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Actualitat

Les Petjades de Pere Casaldàliga

El dissabte 14 de maig de 
2022, Balsareny va resseguir 
les “Petjades” de Pere Casal-
dàliga en una matinal acom-
panyada de versos i referèn-
cies a les causes a què el 
bisbe Pere va dedicar la vida.

L’acte va començar a les 10 
del matí a la plaça Montse-
rrat, al costat del monòlit de 
pedra provinent del massís 
de Montserrat —d’aquí ve el 
nom de la plaça—, en el qual 
hi ha una placa commemora-
tiva de quan Pere Casaldàliga 
fou nomenat fill predilecte de 
Balsareny, l’any 1983. 

Glòria Casaldàliga, en nom 
de la Fundació Casaldàliga, 
va donar les gràcies a la se-
tantena de persones assis-
tents, entre les quals Paulo 

Comissió Pere Casaldàliga Maldos, amic i col·laborador 
de Pere Casaldàliga, i res-
ponsable en polítiques públi-
ques al Brasil en els governs 
de Lula da Silva i Dilma Rou-
seff; Francesc Serra, delegat 
de la Generalitat de Catalun-
ya en  serveis territorials de la 
Catalunya Central; Isidre Viu, 
cap del grup municipal d’ERC 
a l’Ajuntament de Balsareny; 
i Maritxu i Joan de Quadras, 
representants de la Fundació 
Pere Casaldàliga. Va excusar 
l’assistència Sílvia Tardà, con-
sellera en l’àrea d’educació i 
cultura del Consell Comarcal 
del Bages, a la qual li hauria 
agradat de ser-hi. 

Els rapsodes dels Pastorets 
de Balsareny van recitar frag-
ments dels poemes “Retorn 
pairal” i “Castell de Balsa-
reny”, de Casaldàliga; van ex-
plicar breument la relació de 

cada indret amb el pare Pere 
i van comentar les causes as-
sociades a cada punt.
  
En el cas de la  plaça 
Montserrat es va fer esment 
del cementiri municipal —on 
reposen els pares i germans 
del bisbe, i el seu oncle mos-
sèn Lluís Pla, assassinat el 
1936— i del monòlit de la 
plaça, i es va parlar de la cau-
sa del Regne de Déu i de la 
causa Negra, fent referència 
a la igualtat i a la llibertat de 
les persones.

Vam anar fins a Cal Lleter, la 
casa on va néixer Pere Casal-
dàliga i on viu la seva família. 
A la mateixa placeta, l’actual 
Casal d’Entitats havia estat 
entre 1905 i 1973 l’escola de 
les Germanes Dominiques, i 
en Pere hi va anar de pàrvul. 
Es va fer referència a la 

Alfred Selgas
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causa Indígena i a la identitat 
dels pobles.

Tot seguit vam arribar a 
l’església de Santa Maria de 
Balsareny, documentada de 
l’any 1009 i ampliada al segle 
XVII, on en Pere va ser bate-
jat; i al seu costat, l’actual Llar 
parroquial, que havia estat, 
entre 1931 i 1973, l’escola de 
Sant Josep, on Casaldàliga 
va estudiar. Els rapsodes van 
apropar-nos a la causa de 
la Teologia de l’Alliberament, 
per una església humil aixe-
cada pels més pobres i com-
promesa ineludiblement amb 
el canvi social.

Des d’allà vàrem baixar pel 
Repeu fins a l’aqüeducte i 
viaducte de Santa Maria, 
construït l’any 1339 perquè 
l’aigua de la Séquia superés 
la riera del Mujal. Es va par-
lar de la causa de la Terra i 
l’ecologia: la lluita cap a una 
socialització necessària.

Els participants van iniciar el 
camí cap al Castell de Balsa-
reny. Uns van pujar-hi a peu, 
d’altres amb cotxes particu-
lars o bé amb el servei de bus 
que hi havia a disposició dels 
assistents. Arribats al símbol 
més representatiu de Balsa-
reny, el Castell, els rapsodes 
van llegir el poema que Pere 
Casaldàliga li va dedicar. Ho 
van fer a dintre de l’església 
del Castell, del segle XIII. 
La causa assignada va ser 
l’Esperança: “La solució 
sempre és l’esperança. Una 
esperança, però, que es posi 
a fer feina, que sàpiga viure el 
dia a dia, que miri de fer amb 
els altres el treball de la justí-
cia i de l’alliberament.”

Els participants van poder 
conversar i prendre uns refri-
geris al patí d’armes. i allí ma-
teix Paulo Maldos va fer una 
xerrada molt interessant que 
duia el nom de: “Pere Casal-
dàliga; compromís i militàn-
cia en temps de feixismes”. 
Maldos va fer un repàs de la 

història política del Brasil des 
dels anys 60 fins a l’actualitat, 
i va lloar la feina feta per Pere 
Casaldàliga, la seva influèn-
cia i lluita en favor dels mes 
febles, dels pobles originaris 
del Brasil i d’Amèrica Llatina, 
i el va definir com a “profeta 
transformador”.

Va explicar que Gilberto Car-
valho, polític i exministre de la 
secretaria General de la Pre-
sidència del Govern durant 
el mandat de Dilma Rouseff, 
tenia un retrat de Casaldàliga 
al seu despatx “com a símbol 
de respecte”. Va fer referèn-
cia al gran vincle que tenia 
Casaldàliga amb el seu poble 
natal, Balsareny, i va subrat-
llar com n’és d’important el 
llegat i la “petjada” que deixa. 
També va fer balanç dels 
principals impactes de les 
actuals polítiques de Bolso-
naro al Brasil, principalment 
sobre els col·lectius minorita-
ris, principalment els Pobles 
Indígenes, però també sobre 
la societat en general, que ha 
normalitzat la polarització i el 
discurs de l’odi. 

Un sol imponent va obligar 
una part dels assistents a 
moure’s cap a les voltes del 
pati, buscant-hi l’ombra. Des 
de l’organització demanem 
disculpes per no haver-ho 
sabut preveure. Tot i això, els 
participants van poder seguir 
escoltant Maldos amb aten-
ció. En acabat, vam gaudir 

plegats d’un dinar de germa-
nor al saló del Tinell.

Volem donar les gràcies a la 
propietat del Castell de Bal-
sareny per la seva gentilesa, i 
a totes les persones que han 
participat de la jornada. A 
aquelles que han col·laborat 
en l’organització: Imma 
Franch, Impremta Orriols, 
Jordi Sarri, Transports Arnau 
Costa, Rapsodes dels Pas-
torets de Balsareny, Llibreria 
els Colors, Dolç Capritxet, 
Bar K2; i a Marc Vilardell, 
Josep Cañellas, Salvador 
Portabella, Rafa Jurado, Al-
fred Selgas, Jordi Vilanova... 

A l’Ajuntament de Balsareny 
per cedir-nos el material 
sol·licitat, i als membres de la 
Brigada municipal per lliurar-
nos-el, sempre amatents a 
col·laborar en els diferents ac-
tes que s’organitzen al poble 
amb un servei eficient, proper 
i amable. Moltes gràcies a 
tothom, per fer possible una 
matinal tan interessant. 

[Vegeu moltes més fotogra-
fies al blog del Sarment]

Alfred Selgas

 Jordi Vilanova

 Jordi Vilanova
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X Trobada de Gegants i acte commemoratiu

Aquest any, la Colla Gegan-
tera “Els K + Sonen” de Bal-
sareny hem celebrat el desè 
aniversari d’ençà la formació 
de l’entitat. Per aquest motiu, 
a més de la tradicional tro-
bada de gegants, es va voler 
incrementar l’efemèride amb 
tot un reguitzell d’actes des 
de bon matí.

Amb la col·laboració de di-
ferents entitats culturals del 
poble, es va realitzar una 
sèrie d’actuacions a l’espai 
exterior del castell de Bal-
sareny en format mostra de 
balls. 

Amb aquest acte es va vo-
ler remarcar la simbiosi entre 
castell i poble al llarg de la 
història: partint de fragments 
de l’obra Balsareny més de 
mil anys, escrita per en Ra-
mon Carreté, es van anar 
intercalant les diferents ac-
tuacions dels grups presents 
en consonància amb la tra-
ma. La història remuntava 
des del coneixement escrit 
de l’existència del poble i 
castell, fins als nostres dies; 
amb la formació de les dife-
rents entitats i sense passar 
per alt els diferents moments 
àlgids de Balsareny, també 
els de crisi, amb alts i baixos, 
i les guerres.

L’acte anava relatat per un 
presentador de la mateixa 

Colla de Geganters i Grallers de Balsareny - Els K + Sonen

Els K+Sonen

colla organitzadora, en Jo-
sep Maria Soler, i també 
comptava amb la teatralit-
zació de la figura d’en Pau 
Bròquil, interpretat pel balsa-
renyenc Abel Fornell.

