas
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Parada benèfica de llibres
Comissió Casaldàliga

L’endemà, dia 23 d’abril, el
poble despertava amb un
matí plujós, però gràcies a
alguna treva en forma de clarianes es van poder celebrar
diferents actes que entitats i
Ajuntament havien organitzat,
entre els quals diversos tallers
i parades a la plaça de la Mel.

bar llibres d’actualitat, tant
d’adults com d’infants, i una
bona quantitat de llibres de
segona mà; que gràcies al
nombrós grup de voluntaris
que ens van fer costat, vam
poder oferir.

OLGA

Tampoc no hi van faltar les tradicionals roses, que gràcies a
la confiança i l’apropament
del nostre preuat comerç loLa plaça Ricard Viñas, i en cal, feien lluir, juntament amb
C/ de lade
Creu,
22
Sant
concret cal Merenci, tornava els llibres, la diada
Tel. 93 820 08 68
Jordi de cal Merenci.
a ser l’escenari d’una gran
BALSARENY
home-dona
parada de llibres, organitzada
pel Cercle Cultural de Balsa- L’encant d’aquesta casa emals orgareny a benefici de projectes blemàtica va animar
Sant Domènec,
44
la65desolidaris de la Fundació Pere nitzadors a ampliar-ne
Telèfon 93 839
08
BALSARENY
coració, creant un espai
idoni
Casaldàliga.
per a recordar l’obra literària,
En aquesta hi podíem tro- la figura, i les causes del nos-

estètica

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

ELECTRICITAT
FONTANERIA

Alfred Selgas

tre Traginer de l’esperança:
Pere Casaldàliga.

de Balsareny, retrobant i recordant l’obra de 32 autors.
Una iniciativa de gran valor,
La cirereta del pastís la vam que volem agrair, felicitar i
Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY
tenir quan
els Rapsodes abraçar.
dels Pastorets de Balsareny
van oferir, just davant, i tam- Moltes
gràciestransportistes
a totes les perCapacitació
bé dins, de Cal Merenci, un sones queMatèries
ens han
ajudat a
perilloses
magnífic recital de poemes; gaudir i a fer possible aquesta
posant en valor la creativitat i diada de Sant Jordi; fent culsensibilitat CENTRE
poètica deDEla FORMACIÓ
gent tura, amor i solidaritat.

FONT

FEM TOTS ELS CARNETS
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

Els Rapsodes homenatgen els ‘Poetes de Balsareny’

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

MODA ÍNTIMA

Rapsodes dels Pastorets de Balsareny

El dia de Sant Jordi, els
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Rapsodes dels Pastorets
Tel. comercio 93 839 63 55
de Balsareny i el Cercle CulTel. contestador 93 839 63 35
tural de Balsareny, amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Balsareny, van oferir un
Baixada delescrits
Torrent, per
6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
recital de poemes
autors locals, actuals o passats, per tal de posar en valor la sensibilitat poètica de la
Plaça R. Viñes, 11
nostra gent. Entre rapsodes, Alfred Selgas
Tel. 93 839 60 38
autors i familiars d’autors,
BALSARENY
es van recitar versos de 32 els poetes balsarenyencs coJosep banda
Soler
poetes diferents —només 8 Cra.neguts,
que5 - BALSARENY
d’altra
de Manresa,
93 839
64 36
dels quals eren dones, cosa procuremTelèfon
anar
esmentant
que ens fa pensar que hi ha cada mes a les pàgines del
d’haver més poetessesGÈNERES
que Sarment
en reconeixement
DE PUNT
- CONFECCIÓde
no sabem. Cal aclarir que no la feina que fan. L’acte va tenir
hi foren pas representats tots lloc a la plaça de les Monges

TAVERNA EL BOTER

JOIERIA
RELLOTGERIA

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

CARNS
minuts a cal Merenci, a qui
(Ricard Viñas), al costat
de la CAPDEVILA
agraïm l’hospitalitat.
parada de llibres benèfica
que I ELABORACIÓ
CRIANÇA
PRÒPIA Agraïm
i al públic assisARTESANALS
la Fundació Casaldàliga hi PRODUCTES
va als recitadors
muntar. Cap a les acaballes tent l’escalf que van donar a
del recital, la pluja va obli- aquest acte.
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY
gar rapsodes i espectadors [Vegeu moltes més fotograa aixoplugar-se durant uns fies al blog del Sarment]

FORN

Pa i Pastisseria

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

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

Riu

Bar - Restaurant

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

06

Actualitat

Alfred Selgas

Esplèndids Balls de Sant Marc
Sarment

El dia de Sant Marc, la Festa
Major de Balsareny va viure
un any més un dels seus actes més emblemàtics: els tradicionals Balls de Sant Marc,
que igual que l’any passat es
van celebrar a la plaça Roc
Garcia, en part dalt d’un entarimat i en part al bell mig
de la plaça. Va fer un dia esplèndid i s’hi va aplegar molta gent, que va poder gaudir
d’unes magnífiques ballades
en una ambient festiu i participatiu.
Hi van ballar els grups de
Bastoners i del Ball de la
Faixa de l’Institut Escola
Guillem de Balsareny; els
Dansaires dels Pastorets de
Balsareny (vegeu article a
part); la colla gegantera Els
K+ Sonen de Balsareny amb
els gegants Blanca i Ferran

i els gegantons Mn. Joan i
Mariona; els Bastoners de
Balsareny i els Geganters i
Grallers de Balsareny, amb
els gegants Marc i Maria. Per
cloure l’acte, les dues colles
geganteres van fer una ballada conjunta, i la Cobla la
Principal de Terrassa —que
ja havia interpretat la música
de Mn. Joan Bajona per als

gegants i gegantons, va tocar tres sardanes, la primera de les quals, l’esperada
“Records de Balsareny”, de
Josep M. Albertí. Felicitem
als organitzadors i a tots els
participants en aquesta diada tan lluïda.
[Vegeu moltes més fotografies al blog del Sarment]
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Imatges de Balsareny
Isidre Prat Obradors

Aquest mes de maig us encoratgem a endevinar on correspon
aquesta imatge d’un racó del nostre terme municipal i si ens en
podeu fer cinc cèntims. És fàcil.
Trobareu la resposta més endavant, en aquest mateix número
de Sarment. Si voleu veure millor la foto, en color, entreu a la
nostra versió digital: sarment.blogspot.com.

Alfred Selgas

Isidre Prat Obradors
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Dansaires - Ballades de Sant Marc
Dansaires dels Pastorets de Balsareny

Diada de Sant Marc. En un
migdia de dilluns ben assolellat, els Dansaires dels Pastorets de Balsareny han tornat
a ballar a la plaça en els tradicionals balls de Festa Major,
que, igual com l’any passat,
han tingut lloc a la plaça de
l’Església. Ho han fet juntament amb els Geganters i
Grallers de Balsareny i la colla gegantera Els K+ Sonen
de Balsareny, així com amb
els Bastoners de Balsareny i
els grups de Bastoners i del
Ball de la Faixa de l’Institut
Escola Guillem de Balsareny,
i amb la Cobla La Principal de
Terrassa.
Els nostres Dansaires van
obrir l’acte oferint als assistents el Ball d’Homenatge.
Inspirats en la tradició bas-

ca de ballar un Aurresku a
l’inici de qualsevol acte de
celebració o de reconeixement, i davant la inexistència
a Catalunya de res de semblant, el músic Jaume Arnella i el coreògraf Joan Serra
van crear l’any 2009 el “Ball
d’Homenatge”, utilitzant la
música de la polca del Ball
de Gitanes de Sant Celoni i
punts de dansa tradicional
catalana. Els dos creadors del
Ball d’Homenatge demanaven que fos interpretat sempre amb música en viu. Es
pot interpretar amb un o més
instruments i el poden ballar
un o diversos dansaires.