Vam poder comptar amb la 
presència i la col·laboració 
de la Coral Sant Esteve de 
Balsareny, del grup dels 
Dansaires dels Pastorets 
de Balsareny, del Ball de la 
Faixa i de quatre colles ge-
ganteres: les dues pròpies 
del municipi de Balsareny, la 
de Sant Julià de Lòria (Princi-
pat d’Andorra) i la de Vinaròs 
(País Valencià), la qual també 
ens va fer gaudir del seu ball 
de “nanos” (capgrossos). La 
majoria d’actuacions de les 

diferents entitats van anar 
acompanyades per la mag-
nifica interpretació musical 
de la cobla Ciutat de Girona, 
que va acabar l’acte amb la 
sardana Records Balsaren-
yesos, la qual fou ballada 
per una bona part dels as-
sistents.
La darrera intervenció va ser 
per part del baró del castell 
de Balsareny, que va dirigir 
unes paraules als presents 
encoratjant a la realització 
d’aquests actes i felicitant la 
colla amfitriona.

Cal remarcar que, tot i que 
la matinal cultural va ser molt 
calorosa, va tenir una bona 
acceptació i presència de 
veïns, que van anar buscant 
les poques ombres que hi 
havia; també vam comptar 
amb la presència de la Te-
levisió del Berguedà, que va 
enregistrar un reportatge de 
l’esdeveniment que es pot 
trobar al seu portal web. Des 
de l’entitat els agraïm plena-
ment la seva pujada al cas-
tell. 

L’acte va finalitzar al voltant 
de les 13 h. A les 14h, a la 
Sala Petita del Sindicat, es 

va dur a terme un dinar de 
germanor de la pròpia enti-
tat juntament amb les dues 
colles vingudes de fora de 
Catalunya.

La plantada va començar a 
les cinc de la tarda, al carrer 
Carrilet, al davant de l’Institut 
Escola Guillem de Balsa-
reny, on anaven arribant les 
diferents colles i plantant les 
figures tot omplint el tram ci-
tat.

Simultàniament els monitors 
del cau AEIG havien preparat 
a l’interior del pati de l’escola 
diferents activitats obertes a 
tothom qui hi volgués parti-
cipar.

A 2/4 de 7 en punt va co-
mençar la lluïda cercavila, en 
una tarda encara molt calo-
rosa, per diferents carrers 
i places del poble; sort en 
vam tenir de poder disposar 
de dos punts d’avituallament 
al llarg del recorregut per 
refrescar-nos amb begudes 
fresques.

A poc més de les vuit del 
vespre arribàvem a la plaça 
de l’Església on, sota un Alfred Selgas



amb el suport i col·laboració 
tant per part de l’Ajuntament 
com dels veïns del municipi 
que ens van ajudar en tas-
ques determinades, sense 
oblidar les diferents entitats 
culturals del poble i les colles 
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gran repic de campanes 
per part dels campaners 
de Balsareny, es donava la 
benvinguda a les diferents 
colles, mentre que aquestes 
s’anaven ubicant delimitant 
l’espai del ball. Seguidament 
serien presentades una per 
una i farien el seu ball de lluï-
ment, al mateix temps que 
recollirien el record de la tro-
bada a l’escenari, on es tro-
baven presents l’alcaldessa, 
el tinent d’alcalde, un regidor 
i la secretària i el cap de colla 
de la nostra entitat.

L’acte va cloure amb la balla-
da conjunta de totes les co-
lles i la plaça quedava petita 
amb tants gegants, gegan-
tons i nans dansant alhora.
La jornada va comptar amb 
les colles geganteres de la 
Coromina, Associació Delta 

del Prat de Llobregat, Ripoll, 
Lliçà d’Amunt, Navàs, Sant 
Julià de Cerdanyola, Sant-
pedor, Peramola, Puig-reig, 
Sant Fruitós de Bages, Ribes 
de Freser, Vinaròs, Sant Julià 
de Lòria, els grallers d’Avinyó 
i les dues colles locals. 

Tot seguit, els membres de 
les colles participants van so-
par a la plaça de la Mel. En 
aquell moment la temperatu-
ra era idònia. A continuació 
encara quedava una estona 
de ball amb DJ a l’interior del 
sindicat, on aquelles colles 
que es van quedar a dormir, 
com també les més properes 
i les d’aquí a Balsareny, vam 
allargar fins al voltant de les 
tres de la matinada. 
Una jornada molt completa, 
de la qual quedem molt satis-
fets d’haver-la pogut realitzar 

Alfred Selgas

geganteres que ens hi van 
acompanyar. Sols ens queda 
dir-vos: gràcies i fins l’any vi-
nent! 

[Vegeu moltes més fotogra-
fies al blog del Sarment]

Imatges de Balsareny

Es tracta novament d’endevinar què veieu a la fotografia i on co-
rrespon. Està situada en un indret de Balsareny. Recordeu que en 
podeu veure molt millor els colors 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

Alfred Selgas
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Grans Festes de Primavera

Entre els dies 22 i 29 de maig 
hem celebrat les Festes de 
Primavera de Balsareny. En 
primer lloc, com a nova pre-
sidenta de l’associació Els 
Ametllers, vull agrair tot el tre-
ball realitzat en aquests dies a 
tot l’equip de la junta i al nos-
tre grup La Il·lusió: sempre he 
dit que tots som un, perquè 
en efecte, sense l’esforç de 
tothom, res no hauria estat 
possible. Vull donar les grà-
cies a l’Ajuntament de Balsa-
reny i sobretot a l’alcaldessa, 
Noèlia Ramírez, que ens ha 
donat totes les facilitats; al 
nostre Casal Cívic, obert a tot 
el poble per fer activitats, i on 
duem a terme les nostres ho-
res d’assaig durant tot l’any; 
i també al nostre poble, que 
s’ha abocat amb nosaltres. 
Han estat unes  festes molt 
gratificants.

Maria Dolors Alcalà (Presidenta de l’associació Els Ametllers ) Entre les activitats més desta-
cades de la setmana hi ha ha-
gut un viatge a la Cerdanya; 
una demostració de gimnàsti-
ca i una de zumba; una missa 
de difunts amb ofrena de flors 
a l’església; una exposició de 
treballs manuals; l’actuació 
del grup Estrelles d’Or, de 
Navàs; una xerrada a càrrec 
del Dr. Josep Cañellas sobre 
el sexe a la tercera edat; una 
cantada d’havaneres pel grup 
Tercera Joventut, de Sant 
Fruitós de Bages; un taller de 
risoteràpia; un joc del quinto; 
una sessió de balls en línia; 
un dinar de germanor, i un 
concert amb el grup Pedro y 
Juan; per culminar la setma-
na, el diumenge dia 29, amb 
el nou espectacle del Grup La 
Il·lusió. Com es pot veure, en 
conjunt s’han fet moltes acti-
vitats, que pressuposen mol-
ta feina organitzativa i reque-
reixen molta col·laboració. 
Gràcies a tothom qui ho ha 
fet possible, i a tothom qui hi 

Jordi Sarri

ha participat. 

Com va dir el poeta Miquel 
Martí i Pol: “Penso / que res 
no és en va; / que res d’allò 
que dic / ni d’allò que faig / 
no es perd; / si en el joc hi 
arrisco / tot el que tinc, / sen-
se temor a perdre. / Dic / molt 
poca cosa. / Que ja ha arribat 
el temps de llevar-nos / i sortir 
a ple carrer / i acollir tota / la 
gent com a germans. / Faig 
/ tot el que puc per adaptar-
me al ritme / de tots els que 
conec, / un per un i amb es-
forç / perquè la meva veu els 
sigui / com un indret comú, 

Alfred SelgasAlfred Selgas

com una taula.” Per a nosal-
tres han estat unes festes 
molt  gratificants. En la vida 
passarem per una o diverses 
situacions que ens poden fer 
canviar completament com a 
persones i fer-nos ser millors.  

Moltes gràcies novament a 
tothom, i continuem en el dia 
a dia de l’associació. Ens tro-
bareu en totes les iniciatives 
que puguem fer al servei de 
la gent gran i us animem a 
participar-hi. 

[Vegeu moltes més fotogra-
fies al blog del Sarment]

Alfred Selgas

Jordi Sarri Jordi Sarri
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Jornada del Projecte Orenetes

El dissabte dia 21 de maig va 
tenir lloc a Balsareny una jor-
nada de treball de la Comis-
sió de Medi Ambient de Bal-
sareny Educa, per col·laborar 
en el Projecte Orenetes, un 
projecte de l’Institut Català 
d’Ornitologia (ICO). Hi van 
participar prop d’una vintena 
de persones, entre adults, 
nenes i nens.

Com ja vàrem apuntar el 
mes passat, aquest projec-
te pretén estudiar els ocells, 
en aquest cas l’oreneta cua-
blanca, a partir del seguiment 
dels seus nius als municipis 
de Catalunya, Balears i el 
País Valencià, mitjançant la 
participació ciutadana. Per 
això l’activitat estava oberta 
a tothom i esperem que, si 
podem continuar amb el pro-
jecte un altre any, augmenti la 
participació.

El nostre objectiu, per tant, 
fou documentar tants nius 
com fos possible de l’oreneta 
cuablanca, que nia a les 
façanes de les cases i altres 

Isidre Prat Obradors

edificis (no de l’oreneta vul-
gar, que fa els nius en baixos 
i interiors de cases i coberts).
La data escollida no era una 
casualitat: la segona quinze-
na de maig. És una època en 
què és més fàcil veure si els 
nius estan o no ocupats, per-
què normalment les orenetes 
ja han criat i fan cents de viat-
ges al dia per anar a buscar 
aliment (insectes caçats du-
rant el vol) i ficar-lo a la boca 
del pollets.

La matinal va començar a les 
10 al pati del Casino, on es 
van donar orientacions per 
poder identificar els nius i 
veure quins estaven ocupats i 
quins no (alguns estan aban-

donats o estan trencats). El 
pic de calor forta que feia 
aquells dies va obligar a sortir 
de seguida al carrer per po-
der acabar aviat.

En el Projecte Orenetes (el 
podeu trobar a la web orene-
tes.cat), trobem el nucli urbà 
de Balsareny dividit en 19 
quadrats, dels quals, gràcies 
a la gent que hi va partici-
par, se’n van poder censar 5, 
bàsicament els carrers més 
cèntrics del poble. Cada grup 
tenia una fitxa on calia anotar 
el nom del carrer i el número 
de la casa, el tipus d’edifici 
(casa, bloc, magatzem, nau 
industrial, edificis singulars...) 
i el nombre de nius en bon 

estat. Entre aquests, calia 
anotar després quants eren 
actius, per la qual cosa calia 
esperar uns minuts, en silenci, 
per veure si hi entraven o sor-
tien orenetes. Aquest temps 
d’observació també s’havia 
d’apuntar i finalment es po-
dia omplir, si era necessari, 
una casella d’observacions 
(curiositats, detalls concrets). 
També hi podia haver nius 
en construcció, però no se’n 
va donar cap cas, ja que al 
mes de maig totes ja tenen 
el niu fet (també aprofiten 
els d’anys anteriors). Com a 
anècdota, alguns nius aban-
donats, de vegades, els ocu-
pen els pardals.

En conjunt es van detectar 
força nius, tot i que a molts 
carrers no n’hi havia gaires. 
Pel que fa al fet de ser o no 
actius, cal dir que potser de 
força nius no es va poder 
saber del cert a causa de la 
calor forta cap al migdia, que 
fa minvar l’activitat d’aquests 
ocells. Normalment, si al cap 
d’un temps prudencial no 
s’experimenta una activitat 
segura, es classifica com a 

Concentració i orientació al pati del Casino
 Jordi Vilanova

 Manel Mingo

Sortida de treball al carrer
 Llorenç Planes 
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inactiu de moment; sempre 
es pot ser a temps de can-
viar-ho.

Per altra banda, es notava 
que en molts llocs hi queda-
va el senyal d’haver-hi hagut 
algun niu, però que s’hauria 
fet malbé amb el temps o bé 
els habitants de l’immoble 
l’haurien destruït. Sabem que 
sovint molesten la gent amb 
els seus excrements (només 
són les pells dels insectes 
que capturen), però també 
hi ha maneres de fer-hi front. 
Ens cal mirar, si és possible, 
de no eliminar els seus nius, 
perquè és una espècie prote-
gida. Un niu censat és un niu 
protegit!  Els nius estan pro-
tegits també fora de l’època 
de cria, quan han emigrat, i 
encara que no estiguin ocu-
pats; i, segons la normativa 
vigent, si cal fer qualsevol 
actuació en una façana que 
pugui afectar els nius, s’ha de 
demanar permís. Destruir-los 
és considerat un delicte.

Recordem que les orenetes 
es mengen molts insectes, 
com els mosquits, que ens 
molesten i ens donen pro-
blemes de salut pública. Si 
no hi fossin, ens queixaríem 
molt més de les picades 
d’insectes a l’estiu.

Després d’una hora i mitja 
aproximadament d’observa-
ció al carrer, tots els partici-
pants van tornar al Casino per 
fer una posada en comú dels 
resultats i comparar uns sec-
tors del poble amb uns altres. 

Les dades obtingudes es van 
penjar a la web de l’ICO, igual 

que fan tots els pobles. Han 
quedat encara moltes super-
fícies del plànol de Balsareny 
per completar-ne el recomp-
te de 2022, cosa que queda 
oberta a tothom, donat que 
s’hi pot participar a títol indi-
vidual. 

Cal dir que,  si mirem la web, 
a Balsareny les primeres da-
des les tenim de 2021, per-
què un conciutadà nostre hi 
va participar, amb un resultat 
de 57 nius censats en bon 
estat, dels quals 41 esta-
ven actius. De moment, en 
aquest 2022, durant la jor-
nada del 21 de maig es van 
censar 151 nius en bon es-
tat, dels quals 75 es va poder 
comprovar que són actius, o 
sigui, un 50%; és una dada 
bona, habitual segons l’ICO, 
tot i que és possible que n’hi 
hagi més d’actius que, de no 
fer tanta calor, s’haurien po-
gut veure. En tot cas, això es 
pot anar veient els propers 
anys, tret que algú vulgui 
repetir el mateix quadrat de 
superfície enguany.

 Jordi Vilanova

Com a curiositat, el màxim 
de nius es va trobar en una 
façana d’un bloc de pisos, 
on se’n van comptar 45, dels 
quals només se’n van veure 
14 d’ocupats. Sembla poc. 
Segurament n’hi ha més, 
però, havent-n’hi tants de 
junts, és difícil percebre cla-
rament, sense confusió, a 
uns 8 o 10 metres a sota, en 
quins entren i surten les ore-
netes i en quins no; a més, 
es necessitaria més temps. 
Un altre exemple, com a lloc 
concret, és l’arc que separa 
el carrer Guimerà de la seva 
prolongació, on hi havia 13 
nius, entre ells 8 d’actius: en 
aquest i altres punts es va 
poder comprovar que hi ha-
via menys activitat que l’any 
passat. No ho oblidem: a 
més calor, menys activitat!

Sabem que anys enrere 
hi ha gent que ha fet altres 
recomptes d’orenetes no 
enregistrats en aquest pro-
jecte. Així, el 2013, alum-
nes d’educació infantil de 

l’Institut Escola Guillem van 
fer un recompte de nius per 
la major part del poble.

Les dades actualitzades 
que podem obtenir en cada 
moment, i que pengem a 
la web, serveixen per estu-
diar l’evolució de la població 
d’oreneta amb el temps., i 
també per veure els seus 
requeriments ecològics; per 
exemple, els podem facili-
tar llocs amb fang per fer-se 
els nius; i, a més, les dades 
arriben als tècnics de les ad-
ministracions, que les poden 
fer servir per gestionar millor 
la protecció de l’espècie, in-
closes les qüestions urbanís-
tiques.

Com a exemple de les dades 
que podeu trobar a internet, 
direm que, des que es va co-
mençar el projecte, el 2007, 
s’han censat 246.762 nius de 
497 municipis.

La tertúlia final entre els as-
sistents, amb la bona com-
panyia d’alguns experts en el 
tema, que explicaren exten-
sament el projecte i la ma-
nera com s’hi treballa i nom-
broses curiositats d’aquest 
món animal, a més de les 
respostes a força preguntes 
dels participants, es va allar-
gar fins a les 3 de la tarda, 
pel gran interès que l’activitat 
va despertar.

Orenetes cuablanques als seus nius 
 Jordi Vilanova

Façana on es van comptar més nius d’oreneta cuablanca
 Jordi Vilanova
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Aquest mes parlem amb 
l’Albert López, un atleta que 
va començar el 1992  direc-
tament fent maratons i, amb 
els anys, donar pas a les 
Ironman. 
—Quan comença la teva de-
dicació a l’atletisme?

—Bé, jo sempre he sigut un 
aficionat a l’esport. En el seu 
moment ja em vaig treure el 
carnet de monitor nacional 
esportiu d’atletisme al centre 
Serrahima de Barcelona. Lla-
vors no hi havia gaire forma-
ció esportiva. 
      El meu interès per parti-
cipar de debò en l’atletisme 
va començar el 1992 veient 
la marató olímpica  de Barce-
lona, on corria el meu germà 
Joan. Al cap d’un any just, ja 
hi participava. Vaig debutar 
amb el Joan Mas i l’ Arcadi 
Alibés: tots tres corríem per 
l’equip del Domingo Catalan. 
En aquella marató postolím-
pica de 1993, també hi van 
córrer el Joan Prat i el Joan 
Bonals. Els del nostre equip, 
portàvem un lema escrit “Qui 
vulgui baixar de 3,30 que 
s’apunti”. I sí que en vam 
baixar: jo vaig fer 3h 28’ 54’’. 
      L’atletisme són reptes 
que un mateix es marca; du-
rant uns anys vaig entrenar 
per aconseguir baixar de les 
3 hores. Ho vaig assolir l’any 
2003 a Hamburg. Però és 
clar que, quan ja fas aques-
tes marques, costa rebaixar 
més els temps. Ara ja no en-
treno amb aquest objectiu, 
sinó amb el d’acabar les cur-
ses en què participo. 

—Ja veiem que tens un munt 
de trofeus, de pòdiums i re-
cords de participació a les 
curses. 

—Sí, és clar, amb els anys 
en vas acumulant, perquè 
he participat a moltes curses 

Lluïsa Coma i Alfred Selgas 

Albert López: la constància d’un ‘Ironman’ 

de 10 i 21 km (mitja marató) 
que serveixen d’entrenament 
per millorar la distancia de la 
marató.