presenta petites variacions
segons el lloc on era cantada.
A continuació, Picar i Dansar, un ball de marcat origen
germànic, amb una melodia de caire airós i alegre.
Els dansaires hi aprenen a
remarcar els accents de la
música. Hi pot participar un
nombre il·limitat de parelles,
que en tot moment dansen
cara a cara.
I van acabar la seva actuació amb La Bolangera, una
dansa d’origen probable-

Seguidament van dansar el
Ball de la Civada, una dansa
molt estesa per tot Catalunya i que antigament ballaven
homes sols. La cançó que
acompanya aquesta dansa

M. Lupión

Alfred Selgas
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ment francès, ballada per
molts esbarts dansaires de
diversos indrets dels Països
Catalans. El nom prové de
la paraula “boulangère” (fornera), que és el nom també
d’una dansa en ball rodó que
es ballava a França. Va assolir gran difusió pel fet que era
emprada com a “cap de ball”
per a començar les festes de
les places i previ acord amb
els músics, podien formarse parelles a l’atzar que calia
mantenir durant tota la festa.
[Vegeu moltes més fotografies al blog del Sarment]
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Concurs Literari de Sant Marc
Sarment

El dia de Sant Marc a la tarda va tenir lloc a la plaça Onze de
Setembre el lliurament de premis del Concurs Literari i Artístic de Sant Marc, organitzat per l’Ajuntament de Balsareny,
Regidoria de Cultura i Biblioteca Pere Casaldàliga. Aquest
any la modalitat que tocava era la poesia. Felicitem tots els
concursants i especialment els premiats, els quals ens han
facilitat els seus poemes per tal que els publiquem.

Roger Garrós

Bruch
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que mai hauré
anys)
Infantil (fins a 12
Premi categoria
GB
Pseudònim: R

Laia Morral Coro

Música de Vida

minas

Negres i corxeres
notes oblidades
silencis de tot tipus
fan un camí de pe
tjades.
Batega i calla...
Batega i calla...
Aquest és el ritme
del meu cor
en la frenètica melo
dia de la vida.
Melodies oblidad
es
per moments acce
lerades
ensurts alegries i
festes
silencis, rodones
i blanques.
En aquesta gran
orquestra
d’instruments com
passats
intentem tots ser
feliços
sentint-nos acom
panyats.
Premi categoria juv
enil (12-18 anys).
Pseudònim: Maced
ònia d’instruments

Laia Rodríguez Pulido

Efímer

Camino,
respiro.
i entremig dels camps,
M’aturo,
sento.
i al bell mig del bosc, et
T’escolto,
yà, et perdo.
però el xiuxiueig és llun
Et busco,
do.
corro cap al poble i et cri
Et guaito,
bservo.
i molt cautelosament, t’o
T’admiro,
m’apropo.
i sense ser-ne conscient,
T’agafo,
ço.
molt delicadament, t’abra
Em parles,
sapareixes.
i com un estel fugaç, de
M’acomiado,
oro,
i tot i sentir que ja t’eny
et deixo marxar.
n,
Sense dubtar ni un sego
Que et podré recordar.
-59 anys)
Premi categoria Adult (18
Lema: Bala de plata
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Cultura

Lluïsa Coma

Una mirada in

quieta

ant i poruga
Mirada expect
e l’atemoreix.
cap al món qu
it i dolor
Incertesa, negu
anent,
discussió perm
per l’estat de
t,
a improceden
per la violènci
t.
en
rr
co
re
t gest
per l’inescaien
t,
golir el sofrimen
Empassar; en
t!
en
rm
tu
Només
res més a mà.
t,
iten l’immedia
Ulls que agua
ls encastats,
al
tr
es
ls molts
pesarosos pe
bats,
ls espinosos em
temorosos pe
n desordenat.
fixats en l’entor
.
rapa i agarrota
La dissor t l’eng
nalla.
La vil fera l’ate
icola l’infant
La destral esm
olor.
en la seva trem
que s’endinsa
a
as
cobert l’arr
El posseïdor en
a el plançó.
i muta en víctim
anys
Majors de 60
Premi categoria
uedjo
Pseudònim: Ll

Antònia Rimbau

Dencàs

Sant Jordi 2022

Quines roses més
boniques
tinc al meu jardí.
Blanques, roses i
vermelles:
què més us podr
ia dir?
Sí!
Que en aquesta fe
sta tan assenyala
da,
la senyera al meu
balcó penjaré,
perquè és la mev
a estimada
fins que moriré.
Feliç Sant Jordi!
Accèssit categoria
Majors de 60 anys
Pseudònim: Feliç
Sant Jordi

R. C.

Concert de primavera en
record de Mn. Joan
Sarment

La Festa Major 2022 es va
cloure la tarda del dijous 28
d’abril amb les actuacions
dels alumnes de l’Escola de
Música i Teatre Mn. Joan Bajona i de la Coral Sant Esteve, en un concert de primavera en record de Mn. Joan
Bajona i Pintó, representat
per un dels gegantons de la
colla Els K+ Sonen, que ens
el fa sempre present i ens
evoca la bona feina que va
fer al nostre poble.
Els alumnes de l’Escola
de Música, dirigits per Pau
Bombardó, Berta Moreno i
Toni Garrido, i la de Teatre,
per Elisa Jorba, van interpretar diverses cançons,
peces musicals i actuacions
que combinaven l’expressió
corporal amb la música; en
destaquem les de la popular italiana Bella Ciao; The
Entertainer, de Scott Joplin; la divertida paròdia de
la marxa de les trompetes
de l’òpera Aida, de Verdi; la
tradicional americana Down
by the Riverside, i els solos
de The Show Must Go On,
de Queen, i Sweet Child O’
Mine, de Guns N’Roses.
Tots els intèrprets van demostrar un bon potencial,

i en conjunt la qualitat dels
seus professors.
L’acte es va celebrar a la
plaça de la Mel, però el concert de la Coral va tenir lloc
a dintre la sala Sindicat a
causa de la pluja. La Coral,
dirigida per Marc Comabella, també al piano, i amb
Antoni Requena al violí i Pere
Requena al violoncel, va
interpretar, entre altres, el
Rèquiem de ‘Gaudí’ d’Albert
Guinovart i el tema He somiat, de la mateixa obra,
amb la solista Laia Morral;
l’espiritual Oh Happy Day,
amb la solista Laia Carulla
i Pau Bombardó a la bateria; Memory, de ‘Cats’, amb
lletra de T. S. Eliot i música
d’Andrew Lloyd Webber;
El pardal no sap cantar, de
Francesc Vila, i Oració al
senyor Sant Jordi, amb lletra
de Salvador Espriu i música
també de Francesc Vila.
Tot plegat, una tarda musical
i cultural que va ser rebuda
amb aplaudiments per part
del nombrós públic. Felicitats als organitzadors i enhorabona a tots els participants.
[Vegeu moltes més fotografies al blog del Sarment]
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Educació

‘El camí que ens fa iguals’
Dèlia Ortega i Lluïsa Coma

L’alumnat de 6è de l’Institut
Escola Guillem de Balsareny
va presentar un projecte al
Concurs Escolar del Grup social ONCE en l’àmbit d’acció
educativa i ha guanyat el 1r
premi en la categoria B de la
demarcació de Barcelona i
Catalunya.
Aquest concurs es convoca
anualment i es tracta d’un
programa que “ajuda a fomentar valors com la solidaritat i el pensament crític,
el paper actiu de l’alumnat
i el treball col·laboratiu
per aconseguir la igualtat
d’oportunitats per a totes les
persones”.
Aquest any es tractava
d’elaborar un cartell sota
el lema “El camí que ens fa
iguals”. Quan les escoles
s’inscriuen al concurs, se’ls
proporcionen uns materials
per a fer una reflexió prèvia,
una primera aproximació sobre les discapacitats d’una
persona i la inclusió en un
món per a tots i totes.
Així doncs, van iniciar el projecte amb la projecció d’uns
vídeos que van servir de punt
de partida per a l’anàlisi, la
reflexió i la maduració d’una
idea pròpia per al treball. La
pluja d’idees, el treball en petit grup i el teixit del grup classe en van configurar el disseny. El resultat és un cartell
físic en el qual hi ha un camí
per on circulen persones di-

I.E. Guillem de Balsareny

verses, amb discapacitat o
sense, i van trobant missatges que ajuden a incorporar
cada vegada més gent en el
trajecte d’un món més igual
i inclusiu. Les frases són:
Esport adaptat a l’escola,
L’escola inclou tothom, Llenguatge de signes a l’escola,
La diferència ens fa especials, Igualtat d’oportunitats,
Un món més just, Conèixer
món i Un món adaptat per a
tothom.
Quan l’esbós inicial va estar
enllestit, calia bastir el projecte amb els millors mitjans
per a fer un bon treball, i tal
com pretenia el títol, el cartell havia d’arribar a un públic
ben divers: la persona que hi
veu i la que no hi veu, la que
hi sent i la que no hi sent, la
que pot llegir i la que no pot,

la que té capacitat o manera
per connectar-se amb un mitjà tecnològic i la que no en
té…, i així van anar perfilant
un model adaptat a les capacitats de cadascú.
Convé analitzar el cartell des
de diverses òptiques:
• El títol esdevé una creació
artística de gran qualitat.
• Els missatges transcrits en
diversos formats: en la nostra escriptura convencional
de grafies i paraules; en
Braille, el sistema de lectura i escriptura tàctil pensat
per a persones cegues; i, a
més a més, en àudio, per
mitjà d’una enganxina que
és un xip i que amb el sistema NFC permet escoltar
el missatge en veu amb un
dispositiu mòbil.

• El disseny del camí que
ens fa a tots iguals, amb
icones que representen
persones amb diferents
capacitats.
• El muntatge respon als
principis del disseny universal i es presenta de
quatre maneres diferents:
imatge, escriptura, Braille
i àudio. Aquest conjunt
de possibilitats el formen
dos únics fulls superposats; un de transparent
amb l’escriptura Braille,
que permet veure el de
sota amb les imatges i escriptura convencional, i al
darrere uns xips NFC que
contenen un enllaç personalitzat a gravacions amb
missatges parlats.
Una vegada acabat el projecte, hem observat la sim-
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plicitat i versatilitat del cartell. La construcció no ha
estat fàcil perquè s’havien
de treballar diferents àmbits:
el gràfic —dibuix, frases escrites i títol—, el tecnològic,
la introducció d’un sistema
de lectura i escriptura diferent, el Braille, i un munt
d’informació i assimilació de
conceptes com la inclusió,
les barreres per a les persones amb diversitat funcional, la manera de construir
projectes sense barreres, i
un ús del llenguatge precís i
molt concís, perquè el projecte l’havien de resumir en
un àudio d’un minut.
Els mestres i l’alumnat ens
han explicat que aquest projecte s’ha anat construint a
partir dels dubtes que van
anar sorgint. Per exemple:
com escrivien els missatges
en Braille en un full transparent de plàstic. I ho van fer,
i tant que ho van fer! Amb
el codi en mà i través d’una
plantilla i un punxó van anar
marcant els missatges punt
a punt. El Ferran Gállego ha
estat una persona molt activa en el projecte i els va pr0àggoporcionar la plantilla i
els va ensenyar a programar
els xips que permeten escoltar en àudio els missatges
només posant en contacte
el telèfon personal i a través
d’una app creada expressament. Aquesta aplicació pot
descarregar-se mitjançant
un codi QR inclòs al cartell i
que també van crear els propis alumnes.
La Marta Ortega, la tutora, i el
Ferran Gállego, responsable

temps. Ens han transmès
que l’aprenentatge escolar
també és social i la vida del
carrer també es transforma
en aprenentatge escolar.
La Marta guarda amb emoció els petits esbossos del
projecte que han pogut materialitzar en un treball conjunt, de classe, que dona
força al grup i el fa créixer.
I el Ferran ens explica que
per a ell el premi ha estat el
“bany de nens”; la quitxalla
que, en saber-se guanyadors, l’abraçaven i el feien
partícip de la seva alegria i
feina.

I.E. Guillem de Balsareny

de l’activitat extraescolar de
tecnologia, van anar posant
a disposició de l’alumnat
tots els mecanismes per fer
possible aquest cartell amb
disseny universal.
Hem parlat amb els nens i
nenes i amb la Marta i amb el
Ferran, i no sabem qui està
més content. Creiem que
l’alumnat ha fet un aprenentatge molt ampli de conceptes i aplicacions. Ha sigut un
plaer sentir-los parlar amb el
vocabulari que han integrat,
tant de valors socials com
tècnics i de construcció en

grup d’un únic model. Estan molt satisfets de tots
els passos que han tingut
en compte per a fer aquest
treball únic i divers al mateix

I.E. Guillem de Balsareny

Un guany compartit com la
confecció d’un únic cartell;
la inclusió ha estat la clau de
la feina i la satisfacció que
es desprèn també és una
de sola. L’alumnat ha estat
premiat amb unes motxilles individuals i un xec de
tres-cents euros per a una
activitat conjunta de classe
i passar a la següent fase
del concurs a nivell espanyol. L’esforç i la bona feina
són els premis més valuosos
d’aquest projecte i les estratègies que han incorporat
per continuar aprenent.
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La Garsa / Imatges de Balsareny

‘Els balsarenyencs fan coses’:
Mar Poyato, periodista
La Garsa

Seguint
amb
el
cicle
d’entrevistes amb públic
organitzades per la gent
de La Garsa, sota el nom
de “Els Balsarenyencs fan
coses”, una cinquantena
d’assistents van acostar-se
dissabte 30 d’abril al Casal
Cívic de Balsareny per escoltar la periodista nascuda
a Balsareny Mar Poyato.
Durant prop de dues hores i
amb un to distès i molt proper vam poder aprendre de
primera mà com és el món
del periodisme, la relació
amb companys dels altres
mitjans i moltíssimes anècdotes entre curioses i divertides sobre aquesta profes-

sió, com quan va coincidir
amb la reina Leticia en una
recepció oficial. També va
haver-hi moments per parlar
de la vida d’una periodista a
Madrid i de les dificultats que
encara tenen les dones per
desenvolupar-se en aquesta
professió. El judici del procés
català al Tribunal Suprem a
Madrid va ocupar una bona
part de la conversa, ja que
la Mar va ser la responsable d’informar-ne durant tot
el judici a l’emissora RAC1.
Sens dubte, una gran tarda
que ens ha acostat a una figura tan destacada com la
Mar Poyato.
[Vegeu moltes més fotografies al blog del Sarment]

Jordi Vilanova

Jordi Vilanova

Solució a Imatges de Balsareny

Gairebé tots els balsarenyencs el coneixem. També
l’hem anomenat sovint, incorrectament, el “castell dels
moros”, en contraposició
a l’altre. De fet, actualment
s’ha perdut força aquesta
denominació.