—Algunes maratons desta-
cables?

—Moltes, però la de Nova 
York va ser molt important 
per a mi, i sobretot quan s’hi 
va afegir la Montse, la meva 
parella. 

—Sí, de vegades ja la veiem 
corrent per Balsareny i vol-
tants...

—Sí, he tingut molta sort per-
què la família m’hi ha acom-
panyat. Cap a l’any 2000, la 
Montse també es va prepa-
rar i va començar a participar 
en curses de 10 km, mitges 
maratons i maratons. Per a 
mi és un orgull, i córrer ple-
gats la marató de Nova York 
va ser especial. També hem 
corregut plegats a les mara-
tons d’Hamburg i Barcelona i 
moltes curses de 10 i 21 km. 
Ha estat un luxe!

—Albert, tens molt camí fet 
en l’atletisme, però des de fa 
alguns anys t’hem visualitzat 

més en el tema de les Iron-
man. Com ha anat aquesta 
progressió?

—Com a complement per 
millorar al triatló, vaig fer 
duatlons, la majoria en la 
modalitat Sprint, que es 
compon d’una cursa a peu 
de 5 km, una de ciclisme de 
20 km i una altra cursa a peu 
de 5 km. De les duatlons en 
tinc molt bon record: vam 
preparar-nos  i competir anys 
amb els germans Esquius de 
Súria. Un goig haver conegut 
aquest parell de persones! 
L’any 2004, tots tres vam fer 
pòdium en els campionats 
de Catalunya. 
      El 2003 em vaig apuntar 
al Club Triatló Sallent: vàrem 
fer un grup molt potent i de 
la mà de l’entrenador Joan 
Freixa vaig començar a pre-
parar la llarga distancia de 
triatló, la mítica Ironman. Allà 
em vaig començar a prepa-
rar, a part de l’atletisme que 
ja venia practicant, amb na-
tació i bicicleta, perquè ja sa-
beu que les proves inclouen 
les tres disciplines. Dins de 
les triatlons hi ha diferents 
distàncies i he passat per 
totes.

Distància Sprint: 0,750 km 
natació, 20 km ciclisme, 5 km 
cursa a peu.
Distància Olímpica “A”: 1,5 
km natació, 40 km ciclisme, 
10 km cursa a peu.
Distància “B”: 3,0 km nata-
ció, 80 km ciclisme, 20 km 
cursa a peu.
Distància “C”: 4,0 km nata-
ció, 120 km ciclisme, 30 km 
cursa a peu.
Distància Ironman: 3,8 km 
natació, 180 km ciclisme, 
42,195 km cursa a peu.

·

·

·

·

·

 Arxiu Albert López 

—Explica’ns, per exemple, 
com us canvieu entre una 
cursa i la següent i altres de-
talls per als no entesos en la 
matèria.

—Entre curses hi ha uns 
espais de transició, un per 
deixar el material de natació 
(neoprè en sortir de l’aigua), 
la bici i, a l’última transició, 
l’equipament per córrer. En 
inscriure’ns a la prova, ens 
adjudiquen un box que co-
rrespon amb el número del 
dorsal. Tot està molt orga-
nitzat. Durant la cursa, ens 
ajuden en els avituallaments 
amb aigua, begudes isotò-
niques, gels, etc. I, és clar, 
el temps que dediques a les 
aturades ja depèn de tu ma-
teix. 
      Un altre aspecte és el mi-
tjà aquàtic, nedem en aigües 

 Arxiu Albert López 
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Barcelona (9)
Sant Sebastià (2)
Berlin (1)
Hamburg (2)
Nova York (3)
Londres (3)
Vitòria (1)
Empúries (2)

·
·
·
·
·
·
·
·

MARATONS - Total 23

obertes: mar, llac, riu, pan-
tans... Hem nedat per llocs 
preciosos, llacs d’Àustria, 
rius d’Alemanya i el mar de 
Florianópolis al Brasil. Si 
anem vestits amb el neoprè 
ho decideix l’àrbitre a l’última 
hora en funció de la tempe-
ratura de l’aigua. I si ho con-
sidera oportú, fins i tot pot 
decidir disminuir la distància 
de la cursa de natació; una 
vegada ens va passar a Ban-
yoles; va considerar que la 
temperatura de l’aigua era 
massa baixa i van escurçar el 
recorregut. 
      Un altre element impor-
tant és que no pots “anar a 
roda” d’un altre ciclista en la 
distància Ironman. Això és 
motiu de penalització. 
Cal dir també que el públic és 
molt variat: el món de l’esport 
ha canviat molt. Abans a les 
triatló hi participava gent més 
veterana, amb més fons; ara 
mateix hi ha gent molt jove. 
Autèntiques feres que fan 
uns temps espectaculars! Hi 
ha molta participació, solem 
prendre-hi part entre 2.600 
i 3.000 atletes i els dorsals 
s’esgoten de seguida.

—A quin Club pertanys ac-
tualment?

A l’inici, al Club Triatló Sa-
llent, però el grup es va anar 
dissolent. Des de fa molts 
anys formo part del Club 
Triatló Manresa. Tot i així, hi 
ha molt entrenament perso-
nal. Cal molta constància i 

 Arxiu Albert López 

esforç, però que ve de gust.

—No parlarem de totes les 
marques, només de la teva 
millor en aquest tipus de 
competició. També dels llocs 
que has estat perquè, com ja 
ens has anticipat, l’esport  us 
ha permès fer turisme fami-
liarment.

En 7 ocasions ha baixat de les 
3 hores. El màxim són 6 hores.

Frankfurt, Alemanya (1)
Kärnten, Àustria  (3) 
Florianópolis, Brasil (1) 
Regensburg, Alemanya (1)
Niça, França    (1) 
Vitòria, Espanya (1) .
Copenhagen, Dinamarca (1)
Hamburg, Alemanya(1)

·
·
·
·
·
·
·
·

TRIATLONS DISTÀNCIA 
IRONMAN - Total 10

En una ocasió ha baixat de les 
10h. El màxim són 17 hores.

Quins són els teus objectius 
propers?

—Continuar entrenant; per-
què el meu repte (si la salut 
m’ho permet) és fer dues 
triatlons Ironman més i acu-
mular-ne un total de 12 per 
poder accedir automàtica-
ment al Campionat Mundial 

d’Ironman que es fa cada 
any el mes d’octubre a Kona 
(Hawaii) des de l’any 1978. 
Per a les persones que prac-
tiquem triatló, participar en 
aquesta cursa una vegada a 
la vida és la cita més impor-
tant que tenim. A més a més, 
vull que coincideixi amb els 
meus 60 anys.
      I és clar, la família m’hi 
acompanyarà i gaudirem 
d’una altra estada que vo-
lem que sigui immillorable. 
Recordo especialment quan 
vam anar a Nova York i amb 
els sogres, els tiets i els de 
casa – la Montse, la Marta i 
jo— vam fer el recorregut pre-
vi a la marató que s’anomena 
“La cursa de l’amistat”. El dia 
abans tanquen el circuit i s’hi 
pot passejar. Allò és una festa! 

Res més, com sempre, amb 
l’Albert hem après moltes 
coses sobre l’atletisme i més 
concretament sobre les mara-
tons i triatlons. Ell i la Montse 
porten molt de temps prepa-
rant-se físicament i mental-
ment per fer tantes curses. 
Parlen de l’esforç, la constàn-
cia i de “l’addicció sana” que 
els crea aquest esport. Mesu-
ren les forces i les equilibren 
amb les ganes. L’Albert ens 
explica que abans era més 
competitiu, però que ja fa un 
temps que corre sense rellot-
ge i més tranquil·lament: ara 
el seu objectiu és acabar les 
curses i preparar-se per a les 
properes.

 Arxiu Albert López 

      Gràcies a tots els esportis-
tes de Balsareny per aquestes 
entrevistes tan amenes. Com 
sempre, us desitgem el millor 
èxit, preparació i una bona 
predisposició mental per gau-
dir de l’esport, els sentiments 
que genera, les experiències 
acumulades i la cura del cos. 
Reguleu-lo, que és l’eina que 
us permet exercitar-lo!

 Arxiu Albert López 

 Arxiu Albert López 
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‘Contra corrent’: bon teatre al Casino
R. Carreté

El divendres dia 3 de juny va 
tenir lloc al Casino, en doble 
sessió de tarda i vespre, la 
representació teatral de fi de 
curs del segon taller de tea-
tre dirigit per Climent Ribera, 
amb l’actuació de Xavier Bo-
vet, Belén Calle, Glòria Ca-
saldàliga, Mireia Fernàndez, 
José Roldán i Oriol Serra. 

El grup va titular la seva obra 
Contra corrent, perquè es 
basa en sis peces breus 
d’Esteve Soler (Barcelona, 
1976), extretes del conjunt de 
la seva trilogia Contra el pro-
grés, Contra la democràcia i 
Contra l’amor, traduïda a mol-
tes llengües i que ha tingut 
èxit en escenaris d’arreu del 
món. Naturalment, l’obra de 
Soler no es postula contra el 
progrés en si mateix, ni contra 
la veritable democràcia ni en-
front de l’amor de debò, sinó 
que denuncia la reinterpreta-
ció en clau egoista, individua-
lista, capitalista i sistèmica 
que d’aquestes conceptes 
està fent la societat actual, 

fins al punt de convertir-los en 
falsos referents que tiranitzen 
el comportament humà per 
deshumanitzar-lo enfront de 
tota lògica, raó i sensibilitat.

Són sis petites situacions su-
rrealistes, divertides i alhora 
dramàtiques o fins i tot tràgi-
ques, com píndoles aparen-
tment dolces però carrega-
des de verí, que provoquen 
en l’espectador una reflexió 
no exempta d’inquietud so-
bre la manera que alguns 
poders ocults poden estar 
manipulant a escala global 
les velles relacions humanes 
que havien funcionat normal-

Alfred Selgas 

ment tota la vida i redueixen 
les persones, sense que se 
n’adonin, a la indefensió ab-
soluta si no accepten acrítica-
ment i submisa la nova realitat 

Alfred Selgas 

sibil·linament degradant.  

Els sis components del grup 
van mostrar un gran domini 
de la veu, l’expressió corporal 
i la tècnica teatral i van contri-
buir amb la seva bona actua-
ció a fer de la representació 
tot un èxit, amb una esceno-
grafia minimalista ben ade-
quada al context oníric de les 
peces, tot plegat demostrant 
el nivell i la qualitat del taller 
dirigit per Climent Ribera. El 
públic va respondre omplint la 
sala i aplaudint el bon treball 
de tots plegats. Enhorabona 
a tots ells i al Casino per aco-
llir aquesta iniciativa.

Les plantacions a la Resclosa dels Manresans
Isidre Prat 

Ha passat més d’un any de 
la finalització de les obres 
de la Resclosa dels Man-
resans, que van comportar 
una certa alteració del bosc 
de ribera del seu voltant. Tot 
i que les conseqüències eco-
lògiques es van minimitzar 
força, sí que alguns verns i 
altres arbres i arbustos es 
van eliminar o escapçar. Per 
solucionar-ho, a la primavera 
de 2021 s’hi van plantar nous 
arbres.

Ara, al cap d’un any llarg, po-

dem dir que molts d’aquests 
arbres, la majoria dels que es 
van plantar, han arrelat i han 
anat creixent. 
Recordem que la vegetació 
es va malmetre a banda i 
banda de la resclosa (la ban-
da dreta és la de sota del 
castell i l’esquerra és la que 
hi ha sota els plans del Vilar).

La banda dreta és la que es 
pot travessar a peu, per un 
corriol al costat del riu, que 
passa per sota dels pilars 
coronats (o dames coiffées) i 
on comença ben bé la síquia 
(km.0). Aquest pas va quedar 

al descobert de vegetació en 
uns 100 metres, però s’hi van 
plantar una trentena d’arbres, 
dels quals estan creixent bé 
uns 15 verns (Alnus glutino-
sa) i 5 pollancres negres (Po-
pulus nigra). La majoria dels 
verns han crescut entre 1 i 2 
metres, i algun ja passa dels 
3 metres d’alçada. Els verns, 
el primer any ja van florir i van 
fer fruit (unes petites pinyes, 
negres quan són madures) i 
aquesta primavera han tor-
nat a tenir flor i ja es veu la 
pinyeta. Els pollancres no 
han crescut tant, però també 
passen del metre d’alçada. 

La majoria de verns que han 
prosperat estan a ran de riu, i 
els pollancres no ben bé tant 
(són més enrere), perquè els 
primers necessiten més aigua.

La banda esquerra és for-
ça inaccessible; no hi ha un 
camí ben marcat per arri-
bar-hi i al darrere hi ha uns 
camps de cereals. Durant les 
obres s’hi va fer un camí am-
ple per passar-hi els camions 
des del Vilar, però, com és 
lògic, es va tornar a tapar i es 
va restaurar la zona. Allà hi 
havia molts negundos (Acer 
negundo) que es van tallar 
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Diversos verns (al costat de l’aigua) i un pollancre (al darrera)
plantats l’any passat.

 Isidre Prat 

(no tots), però no eren tan im-
portants, perquè són arbres 
de fora (originaris d’Amèrica 
del Nord) i aquí es conside-
ren una espècie invasora. 
En el seu lloc s’hi van plan-
tar més d’una cinquantena 
d’arbres autòctons, la ma-
joria verns també, que han 
anant creixent força.

Per acabar, cal dir que el so-
tabosc es va recuperant de 
forma natural: de moment 
hi han anat creixent moltes 
herbes, que han colonitzat 
la zona afectada.  Entre les 
espècies herbàcies, desta-
ca sobretot el canyís, que ha 
actuat com a espècie opor-
tunista, és a dir, com que tota 
una zona va quedar “lliure” 
perquè es va eliminar el sota-
bosc, i necessita viure ran de 
l’aigua, doncs s’ha anat este-
nent i ocupant molt més tros 
que abans. A la banda dre-
ta, tot passant pel camí, se’n 
pot veure força i, a la banda 
esquerra del riu, hi destaca 
tota una barrera de canyís al 
costat de l’aigua. Altres opor-
tunistes han estat les lianes, 
com la llambrusca, que és 

com la parra (planta de vin-
ya) però silvestre; la podem 
identificar perquè les seves 
fulles són pàmpols com els 
de la vinya; també hi trobem 
vidalba, lligabosc i heura. A 
totes aquestes lianes els van 
bé les condicions actuals 
perquè, tot i que al voltant no 
hi tenen encara ni arbres ni 
arbusts per enfilar-se, també 
s’enfilen bé pel canyís i altres 
herbes. Més herbes també 
han aprofitat aquest espai, 
com espunyideres i joncs. 
Totes elles són molt altes. 

Alguns arbustos que ha-

Un dels nous verns que més ha 
crescut a la riba dreta de la Resclosa

 Isidre Prat 

Herbes que han anat creixent al marge del camí, vora l’aigua, sobretot el canyís
 Isidre Prat 

Un dels pollancres plantats
 Isidre Prat 

vien quedat anul·lats han fet 
rebrots, com oms i arços 
blancs; és possible que més 
endavant molts hi neixin es-
pontàniament. Així mateix, 
altres arbustos, que van que-
dar escapçats i sense arbres 
a sobre, ara s’estan desenvo-
lupant molt més, com el san-
guinyol i el roldor.

La reforestació de tota la 
zona, encara que no sigui 
una àrea gaire gran, és im-
portant perquè protegeix de 
l’erosió, deguda sobretot a 
les pluges, que podria mal-
metre el camí de pas.

Fruits dels nous verns, en forma de pinya negra.
 Isidre Prat 
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Cloenda del cicle de passejades per la gent gran
Alfred Selgas pertanyia cadascú per cami-

nar, menjar i ballar. 

Vàrem fer una caminada un 
pèl llarga (9,8 km): va ser 
molt planera, però molt as-
solellada. Vàrem sortir tots 
plegats a buscar la riba es-
querra del riu Besòs i més 
endavant ens varen partir 
en dos grups, els uns per 
l’esquerra del riu i els altres 
travessant-lo per un pont 
per anar a buscar la banda 
dreta. Al cap d’una estona 

El cicle de caminades de 
marxa nòrdica per a la gent 
gran, que organitza la Dipu-
tació de Barcelona amb els 
ajuntaments de les diferents 
localitats que hi participen, 
va fer la festa de final de 
temporada a Santa Coloma 
de Gramenet. L’organització 
local, l’Ajuntament de San-
ta Coloma, ens va ubicar al 
Parc de Can Zam, un espai 
molt gran i molt maco, amb 
molta ombra, que s’agraïa. 

Hi van participar 72 grups de 
71 municipis, en total 2.400 
persones. La cloenda es 
va dividir en dues jornades: 
als de Balsareny ens va co-
rrespondre d’anar-hi el dia 1 
de juny. Érem 36 municipis, 
amb 1.074 participants em 
conjunt. Ens van distribuir en 
4 grups de 9 municipis cada 
un, amb gorres de diferent 
color per saber a quin grup 

Alfred Selgas 

ens vàrem creuar amb els 
altres municipis, que venien 
de cara, i nosaltres vam anar 
a buscar un altre pont per 
creuar novament el Besòs i 
tornar al parc de Can Zam. 
La majoria de gent va tro-
bar la caminada, a més 
d’assolellada, una mica 
avorrida; sort que hi havia 
molts ponts, que era on ens 
paràvem per refrescar-nos. 

La resta de la jornada va és-
ser molt distreta i amb molta 

Alfred Selgas 

marxa gràcies a l’animació, a 
càrrec d’Isidre Vallès i Ofèlia 
Gusi. Per acabar, parla-
ments de les autoritats i lliu-
rament de diplomes. Aquest 
any, l’encarregada de pujar a 
recollir els diplomes de Bal-
sareny ha estat  la Lourdes 
Rojas Torras, de les mans 
de l’alcaldessa de Balsareny, 
Noèlia Ramírez. Gràcies a 
tothom i fins l’any que ve!