(entre els carrers Sant Josep
i Costeta), passar pel túnel
de vianants de sota l’autovia
i, al cap d’uns 100 metres a
l’oest, agafem un camí per la
dreta, per sobre d’unes granges, que va pujant fins a la
carena de la Baga Fosca, on
prendrem el primer trencall
a l’esquerra, que ens porta
fins a dalt de tot del turó. Des
del Callerís hi ha 1 km i 100
metres aproximadament. Cal
dir que també s’hi pot arribar amb cotxe, amb molt de
compte, tret dels darrers 150
metres. També s’hi accedeix
des d’altres camins que rodegen el turó del fortí, com
pot ser, per exemple, per la
mateixa carena de la Baga
Fosca venint de la pista de la
Torre de Castellnou.

Normalment hi pugem a peu
des del poble, fent una petita
excursió. Podem començar a
la casa de pagès del Callerís

El fortí, que està en ruïnes,
va ser construït el 1839 per
vigilar els camins i prevenir
un altre setge com el que,

Isidre Prat Obradors

Correspon al Fortí Carlí del
Serrat del Maurici, per la cara
nord-est. Per la seva situació, dalt d’un turó de 418
metres d’altitud, és un dels
monuments emblemàtics de
la població, junt amb el Castell de Balsareny. Tots dos
s’alcen com a punts estratègics a banda i banda del
nucli urbà: el fortí a l’oest i el
castell a l’est.

Isidre Prat Obradors

des del mateix turó, havia
sofert Balsareny per part del
carlí Comte d’Espanya aquell
mateix any. És, per tant, una
fortificació molt més moderna que el Castell de Balsareny, que és de l’època medieval, tot i que es conserva
molt millor. Està fet sobretot
amb pedra sorrenca.
Malgrat el seu estat ruïnós,
fa només uns 40 i escaig

d’anys es va restaurar, netejant-lo, col·locant-hi una
passarel·la de metall, que
travessa la fossa per poder
accedir al seu interior; i reforçant amb totxanes algunes parets. Actualment està
ple d’herbassar, però s’hi
pot entrar i veure’n part de
l’estructura de les antigues
estances i les torres de vigilància de les quatre cantonades.
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Societat

Txus Garcia

Fòrum d’Entitats
Txus Garcia

Un grup de col·lectius i
persones inquietes per fer
avançar en l’activitat social i
cultural de base a Balsareny
va convocar el dissabte 30
d’abril al matí, a la sala Sindicat, un fòrum d’entitats per
a analitzar la importància de
l’associacionisme en la vitalitat sociocultural. L’objectiu
era debatre i proposar línies
de treball conjunt i traçar
idees de futur que facilitin
els projectes de les entitats.
Posar, en definitiva, sobre
la taula, il·lusions i neguits
d’aquells que s’agrupen i
generen vida associativa per
al poble.
L’equip per al desenvolupament de Balsareny Educa es
va encarregar de la dinamització i organització de l’acte,
planificant la jornada amb un
caràcter constructiu i distès.
La Jornada va començar

Txus Garcia

amb l’acollida dels participants i entrega de material.
Un cop feta la salutació a
tots els assistents es va procedir a fer una breu i distreta
representació teatral que va
servir per posar-nos en situació per poder encarar la segona part de la jornada, en la
qual es van formar diferents
grups de treball, que, d’una
manera col·loquial, i mentre
esmorzàvem, vam anar fent
aportacions i debats, per tal
que de cada grup en sortissin idees, opinions i propostes de millora.
Un cop finalitzat el treball per
grups, es va fer una exposició general de les propostes
i idees, les quals, entre tots,
vam poder posar en comú
i debatre-les, matisar-les i
arrodonir-les.

la matinal. Aquest document
haurà de ser consensuat per
les entitats i participants per
fer-lo públic als mitjans i a les
xarxes en un curt termini de
temps.
La jornada va ser un èxit
d’assistència, ja que vam
comptar amb la presència

Jordi Vilanova

Per concloure vam escollir
un grup de redacció de treball, que va rebre l’encàrrec
d’elaborar un document que
aglutini tot el treball fet durant

Jordi Vilanova

de més de vint entitats i unes
quaranta persones. A tots
els volem agrair la seva participació, entrega i dedicació.
Poques maneres millors hi ha
per fer poble que dialogant i
debatent constructivament.
[Vegeu moltes més fotografies al blog del Sarment]
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Racons del Bages

La balma de Comaposada
Isidre Prat Obradors

Com s’hi arriba?
Per arribar-hi, des de Balsareny, cal anar cap a Navàs i
seguir pel Mujal, Sant Cugat
del Racó i fins a Castelladral
(uns 15 km entre tot). Passat
aquest nucli, s’agafa la carretera que va cap a Súria (la
B-423) i, al quilòmetre 9.200,
cal deixar el cotxe i prendre
a peu un corriol molt estret,
a l’esquerra, que no es veu
gaire (és abans d’arribar al
trencall de la masia del Forn),
que va baixant per dintre el
bosc uns 400 metres; llavors
es trenca a l’esquerra per
una pista ampla i se segueix
uns 200 metres fins a passar
per sobre de la balma i trobar un corriolet de baixada,
que està indicat, per poder
entrar-hi ben bé a dins.
Com és la balma
i de què està feta?
Si entrem a la balma, podrem
veure’n les seves parets, el
sostre i les ruïnes de l’antiga
casa que albergava a dintre,
que sembla ser que era un
refugi d’una família que feien
de carboners, de fer carbó
vegetal, amb llenya del bosc.
La balma en qüestió és molt
espectacular i té una curiosa
estructura semicircular, d’uns

Isidre Prat Obradors

El plafó del Geoparc a Navàs, on
consta la Balma de Comaposada.

Isidre Prat Obradors

La magnitud de la balma, de forma semicircular.

30 a 40 metres de llargada.
La llosa principal, que fa de
sostre, és de pedra sorrenca,
amb calcàries a sota, i constitueix el que s’anomena un
“paleocanal”, formació molt
freqüent que fa referència a
un espai on antigament hi
passava un curs d’aigua i que
més endavant va ser omplert
amb sediments més joves,
en aquest cas eren sorres
que es van anar compactant
fins a formar la gran llosa de
pedra sorrenca o gres (castellà: arenisca).
Per cert, és força comú, a la
Catalunya Central, anomenar
també “roc salzó” (variant de
sauló, sorra) a aquest tipus
de roca; sobretot la gent més
gran de la pagesia és la que
manté aquest terme.

La cova de sota la llosa
s’hauria anat excavant per
l’erosió que fan les aigües de
la pluja, que es va emportar
roques més toves que hi havia, com les argiles. La caseta la van construir també
amb pedra sorrenca: passejant per les seves ruïnes, se’n
poden distingir les seves estances.

com les activitats de divulgació i turisme que s’hi porten
a terme. Recordem que una
de les activitats ha estat la
col·locació de plafons divulgatius a la majoria de poblacions. Doncs bé, així com al
plafó de Balsareny es destaquen les “dames coiffées”
de la Resclosa, al de Navàs,
situat a l’entrada sud del poble, just a la frontera amb les
cases de Balsareny, veurem
que hi ha la foto de la Balma
de Comaposada.