[Vegeu moltes més fotogra-
fies al blog del Sarment]

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
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15è Cross del Traginer

El passat dissabte 11 de juny 
es va dur a terme la 15a edi-
ció del Cross del Traginer, 
a més de la 4a edició del Mig 
Cross del Traginer i la 9a del 
Cross Infantil, aquesta da-
rrera amb quatre categories: 
300 m, 500 m, 1.000 m i 
2.000 m. Les curses infantils 
van començar a les 18h i el 
Cross a les 19h. 

El Cross del Traginer cobreix 
una distància de 13 km, sor-
tint per la via de l’antic Carri-
let en direcció a Navàs, pu-
jant al Castell de Balsareny, 
per Cal Cansalada, el Lledó 
de Sobre-roca, Colònia Sant 
Esteve, la Rabeia i la Resclo-
sa dels Manresans fins tornar 
a la plaça de l’Església pel 
Repeu. El Mig Cross té una 
longitud d’uns 7 km, amb 
una primera part del mateix 
recorregut, però anant a bus-
car el riu Llobregat prop de la 
Rabeia després de baixar del 
Castell. 

Enguany la plaça de l’Església 
va acollir més de 120 espor-
tistes: unes 80 persones que 
van córrer al llarg dels reco-
rreguts del Cross i Mig Cross, 
a més d’uns 45 nens i nenes 
que van participar en les cur-
ses dels més menuts. 

El Centre Excursionista de 
Balsareny, organitzador de 
l’acte, volem celebrar el 15è 
aniversari de la cursa d’una 
forma especial. La pandèmia 
no ens va donar l’oportunitat 
de bufar les espelmes el 2020 
i per això, enguany, dos anys 
després, hem volgut fer una 
festa esportiva on es retro-
bessin els esportistes i on 
xics i grans poguessin com-
partir una bona tarda i vespre. 

Tradicionalment, el Cross es 
celebrava el mes d’octubre, 
però aquest any, amb motiu 

Centre Excursionista Balsareny 

de la celebració, vam decidir 
fer les curses a la tarda i així 
poder convidar a tots els par-
ticipants a sopar i ballar.

Probablement ningú s’espe-
rava, quan vam decidir la 
data de la cursa, que la calor 
d’aquests dies fos tan inten-
sa. La tarda de dissabte, els 
corredors ja tenien els colors 
pujats abans de començar a 
córrer, però l’organització va 
vetllar per intentar refrescar 
en tot moment tant els espor-
tistes com tota la gent que els 
animava. 

A la cursa dels 13 km el podi 
masculí va ser per: Oriol Vila 
(1r, 1:00:22), Joan Selgas 
(2n, 01:01:06) i Dario Gime-
nez (3r, 01:02:20).

Quant al podi absolut femení 
dels 13 km, les guanyadores 
van ser: Lorena Cubillas (1ª, 
01:04:22), les locals Jèssica 
Codina (2ª, 01:12:02) i Judit 
Ribalta (3ª, 01:22:33).

El reconeixement als atletes 

locals en la distancia dels 13 
km va ser per a Jordi Selgas 
(1r, 01:10:10) i altre cop per la 
Jèssica Codina.

També es va fer pujar al podi 
la guanyadora i el guanya-
dor absoluts de la distan-
cia del Mig Cross: la Laura 
Fernández (37:56) i, com ja 
comença a ser habitual, en 
Xavier Rodríguez i el Guillem 
Fernández  (30:07), que van 
creuar junts la línia d’arribada.

Després del sopar, el grup 
sallentí Frikibingo va animar 
la vetllada, situada al Trull, 
amb un bingo musical que va 

aconseguir fer aixecar de la 
cadira el públic assistent per 
ballar i cantar i així, oblidar 
els dos anys que hem passat 
sense poder compartir aquest 
tipus d’esdeveniments espor-
tius i socials.

Un any més, el Centre Ex-
cursionista de Balsareny vol 
agrair la participació de tots 
els corredors i acompanyants, 
així com la col·laboració dels 
més de 40 voluntaris que van 
fer possible l’èxit de la diada.

[Vegeu moltes més fotogra-
fies al blog del Sarment]

Alfred Selgas 

Guanyadors Mig Cross
 Alfred Selgas

Guanyadors absoluts Cross
 Alfred Selgas

Guanyadors absolut masculí
 Alfred Selgas
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Resultats d’abril a juny 2022 
Club Handbol Balsareny

3-4-22
14-5-22
21-5-22 

Juvenil Femení

Club Handbol Sant Andreu 21-14 Handbol Balsareny
Handbol Balsareny 27-29 Club Handbol Parets
Club Handbol Parets 29-26 Handbol Balsareny

19-3-22
26-3-22

3-4-22
24-4-22 

7-5-22 
14-5-22 
21-5-22 

Infantil Femení

Arxiu

Handbol: resum de la temporada

Ha sigut una temporada molt 
complicada per als equips 
juvenils del club. Un d’ells, el 
masculí, ha desaparegut a 
mitja temporada per la falta 
de jugadors en l’equip; i en-
cara que des de la junta es 
va treballar dur per evitar la 
situació, no vàrem poder fer 
res per evitar-ho. Només ens 
queda agrair a tots els nois 
que des dels seus inicis ara 
fa més de 5 anys han estat 
esforçant-se a cada entrena-
ment i a cada partit per poder 
millorar i ensenyar a tothom 
que l’handbol sí és un esport 
a tenir en compte en el futur 
del poble. No ens oblidem 
dels pares, amics i aficionats, 
que, tot i l’amenaça del covid 
pel mig, han omplert les gra-
des per ajudar i animar els 
nostres jugadors en tots els 
partits. La victòria en el seu 
últim partit demostra la unió 
de tots aquests factors.

El juvenil femení, tot i haver 
sigut un equip amb un nom-
bre de jugadores molt reduït, 
s’han esforçat en tots els par-
tits que han jugat (que no han 
sigut fàcils). sobretot si tenim 

Isidre Prat Obradors en compte que la gran majo-
ria d’elles competien en una 
categoria més alta de la que 
corresponia a la seva edat. 
Tot i ser justes en gairebé tots 
els partits, han tret el nervi i 
s’han emportat més d’una 
victòria sorprenent enfront 
de rivals més grans i més 
experimentades. Les últimes 
derrotes seguides cap a fi-
nal de temporada demostren 
l’energia gastada durant tot 
l’any en cada partit i, per això 
mateix, no podem estar més 
orgullosos d’elles. Clara, Eva, 
Idaira, Júlia, Maria, Naia, Noa, 
Paula: us mereixeu un bon 
descans.

L’infantil femení ha sigut la 
sensació refrescant de la 
temporada. Després de molts 
anys sense un equip nou al 
club, aquestes nenes d’entre 
11 i 13 anys ens han demos-
trat que tenen un gran futur 
per endavant. Començant a 
competir a principis de ge-
ner, amb tots els seus rivals 
rodats des d’octubre i amb 
més experiència en catego-
ries inferiors, han donat la 
cara i, fent una gran pinya, 
han millorat partit rere partit, 
deixant bocabadats pares i 

aficionats. Les grans derrotes 
als seus inicis (un moment pel 
qual hem passat tots) i la falta 
d’experiència s’han anat con-
vertint amb el pas dels mesos 
en derrotes per la mínima, en 
el descobriment d’una gran 
qualitat, i per fi, al final, les 
tan esperades victòries. Els 
grans resultats favorables en 
els seus dos últims partits de 
la temporada només volen dir 
una cosa: l’any que ve és el 
seu, i ho demostraran. 

La temporada vinent sens 
dubte serà especial: un nou 
equip benjamí mixt llest per 
competir està en marxa, el 
primer des de fa més de 20 
anys, i animem tots els nens 
i nenes de 1r a 4t de primària 
a descobrir un nou esport se-
gurament fins ara inexistent 
per a molts; el nostre infantil 
femení, més experimentat, 
estarà a punt per la nova eta-
pa; el juvenil femení intentarà 
sobreviure un any més amb 
les poques jugadores que 
són, esperant amb ganes el 
seu objectiu final, la creació 
del seu equip sènior. 

Per últim, i després de molts 
anys de lluita, cada cop és 

més a prop el retorn del sè-
nior masculí al club, desapa-
regut l’any 2014. Encara que 
no està tot lligat, el cert és que 
la unió d’antics jugadors de 
la base amb els ex del primer 
equip, i incorporant-n’hi al-
guns del ja dissolt juvenil mas-
culí, fa que el projecte tiri en-
davant amb força i empenta. 

Per acabar, cal recordar a 
tothom que la temporada 
vinent es celebrarà el nou 
torneig de presentació (ano-
menat fins ara Torneig de Se-
tembre), que passarà a por-
tar el nom de Torneig Juan 
Luís Chávez, en reconeixe-
ment a la seva trajectòria 
com a president de l’entitat, 
des del 1974 i durant més de 
25 anys.

Moltes gràcies a tots els que 
ho feu possible: entrenadors, 
pares, aficionats, patrocina-
dors, voluntaris... però sobre-
tot gràcies als nens i nenes, ja 
que sense vosaltres no seria 
possible res de tot això. Ens 
veiem la temporada vinent. 
SALUT I HANDBOL!!