Patrimoni del Geoparc
La balma pertany al municipi de Navàs i és una joia
més del nostre Parc Geològic de la Catalunya Central,
el qual fa uns mesos va ser
visitat per membres de la
UNESCO per revalidar-ne el
títol, comprovant molts dels
seus punts emblemàtics, així

Isidre Prat Obradors

L’interior del sostre, justament amb
un niu típic de les orenetes vulgars,
de què parlàvem el mes passat en el
Projecte Orenetes, que acostumen a
fer el niu en coves i interiors de cases.

Isidre Prat Obradors

Isidre Prat Obradors

La caseta de sota la balma, de pedra sorrenca.

L’interior de la caseta, les ruïnes de les seves estances.
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Tempo

Tempo: ‘La princesa en texans’
gran amant de les arts escèniques. Col·laborador implicat amb diversos projectes
culturals a l’Anoia i al Bages,
l’any 2000 va fundar deParranda, centrada en espectacles familiars; el 2013 es va
estrenar com a dramaturg,
adreçat al públic adult, amb
la creació de laParrandera,
i l’obra “El Teo va de putes”.
L’any 2017 Grau va impulsar
el projecte de microteatre a
Manresa Cop d’ull; i el 2018
a Igualada, Xiques.

Jordi Vilanova

Tal com avançàvem en
l’anterior butlletí, el passat
dia 8 de maig vam poder
gaudir d’una nova sessió del
Cicle d’espectacles familiars,
Tempo, amb l’espectacle “La
princesa en texans”, de la
companyia bagenca Sgratta.
Els actors, i autors del text,
Clara Gavaldà i Joan Cirera
—que ben aviat van guanyarse els espectadors balsarenyencs—, representen dos
simpàtics venedors ambulants carregats d’objectes.
Ens expliquen una fantàstica
llegenda: al país del Poble
Sec fa temps que no hi plou,
i per acabar d’arreglar-ho, un
terrorífic drac es beu la poca
aigua que raja de la font Dolça.
Allí, la Maribel —una princesa
molt especial—, amb l’ajuda
d’un munt de personatges
divertits, treballa per fer fora
el drac i per aconseguir que
arribi l’aigua al poble. Ens expliquen que l’important no és
qui ets, sinó com ets. Durant
tota la representació aquests

Sgratta

venedors van sintonitzar molt
bé amb un públic entregat,
participatiu i engrescat. Sens
dubte va haver-hi connexió
absoluta entre les butaques i
l’escenari.
L’obra és basada en El país
del poble sec, dels autors
Clara Gavaldà i Joel Grau.
Per a aquest últim, en acabada la representació, els

actors, des de dalt l’escenari
i enmig d’aplaudiments, van
tenir un gest en el seu record,
tot senyalant enlaire. Perquè,
malauradament, el mateix dia
8 de maig, hores abans de
la representació a Balsareny,
els actors van assabentar-se
que l’amic i autor de l’obra,
Joel Grau, havia mort a l’edat
de 47 anys.
Grau, actor i pallasso igualadí, veí de Manresa, va ser un

Sgratta

Sgratta

Des de Sarment volem expressar el nostre condol per
aquesta pèrdua als actors
de la companyia Sgratta, els
quals, malgrat haver arribat
a Balsareny amb una trista
notícia als seus cors, van ser
capaços de mostrar el seu
talent escènic fent gaudir i
riure el públic, i alhora fer reviure la memòria de l’autor de
l’obra.
Si res no ho impedeix ens
retrobarem amb un nou cicle
d’espectacles familiars, Tempo, per al proper diumenge 5
de juny, amb l’espectacle: El
llop i les set cabretes, de la
companyia “Xip Xap”.
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Torna la Caminada Popular de Balsareny
Isidre Prat Obradors

El diumenge 15 de maig Balsareny tornava a celebrar,
després de dos anys sense
fer-la a causa de la covid-19,
la tradicional Caminada Popular, en la seva 34ena edició. Molta gent del poble i
de fora es va poder retrobar
per gaudir de l’esport i la
natura. Novament el Centre
Excursionista de Balsareny
s’engrescava a organitzar-la,
amb la il·lusió també de portar a terme moltes més activitats, que ja han començat
aquesta primavera, amb altres rutes pel terme i per Catalunya. Properament, per
exemple, torna el popular
Cros del Traginer, el proper
11 de juny.
Enguany la participació ha
estat de 245 persones, una
bona xifra tenint en compte l’aturada de dos anys; i
considerant també que, els
darrers anys, la participació,
abans de la pandèmia, havia anat baixant: d’unes 300
persones, el 2017; es va passar a 260, el 2018; i a 215, el
2019. Per tant, ara encara hi
ha hagut uns 30 participants
més que la darrera vegada.
En aquesta edició, hi ha hagut dos itineraris: un de més

curt, de 7 km; i un altre de
més llarg, el més habitual,
d’uns 14 km. Sembla que
l’itinerari curt ha fet venir ganes de caminar a gent que
abans no solia participar-hi.
La prova és que ha tingut
força èxit: unes 55 persones,
la majoria de Balsareny.
Als dos itineraris hi havia un
tram comú, des de la plaça
de l’Església, que era el control de sortida i on es donava
coca per agafar energia, fins
a la casa del Vilar, nou control
i on hi havia l’esmorzar per a
tothom. Es passava pel pont
de la Via, la zona del Mallol,
l’espai protegit de la Resclosa dels Manresans, els masos de la Rabeia, el pontet
de la Rabeia per travessar el
Llobregat, la Masoveria i fins
als camps del Vilar.

on se seguia planejant fins
prop de Serra-sanç, en terme de Sallent, contemplant
una bonica panoràmica de
tot l’entorn, des de Montserrat fins al Prepirineu. Es retornava després cap al poble
per pistes i corriols, passant
per sobre de l’Alou i fins als
plans de Puigdorca i prop
del mas de les Planes. Entremig hi havia un altre control
i l’habitual avituallament de
les taronges i aigua.
Els dos itineraris confluïen
al pont del Riu i el darrer
tram era comú: la costa del
Repeu, d’uns 200 metres,
fins arribar a la plaça de
l’Església de nou, on hi havia, com de costum, un petit
piscolabis.
El dia va ser molt calorós,

Després
de
l’esmorzar,
l’itinerari curt es completava
amb el camí de retorn cap
al poble per la pista ampla
que va a parar a la carretera
d’Avinyó.
Tanmateix l’itinerari llarg
continuava des del Vilar,
passant per la coneguda
Font del Vilar (on sempre
raja aigua) i travessant de
seguida la carretera d’Avinyó
per enfilar-se, costes amunt,
fins a l’altiplà del Repetidor,

Alfred Selgas

semblava que començava
ja l’estiu. De fet, la caloreta
ja havia començat a notarse durant aquella setmana.
Aquest any, i en un moment
tan adequat com la plena primavera, van retornar els tradicionals “cartellets”, referits
a les principals plantes de la
nostra vegetació mediterrània: arbres, arbustos i moltes
herbes florides.
Per acabar la jornada, a les 6
de la tarda, a la sala petita del
Sindicat, va tenir lloc la projecció de diversos audiovisuals: l’un, sobre un reguitzell
de fotografies preses durant
el matí a diversos punts del
recorregut de les caminades;
i un parell més sobre dues
ascensions a pics pirinencs,
realitzades fa alguns anys pel
Centre Excursionista.
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Les dades de la caminada

Edats dels participants

A la caminada 2022, com ja
hem dit, hi van participar 245
persones (d’elles, unes 55 a
l’itinerari curt). De Balsareny
n’hi havia 135, en tant que
les 110 restants eren de fora.
Pel que fa als balsarenyencs,
que representen més de la
meitat (un 55,1 %), una dada
prou bona (alguns anys enrere no arribaven a ser la
meitat), hi havia 56 homes
(41,5%) i 79 dones (58,5%).
Quant als forasters, 52 eren
homes (un 47,3%); i 58 eren
dones (un 52,7%), una dada
més ajustada: és a dir, la diferència era més petita.

Cal dir que la mitjana d’edat
no era gaire jove, sinó força
alta. Pel que fa als balsarenyencs, un 69 % eren gent
d’entre els 41 i 70 anys; mentre que un 23 % eren de 40 o
menys anys; i, concretament,
de la franja de 21 a 30 anys
solament hi havia 2 joves. Per
últim, de més de 70, eren un
8%. El participant més gran
fou un home de 81 anys.

Procedència
dels forasters
La majoria, com és lògic,
eren del Bages: 50 persones
(un 45,45%): 17 de Manresa, 10 de Sant Joan de Vilatorrada, 5 de Sallent, 5 de
Navàs, 3 de Santpedor, 2 de
Sant Fruitós de Bages, 2 de
Navarcles, 2 de Monistrol de
Montserrat, 1 de Valls de Torruella, 1 de Gaià, 1 de Cardona i 1 de Súria.
De tota manera, el lloc d’on
va venir més gent, fou de
Barcelona ciutat, amb 21
participants (alguns, perquè
tenen familiars propers a
Balsareny). Juntament amb

un participant d’Esplugues
de Llobregat i dos de Santa
Coloma de Gramenet, van
ser 24 persones del Barcelonès (un 21,8%).
També de la comarca propera del Berguedà, vam
tenir gent: 17 persones (un
15,5%): 13 de Puig-reig i 4
de Casserres.

Alfred Selgas

Tot seguit, la comarca del
Vallès Occidental, d’on habitualment sempre hem tingut
gent: 15 persones (un 13,6%)
: 10 de Terrassa, 3 de Ripollet i 2 de Matadepera.
Finalment, van participar-hi
4 osonencs (un 3,6%): 1 de
Vic, 1 de Tona, 1 de Balenyà
i 1 de Santa Creu de Joglars.

Referent als forasters, la mitjana d’edat encara era més
alta. Aproximadament un
85% era gent de 40 o més
anys; i gairebé la resta, un
13 %, eren nois d’entre 7 i 12
anys, que venien acompanyats pels seus pares. No hi
havia quasi ningú de 12 als
40 anys. El visitant més gran
també fou un home de 81
anys de Sant Joan de Vilatorrada.
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Gonzalo Reyes Sempere, en el
món del servei itinerant amb
la seva companya, la Remei
Josep Gudayol i Puig

Avui obrim aquesta finestra
oberta i l’aire primaveral ens
omple amb les olors de la
bona fruita i la verdura de la
parada a la plaça de la mel
dels nos, podríem dir, amics
del Gonzalo i la Remedios.
Ens saludem amb el bon dia
matiner i emprenem un amable xerradeta. Som a l’espai
obert de la nostra plaça per
segon cop; segur que n’hi
haurà algun altre, però avui
els dos protagonistes ens
acullen al seu estand de davant de la sala del Sindicat
paral·lel amb el darrere del
carrer Llevant. Fan goig de
veure uns quinze metres omplerts amb la matèria primera del producte que fa tants
anys posen a la venda amb
la seva simpatia i cordialitat
que els balsarenyencs coneixem. Comencem:
És el Gonçal qui tenim més
a prop. El Gonçal va néixer
el 30 d’agost de 1963 a Sabadell i actualment resideix
a Castellar del Vallès. Té els
estudis del temps, la coneguda EGB, que va cursar
a Sabadell. Ens diu que,
malgrat que li agrada, no té
temps per llegir, però és un
gran aficionat al món del futbol i el motociclisme. Geogràficament coneix un 20%
de llocs d’Espanya, però

també ha anat a París, Itàlia
i Tunísia. En el seu temps de
lleure en general li agrada
tot.
— Pregunta obligada. Balsareny us recorda d’haver-vos
conegut en aquell any a la
plaça de l’Església. Quin any
corria?
— Em sembla recordar que
era al voltant del 1983.
— El lloc habitual de la vostra
parada era, va ser, a la dreta
de la plaça de l’Església davant l’actual rectoria- Sempre vàreu estar al mateix
lloc?
— Sí, ens vàrem situar en
aquest lloc perquè ens va
semblar un dels més bons,
sobretot durant els dies
d’hivern, perquè a primera
hora ja hi tocava el sol.
— Balsareny coneix ben bé
i té present la Remei, el seu
pare, i més tard a tu mateix;
saps si hi havia hagut algun
altre precedent abans?
— No. Que nosaltres sapiguem, aquest servei al públic es va començar amb el
caràcter familiar del pare de
la Remedios.
— Quin era en aquells anys
el producte estrella que
posàveu al servei del públic?

Juan Herrera - 670 23 07 75

Gonzalo i Remedios

VENTAet
I REPARACIONS
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estrede la Mel,és
2, bxs.
- Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
BALSARENY
lla, ja que en general
han es-- infordos2@gmail.com
— Per últim, per què hem de
tat, són, la fruita i la verdura venir a comprar a la vostra
fresca i de primera qualitat.
parada?
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— En primer lloc, com he
dit abans, per la bona qualitat dels nostres productes
i, sincerament, pel nostre
— Són 39 anys d’estada bon tracte envers els nosamb tots vosaltres i de po- tres clients, que a més d’això
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Entrevista a Jordi Comabella. Avui noves
amistats culturals, demà il·lusió per ser mestre
Josep Gudayol i Puig

Abril, un mes ja en plena primavera amb dies més llargs,
i amb calor, obrim aquesta finestra per parlar amb el nou
representant del pubillatge
balsarenyenc, l’Hereu. Jordi Comabella és un cúmul
d’agraïments, tal com podeu comprovar en la xerradeta que ens dona el plaer
d’haver tingut.
El mes passat us vam presentar la Pubilla. Quina sort,
poder comptar amb una joventut entusiasta a fi de tirar
endavant la nostra cultura
universal catalana. De bat a
bat us deixem amb el seu
currículum i l’entrevista.
Jordi Comabella i Navarro
va néixer a Balsareny el 17
de setembre de 2003. Va
estudiar l’ESO, i el Batxillerat
humanístic a l’Institut Llobregat de Sallent, i actualment
està fent el grau superior
d’Educació Infantil (CFGS,
Sant Vicenç de Castellet).
D’aquí a dos anys, quan
acabi el cicle, té pensat fer
la carrera de magisteri per
poder optar a ser professor
d’Educació infantil.
Pel que fa als esports, el
bàsquet és l’esport que més
li agrada, no tan sols en gaudeix practicant-lo, sinó també veient-lo. Pel que fa als
viatges, ens diu sincerament
que és una persona a qui no

li entusiasma gaire viatjar,
però que tot i així, ha estat
a diferents indrets (Sardenya, Nàpols, Pisa, Florència,
Mònaco…) i ha recorregut
tota la costa catalana des
del cap de Creus fins al delta
de l’Ebre. Llegir no li agrada
massa, però pels estudis, fa
poc ha acabat de llegir un
llibre titulat “Nen, a dormir”.
La seva gran afició és escoltar música. L’ajuda molt
a poder-se concentrar en
aquelles activitats en què fa
falta una “empenteta” per
poder tirar endavant. Per altra banda, també li agrada
veure el bàsquet i el futbol.
— En primer lloc ens plau
preguntar-te: com va ser tot
això de presentar-te com a
Hereu de Balsareny?
— Sincerament, em van demanar si volia ser l’Hereu de
Balsareny, ja que no s’hi havia presentat ningú.
— Quantes persones éreu a
la convocatòria?