[Vegeu més fotografies al 
blog del Sarment]

Handbol Balsareny 10-29 COMPSA Associació Lleidetana d’Handbol
Handbol Lleida Pardinyes 16-2 Handbol Balsareny
ACLE Guissona 24-12 Handbol Balsareny
COMPSA Associació Lleidatana d’Handbol 20-4 Handbol Balsareny
Handbol Balsareny 17-21 Club Handbol Vilanova i la Geltrú
Club Handbol La Salle Montcada B 15-7 Handbol Balsareny
Handbol Balsareny 19-21 Club Handbol Sant Andreu Fabra i Coats
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Sortida al runam salí 
del Cogulló de Sallent

El passat 5 de juny, dia del 
medi ambient, el Centre Ex-
cursionista de Balsareny, el 
grup de medi ambient de 
Balsareny Educa i el Foment 
Arqueològic Excursionista 
Sallentí (FAES) va organitzar 
una sortida al runam salí del 
Cogulló, amb la col·laboració 
del grup ecologista Prou Sal. 
Sortint del barri de la Rampin-
ya de Sallent, es van fer diver-
ses parades per parlar de la 
situació de la immensa mun-
tanya de sal que va presidir 
tota l’estona la caminada.

La primera parada va ser a 
l’ermita de Sant Antoni, on 
es va fer un resum històric. 
L’explotació minera del Ba-
ges es remunta a l’època dels 
romans, però l’explotació in-
dustrial va començar el 1925, 
amb mitjans tècnics precaris, 
i ja amb alguna acumulació 
de residus a cel obert, però 
pocs. El 1972, Potasas del 
Llobregat explota la mina de 
Vilafruns i el 1977 comença 
el runam gran. El 1982, amb 
el nom d’Unión Explosivos 
Riotinto, les mines passen a 
mans públiques (INI), fins al 
1998 que tornen a mans pri-
vades amb Iberpotash, S.A. 
ICL, que el 2011 elabora el 
Pla Phoenix i el 2017 crea 
una planta de sal vacuum 
que hauria de servir per re-
duir l’abocament de residus a 
la immensa muntanya.

Ens parem després a l’antiga 
font del Pitoi, on una riera 
baixa directament del runam: 
s’hi veu el rastre de la sal 
que s’escampa quan plou. 
Parlem del col·lector de sal-
morres. És una canalització 
per transportar fins al mar 
l’aigua salada que produeix 
l’extracció de la potassa de 
la mina. Un projecte de 1932 

Gemma Masip Bonet (Veïna de Balsareny i membre de Prou Sal i del FAES) va quedar aturat per la gue-
rra. Als anys 80, la Generalitat 
en va elaborar un altre. Les 
obres acabaren el novembre 
de 1989, però només fins a 
Sant Joan Despí: no va arri-
bar al mar fins al 2002. Va 
representar una disminució 
important de clorurs a les 
aigües del Llobregat. Aquest 
col·lector s’ha rebentat per 
diferents llocs, infinitat de 
vegades, de manera que el 
2003 es va decidir construir-
ne un de nou, però fins al 
2008 no comencen les obres 
de desdoblament d’Abrera a 
Sant Joan Despí, que és el 
primer tram. La planificació 
de la resta s’ajornà, i fins al 
2017 no s’aprova el projecte 
per a aquest segon tram.

Pugem fins acostar-nos a la 
muntanya de sal. L’empresa 
hi ha fet un mur de terra i no 
es veu la rasa perimetral, que 
és on es recull l’aigua que 
s’escorre de la sal. Rodegem 
la muntanya per la dreta, per 
anar al punt on es pot veure 
aquesta rasa. Allà parlem dels 
problemes mediambientals 
de la sal. El límit permès de 
clorurs a l’aigua ha anat va-
riant. Un reglament de 1932 
preveia sancions per a les 
empreses que amb els seus 
vessaments causessin uns 
valors de salinitat superiors 
als 250 mg Cl/litre, però el 
1965, a Pallejà, es van mesu-
rar 2.411 mg Cl/litre. El 1975 
el Consell de la Comunitat 
Europea estableix com a límit 
de clorurs 200 mg Cl/litre. El 
2003 una nova directiva esta-
bleix 250 mgCl/litre en l’aigua 
per al consum humà; ho me-
sura l’Agència Catalana de 
l’Aigua. Des de fa molts anys 
les fonts de Sallent estan sa-
linitzades i per tant no se’n 
pot fer servir l’aigua, i això 
ha comportat denúncies per 
part de diferents col·lectius.

A la part del bosc més prope-
ra al runam veiem com els ar-
bres acusen la salinitat, ja que 
hi ha ple de restes d’arbres 
morts secs en el camí. Parlem 
de les diferents sentències, 
tant per la via penal (presó 
menor a tres directius de la 
mina) com contenciosa, entre 
les quals la imposició d’una 
fiança i l’exigència d’un pla 
de restauració del Cogulló, 
o la fixació del límit d’alçada 
(538 msm) i la data de la fi 
dels abocaments (2017, pro-
rrogada). Respecte a la fiança 
mediambiental de 600.000 
euros que la Generalitat va 
imposar, una sentència la 
declara insuficient i la fixa en 
13,8 milions d’euros, dels 
quals fa una rebaixa del 50% i 
acaba en 6,9 milions d’euros. 
No sabem el motiu d’aquest 
descompte.

Abans de baixar pel fort 
pendent que ens portarà 
al bosquet per on torna-
rem cap a Sallent, parlem 
del projecte de restauració. 
Una de les sentències obli-
ga l’empresa a presentar un 
pla de restauració per retor-
nar el territori a com estava 
el 2008. L’empresa presenta 
un projecte a 50 anys basat 
en la desfeta progressiva 
mitjançant aigua, de la sal i 
abocar-la al mar pel col·lector 
de salmorres. Dues qües-
tions polèmiques: d’on sortirà 
tanta aigua, i que el tram del 
col·lector que arriba al peu 
del runam encara està per fer. 
Segons el projecte, han de 
construir una canalització des 

de Manresa fins al runam, per 
tal de portar l’aigua que surt 
de la depuradora, que suma-
da a la de Sallent seria l’aigua 
que utilitzarien. Però serà 
suficient? I com quedaria el 
riu Llobregat, si la major part 
d’aigua de la que hi baixa ja 
és procedent de les depura-
dores que hi ha en el seu tra-
jecte? Més enllà de Manresa, 
el riu portaria aigua? Si la pri-
mera fase del projecte que és 
treure el runam petit, i aquest, 
tot i que hi treballen, no sem-
bla pas que es vagi reduint,  
què en podem esperar? Per 
acabar, l’empresa ha dema-
nat a la Generalitat un nou Pla 
Director Urbanístic de la zona 
de la muntanya per tal de 
posar-hi plaques fotovoltai-
ques adherides a la falda. La 
Generalitat l’ha elaborat i està 
en fase d’al·legacions. No 
s’escapa a ningú que aques-
ta despesa es finançarà amb 
els fons europeus New Gene-
ration: no comment!

Emprenem la tornada a Sa-
llent, perplexos i creient que 
nosaltres no veurem mai la 
restauració d’aquesta part 
del territori. La iniciativa 
d’aquesta sortida ha estat un 
bon encert i més, feta amb 
col·laboració entre les dues 
poblacions que ens veiem 
afectades pel mateix proble-
ma. Espero i desitjo que si-
gui l’inici de futures activitats 
conjuntes.

[Text resumit; el podeu llegir 
íntegre, i amb més fotogra-
fies, al blog del Sarment]

Alfred Selgas 
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Tempo: ‘El llop i les set cabretes’
Jordi Vilanova

El passat 5 de juny la com-
panyia de teatre Xip Xap, de 
Lleida, tancà la temporada 
del cicle d’espectacles fami-
liars Tempo, fins al 4 setem-
bre, quan es tornarà a repren-
dre, tal com se’ns anuncia.

Amb l’espectacle “El llop i 
les set cabretes”, els actors 
i titellaires Òscar Ribes i Jor-
di Granell ens expliquen les 
situacions creades pel joc 
col·lectiu de les cabretes 
germanes i l’astúcia del llop 
per aconseguir el botí. La 
companyia ens mostra un 
joc dramàtic divertit, al qual 
afegeixen una reflexió sobre 
la cultura agrícola i ramade-
ra dels pobles de muntanya. 
Una bona interpretació del 

conte tradicional, de la qual el 
públic del Sindicat va poder 
gaudir.

Fent una valoració de la 
temporada d’espectacles 
familiars Tempo, conside-
rem que Balsareny ha tingut 

 Xip Xap

la sort, i qui sap si el privile-
gi, de comptar amb grans 
espectacles, gràcies al bon 
treball de les companyies 
teatrals que ens han visitat, i 
de l’organització del Cicle. En 
ocasions, però, hi ha hagut 
força seients buits a la sala 

polivalent; una llàstima, vista 
la qualitat dels espectacles 
que s’hi ofereixen. Des de 
Sarment, novament, animem 
a participar-hi.

A la represa del setembre 
ens avancen que ens oferi-
ran: “Welcome to my head», 
un espectacle frenètic, ple 
d’humor en què l’intèrpret, 
Kerol, ens sorprendrà amb 
una miscel·lània de peces de 
circ úniques; guardonat amb 
la medalla de plata en el 32è 
Festival Mondial du Cirque de 
Demain a París i la Medalla 
d’Or del Daidogei World Cup 
a Shizuoka (Japó), entre altres 
premis. 