t’ha de presentar i entre tots
els candidats es fa un examen oral i un examen escrit.
— I vau fer l’examen?
— En aquest cas, nosaltres
no vam haver de passar cap
prova.
—
Quina
responsabilitat creus que tens, pel fet
d’ésser nomenat Hereu?
— Considero molt important que la cultura d’un municipi no es perdi mai i que
es gaudeixi i es visqui al
màxim. Com a Hereu, intentaré deixar constància del
meu poble i la seva tradició
perquè pugui anar creixent i
avançar al llarg dels anys.
Per dir-ho amb una frase, diria: s’ha de vetllar i esforçarse al màxim perquè la cultura
d’un lloc evolucioni.
— Estàs doncs content
d´haver pogut entrar a formar part del pubillatge de
Balsareny?

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

— I tant! Estic molt content
de ser aquí on soc ara i poder portar el poble de Balsareny arreu del país. Estic
molt il·lusionat per endinsarme en aquest món del pubillatge i sobretot, per gaudir
molt visitant llocs i fent noves
amistats.

— Primerament, una entitat

— I finalment, a qui dona-

— En aquestes noves eleccions de Pubilla i Hereu només ens hi vam presentar la
Berta Soler i jo: només vam
ser dos.

Jordi Comabella

ries les gràcies per aquesta
oportunitat?
— En primer lloc, agraeixo
l’esforç i l’ajut que rebem
dels pares, que sempre ens
acompanyen allà on sigui.
Als antics Hereu i Pubilla
del poble, el Ferran i la Judit, que ens han assessorat
en diversos aspectes durant el traspàs, també els
estem molt agraïts. També
donar les gràcies al Gerard
Capdevila, per tota l’ajuda
que ens facilita en el nostre
dia a dia i la gran implicació
que té en aquesta tradició.
I a l’Ajuntament, pel suport
que ens dona i les gestions
burocràtiques que s’han de
seguir.

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

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

@casinobalsareny
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Devots i apòcrifs
Equip del programa ‘De fora vingueren’

Just abans de marxar de
Setmana Santa, el programa
De fora vingueren de Ràdio
Balsareny va fer l’edició de
tancament de la Seva segona etapa.
Després de la multitudinària
edició de Nadal, el programa va agafar un aire molt
més propi de la sobrietat i
austeritat dels últims dies de
quaresma. Si bé no tothom
va mostrar la cara més devota des del primer moment,
els papers van anar mutant
a mesura que avançava el
programa.
L’entrevistada d’aquesta edició va ser una gallina que,
gràcies a un avançat servei
de traducció simultània, va
posar sobre la taula la seva
tragèdia personal: pondre
mones de xocolata no és
gens fàcil, i menys encara
amb les formes punxegudes
que demana la canalla!
Canviant els papers, els forans de l’equip van passar
pel concurs sobre cultura
balserenyenca
preparada
pels més arrelats. “In situ”
es van escriure i cantar ca-

Equip del programa ‘De fora vingueren’

ramelles especials per a
l’ocasió, vam sentir el primer
bon acudit de l’equip de tota
la temporada (amb permís
de les interferències) i amb
la tragèdia d’Ucraïna acabada d’encetar, la iaia Lourdes
va donar els consells essencials per sobreviure al repartiment de mones evitant les
restriccions de la mà del veïnat balsarenyenc.

nera, vam sentir la salutació
dels diferents col·laboradors
dels reportatges i un compendi de moments dels diversos programes en una
seqüència hilarant. I el moment més esperat: l’entrega
dels premis. El Grup Llobet
va proporcionar tres fantàstics premis als millors acudits. Francisco Garcia, Txus
Garcia i Marta Bruch van
endur-se vals de compra,
una espatlla de pernil, una

cistella de fruita i conserves i
aperitius com a recompensa
d’haver explicar els acudits
millor puntuats. Bon profit i
moltes felicitats!

el dol a la infància”, va explicar com apropar el concepte
de final de vida als més petits, així com acompanyarlos en els seus processos
de dol i pèrdua.

També ens va fer un petit resum, per edats dels infants,
de com veuen aquests la
mort, i els processos de dol;
deixant enrere falses creences que la societat té sobre
la mort.

tents. Alhora però, donats els
continguts tractats, també va
fer posar els sentiments a flor
de pell, imaginant situacions
tant doloroses, com malauradament reals a la vida.

La xerrada, adreçada als familiars i a professionals que
treballen amb infants, ens va
explicar com és d’important
apropar el cicle de vida als
més petits, i com podem
fer-ho.

“Si no introduïm la mort en
l’educació, no estem educant
per la vida”; aquesta frase resumiria els continguts d’una
més que interessant sessió
que va agradar molt als assis-

I com no podia ser d’altra ma-

El programa segueix en el
seu horari de dimarts alternatius de 9 a 10 amb més
premis i una secció nova
que visita Balsareny a través
d’allò que passa a les xarxes.
Us esperem al 107.1 F.M.!

Com gestionar el dol a la infància
AMPA

La psicòloga Cristina Cuesta,
especialitzada en
acompanyament al dol i a
la pèrdua, en intel·ligència
i gestió emocional; va oferir una xerrada organitzada
per l’AMPA de l’Institut escola Guillem de Balsareny,
el passat dia 3 de maig a la
Sala Sindicat.
Amb el títol “Com gestionar

Des de l’AMPA del Institut
escola agraïm a Cristina tot
el que ens va ensenyar, així
com la presència i participació dels assistents.
Gràcies per participar!
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Comiat al ‘Pep Llarg’
Alfred Selgas i Joan Prat

Aquest mes ens ha deixat
en Josep Figuls Macià.
Aquest era el seu nom, però
per a nosaltres sempre serà
el “Pep Llarg”.

Sortida a l’Aneto, estiu 1969.
Amb Joan Farré, Joan Prat, Andreu Molina (+), Josep Franquet, Josep Codina,
Eduard Sala (+), Joan Noguera, Josep Fíguls (+) i Alfred Selgas.

Nascut a Olvan fa 76 anys,
només arribar a Balsareny
s’incorporà a l’Agrupament
Escolta Guillem de Balsareny i la seva arribada
va ser molt important. En
aquella època (any 1969),
l’agrupament anava curt de
dirigents. Nosaltres, llavors,
érem Pioners, i havíem planejat que la sortida de l’estiu
fos al Pirineu lleidatà, al Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb
una ascensió a l’Aneto; però
ens calia un dirigent que
ens hi acompanyés, ja que
només teníem el consiliari,
que en aquell moment era
Mn. Josep Franquet, disposat a venir amb nosaltres.
De seguida vàrem fer pinya,
i en Pep es va oferir per entrar a l’Agrupament com a
dirigent i acompanyar-nos a
l’esmentada sortida.
Des d’aleshores, i durant uns
anys, vàrem tenir una relació
molt estreta; i també ell, tot i
que després va marxar a treballar a fora, sempre va tenir
interès a mantenir-la.
Justament, en el recordatori, amb la frase “He marxat,
però us seguiré estimant
sempre”, la família hi ha posat una imatge de l’Aneto.
Veure aquesta imatge ens ha
fet evocar un cop més aquell
episodi de la nostra joventut
que, ben segur, també devia
formar part dels seus bons
records.
Sempre et recordarem i
t’estarem molt agraïts per la
teva entrega i amistat. Gràcies per tot, “Pep Llarg”!

Arxiu família Fíguls / Arxiu Alfred Selgas
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Ser un mateix
Agustí Borrell

Les societats modernes
s’han caracteritzat per una
conquesta progressiva de la
llibertat individual. Hi ha un
corrent de pensament molt
estès que defensa i promou la
capacitat de decisió personal
en quasi tots els àmbits de la
pròpia vida. Això es planteja
cada vegada més com un
dret, i recentment s’ha estès
a la possibilitat de decidir fins
i tot sobre el propi gènere o
sobre el final de la vida.
Tot i els seus aspectes positius, quan aquesta tendència

es porta a l’extrem pot arribar
a crear una falsa sensació
d’omnipotència. Temps enrere, una discutible campanya
institucional que tenia com
a títol genèric “drets obvis”
arribava a afirmar: “Tens dret
a no tenir límits”. És una declaració certament exagerada i impossible d’aplicar en la
seva literalitat.
El camí cap a una existència
humana feliç i satisfactòria comença per l’acceptació lúcida
i conscient de la pròpia realitat
personal. Per a això és necessari un coneixement adequat
de si mateix. És indispensa-

ble que cadascú es conegui
tant com sigui possible, amb
els seus límits i les seves capacitats, els seus desigs i les
seves possibilitats. Aquest era
un dels principis de l’antiga
saviesa grega, formulat en el
famós “Coneix-te a tu mateix”, esculpit al temple de
Delfos.
Els grans mestres espirituals,
en particular els místics, insisteixen sempre en el coneixement propi com a pas essencial en qualsevol procés de
creixement personal. Des del
punt de vista cristià, això significa abandonar una mirada

Arxiu

espontània i superficial, i entrar en el propi interior per observar i acollir la realitat d’un
mateix amb totes les seves
implicacions. Aquesta decisió
porta a reconèixer la pròpia
feblesa, però permet sobretot adonar-se de la riquesa
immensa que hi ha en nosaltres, creats per Déu a la seva
imatge, fets fills seus en Crist i
habitats pel seu Esperit.

Visita al Santuari de la Cova a Manresa
Mn. Antoni Bonet i Trilla

Està previst fer-la el dissabte, 4 de juny pel matí, sortint a les 10 h. de la plaça
de l’Església. L’organitza el
grup d’evangelització de la
Parròquia i cal apuntar-se a
l’estanc Casaldàliga. Data límit: 31 de maig. El cost del
viatge i de la visita guiada és
12 €. Hi ha els interessants
mosaics d’en Marko Rupnik.

OLGA
estètica
home-dona
Arxiu

Confirmacions
Mn. Antoni Bonet i Trilla

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

ELECTRICITAT
FONTANERIAEl diumenge, dia 5 de juny a
les 12 h. a l’església parroquial, a càrrec del nou bisbe
de Solsona, Mons. Francesc
Conesa.

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

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08
BALSARENY

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

FONT

CENTRE DE INSTAL·LEM
FORMACIÓ
I REPAREM
Antiga Casa Rosendo
des de 1926

AIGUA · LLUM · GAS · ANTENES TV · CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

FEM TOTS ELS CARNETS

Travessera, 77 - Tel. 93 820 03 55 - 605 79 78 32 - BALSARENY
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
instalnou@gmail.com
Tel. 93 874 38 57
Tel. 93 839 60 88

JOIERIA
RELLOTGERIA
Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY

Riu

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

Pla de suport al bullying:
Gràcies, no està perdut
Josep Gudayol i Puig

Són les set del matí, plou
una fina pluja d’aquest mes
de maig; em desvetlla i, fent
un salt, salto del còmode
llit i el nou dia m’empeny a
asseure’m al davant de la
meva màquina d’escriure
amb el desig de compartir
amb tots vosaltres algunes
de les reflexions que tinc el
plaer de llegir al meu diari.
“En
Marc
va
canviar
d’institut, ho explicaven els
pares desesperats perquè
estava tan espantat que ni
els dirigia la paraula ni volia
sortir de l’habitació, sempre
amb el cap jup. Els mestres
tampoc s’explicaven l’actitud
d’un alumne que havia seguit
bé els estudis en una aula
tranquil·la d’una població de
comarques. Fins que la psicòloga els va posar sobre la
pista: era víctima de bullying
o assetjament per part d’un
grup de companys que mai
no li havien tocat ni un pèl
però l’intimidaven a còpia

d’insults i menyspreus constants. Quan es va descobrir
la veritat, ell ja havia marxat i tornava a socialitzar-se
amb dificultats lluny d’aquell
horror. Ha passat força
temps des d’aquest episodi
i l’assetjament escolar –ara
ja totalment identificat en
les seves diferents formes:
agressions físiques, verbals,
digitals– continua provocant
patiments terribles i fins episodis d’intent de suïcidi o
suïcidis consumats entre
el grup d’adolescents: segons informació dels Mossos d’Esquadra, a Catalunya cada any hi ha uns cent
casos denunciats, la punta
d’un iceberg submergit per
la por, la indefensió i la vergonya”. Carme Vinyoles,
diari El Punt Avui.
Benvingut al pla de tu a tu
que els mossos han engegat i han estès a tot un grup
d’alumnes d’ESO per formar
un equip de suport contra
aquesta malaltia social. Gràcies, no està tot perdut!

Abril finit el camp florit
Pressió (hPa)
Màxima (dia 29)
Mínima (dia 1)

Francesc Camprubí

Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes
Mitjana de màximes
Mínima (dia 5)
Màxima (dia 16)
Mín. més alta (dia 12)
Màx. més baixa (dia 1)

5,0
19,7
-3,0
27,8
11,3
10,8

Vent (km/h)
Ventada més alta
(dia 20 a les 17:50)

57,0

1.018,0
994,1

La pluja (litres/m2)
Dia 19			 6,2
Dia 20			 1,2
Dia 21			 9,8
Dia 23			 9,0
Dia 30			 7,0
Total		
33,2

Arxiu

Repte núm. 70
Roc Carulla

Resposta al repte 69:
5 prestatgeries

ROBA I PERFUMERIA

Carme Galera

FUNERÀRIA FONTAL, SA

Un ciclista escala un port a la velocitat de 15km/h.
Mar Pulido
A quina velocitat ha deM.
baixar-lo
si volCañellas
obtenir una
DELEGADA
velocitat mitjana de 20 km/h en tot el recorregut?

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY

Arxiu

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

MORROS
Al servei de la construcció

Bruc,
19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
Salut
i lògica!
www.funerariafontal.com

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
Àgueda Borrero - Margarida Noguera

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

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

Pastisseria
Sant Domènec, 32 - BALSARENY
Tel. 93 839 61 35
Publicació periòdica, transmesa pels
seus editors. Tarifa postal 200gr., 0,13 cts.
Decret 2243/77 (BOR núm. 208 - Art. 1)

Butlletí del Cercle Cultural de Balsareny

Dipòsit legal: B-27.977-1980

Plaça Ricard Viñas, 3, 2n - 08660 BALSARENY (Bages)