T’ho perdràs?Vine i participa 
del cicle d’espectacles fami-
liars Tempo!

Resposta a Imatges de Balsareny

Es tracta de les pintures mu-
rals del pintor Josep Obiols i 
Palau, que hi ha a la capella 
del Casal Verge de Montse-
rrat de Balsareny, construït 
entre 1945 i 1947, sota el 
mecenatge del Sr. Ricard 
Viñas i Geis. Per bé que les 
pintures tenen ja més de 75 
anys d’existència, el 18 de 
desembre de 1994, coin-
cidint amb el centenari del 
naixement d’Obiols, van ser 
restaurades i inaugurades de 
nou en un acte públic en què 
es podia visitar la capella. La 
restauració la va fer el Ser-
vei de Restauració de Béns 
Mobles de la Generalitat de 
Catalunya, amb seu a Sant 
Cugat del Vallès. Com a re-
cord de la restauració, hi ha 
una placa commemorativa a 
la paret dreta del costat de la 
capella.

Isidre Prat Obradors Josep Obiols i Palau és un 
digne representant del nou-
centisme català i un dels 
millors pintors catalans en 
temes religiosos. Era barce-
loní i va viure entre el 1894 
i el 1967. Va estudiar a 
l’escola pública de Sarrià, on 
va coincidir amb l’escriptor 
J. V. Foix, i es va afeccio-
nar a les pintures murals 
gràcies al seu gran mestre, 
el pintor uruguaià Joaquim 
Torres-Garcia. També va ser 
molt amic del poeta Car-
les Riba. Una de les seves 
obres més emblemàtiques 
va ser, l’any 1921, el cartell 
de l’Associació Protectora 
de l’Ensenyança Catalana;  
l’any següent va pintar la ca-
pella de l’Institut de Cultura 
per a la Dona. 

Altres obres seves van ser: 
les pintures del vestíbul de 
la casa de Correus de Bar-

celona; les llunetes del Palau 
Nacional de Montjuïc (per 
a l’Exposició Universal de 
1929), les pintures murals 
de l’Institut Tècnic Eulàlia 
de Barcelona; l’Auca del Noi 
català, antifeixista i humà; 
la decoració del Gran Casi-
no de Terrassa i de les de-
pendències del Monestir de 
Montserrat, etc. 

Justament, de resultes de 
les pintures a Montserrat i de 
l’amistat amb l’abat Escarré, 
li van sorgir molts encàrrecs 
posteriors, com la capella 
del Casal de Balsareny; tam-
bé, l’església parroquial de 
Parets del Vallès; la basílica 
de la Mercè; el seminari dio-
cesà de Tortosa; la catedral 
de Lleida; la sala del Bon 
Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona, etc. En resum, 
un extens palmarès, on tam-
bé podem incloure que va 

ser professor de dibuix, va 
col·laborar periòdicament en 
revistes, com l’humorística El 
Borinot, i va fer exposicions 
a Catalunya i a l’estranger, 
com a Nova York.

Al Sarment número 184, del 
juny de 1991, es va publi-
car un article sobre Josep 
Obiols, les característiques 
del Noucentisme i uns co-
mentaris sobre la interpreta-
ció d’aquestes pintures del 
Casal. El podeu consultar, 
si us interessa. L’autor de 
l’article és el Josep Solà i Vi-
laseca. 

 Isidre Prat Obradors
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Cinc Minuts

Ariadna Noguera Granados, 
al servei del poble on ha nascut
Josep Gudayol i Puig

“Gràcies per entrevistar-me, 
em plau estar al servei de Bal-
sareny. És el meu poble i tenia 
clar que, si havia de treballar 
en algun lloc, havia de fer-ho 
al meu poble”. De bat a bat, 
de nou aquesta finestra ober-
ta té el plaer de parlar amb 
aquesta nostra conciutadana, 
la qual ja fa un temps que es 
troba instal·lada com a direc-
tiva de l’establiment bonÀrea. 
Ens acull en el mateix establi-
ment, bo i atrafegada per do-
nar el pertinent bon servei a la 
clientela.

La nostra convidada va néixer 
a Balsareny l’1 de setembre 
de 1993. A l’Ariadna li agrada 
llegir, encara que darrerament 
no ho fa per manca de temps. 
Li agrada viatjar, ja que sem-
pre que podem ens agrada 
escapar-nos i conèixer racons 
meravellosos.

— En primer lloc, la pregun-
ta obligatòria: d’on procedeix 
bonÀrea, d’on heu vingut?

— Procedeix de Guissona, 
on un equip d’agricultors van 
constituir la Cooperativa Aví-
cola de Guissona, avui ja fa 
mig segle.

— Tenim la sort que vàreu triar 
Balsareny. Per què?

— Doncs perquè és el poble 
on he nascut i tenia clar que 
si havia de posar-me al servei 
d’algú ho havia de fer a Bal-
sareny, on per cert hem tingut 
una bona acollida; som una 
gent de tracte de tu a tu. Avui 
ja puc dir-vos que tots formem 
una gran família.

— I on us trobeu situats?

— Som entre la plaça Onze de 
Setembre i el carrer del Nord 

número 1. I és per dir-vos-ho 
d’alguna manera, som al cen-
tre del poble, lloc molt conco-
rregut, on es troben altres es-
tabliments socials i les caixes 
d’estalvis.

— Què més hi podem trobar, 
a bonÀrea?

— Tot tipus de productes per 
a l’alimentació: pastes, ver-
dures, carn de diferent mena 
i també tot un estoc de pro-
ductes per a la neteja.

— A més de tu, com a direc-
tora de l’establiment, quantes 
persones sou a bonÀrea?

— El nostre establiment és 
un centre renovat, espaiós i 
agradable de visitar, i per tal 
de facilitar que tothom sigui 
ben atès actualment som 4 
persones.

— Quin horari és l’establert 
durant el dia a dia?

— El nostre horari és de dilluns 
a divendres: de les nou del 
matí fins a les nou del vespre, 
i us puc dir que també obrim 
els diumenges de 9 a 14h.

— Ja per últim, per què hem 
de venir a comprar a bonÀrea?

— Perquè amb una gran i 
bona atenció hi podeu trobar 
gairebé de tot amb una relació 
qualitat-preu molt encertada.

— Gràcies, Ariadna, i fins a 
una altra.

 Arxiu

El meu condol no físic

Són les cinc de la matinada. 
Em llevo i sospeso una quie-
tud matinal que em dona 
aquest temps encara prima-
veral i el silenci em fa adonar i 
gaudir de comprovar el que és 
un poble quan entre el treball i 
el repòs no sempre sap valo-
rar una pau diària.

Després de rentar-me la cara, 
vaig a la sala polivalent i obro la 
màquina d’escriure per fer-vos 
arribar la meva reflexió com-
partida que tant m’agrada.

Avui els nostres “Cinc Minuts” 
són, tal com intento reflectir en 
el títol, explicar el meu comiat 
a la família Serra.

M’explico: vaig ser present, 
aquella tarda de comiat i 
el meu instint pretensiós 
m’empenyia a pujar dalt de 
l’estrada. Sí, després de va-
lorar tot el vídeo ple de mos-
tres on es feien presents totes 
les activitats socials, culturals 
i d’altres, vaig estar a punt 
de pujar-hi, però vaig saber 
mantenir-me ferm a la meva 
butaca.

No tant, en el vídeo, però en 
els pocs parlaments de co-
miat, vaig trobar-hi a faltar 
una entitat balsarenyenca, 
que amb uns fets puntuals, 
hi havia d’estar convidada. 
Vaig estar a punt de pujar a 
l’estrada i explicar, si voleu, 
dins el meu fet pretensiós 
uns fets encapçalats pel meu 
comiat personal a la família 

Josep Gudayol i Puig Serra. L’entitat a què em re-
fereixo és Ràdio Balsareny. 
Però començo per un fet per-
sonal: si no m’equivoco són 
prop de cinquanta anys que 
cada dissabte a les onze del 
matí entrava a l’establiment 
Forn Serra.

En agafar la bossa i en haver 
abonat el producte, sem-
pre recordava la Concepció: 
“Bona setmana, saluda els 
de l’obrador!” També, no 
sempre, demanava per en-
trar a l’obrador i saludar dos 
homes  d’un ofici honrat de 
forner, mentre elaboraven 
el producte artesanal de pa 
amb el forn de llenya. Ho tro-
bo a faltar. Cinc Minuts llargs, 
però crec que val la pena. 

Cada any, en arribar les fes-
tes santjoanenques, per Sant 
Joan, el Forn Serra obse-
quiava els seus clients amb 
el sorteig d’una coca de dos 
metres de llargada de tres 
gustos: xocolata, crema i frui-
ta. La mecànica del sorteig 
era la següent: Ràdio Balsa-
reny hi era convidada per tal 
de fer el sorteig en directe 
per a tots els oïdors i un pe-
riodista personal entrevistava 
la clientela. La sort la donava 
mossèn Joan Bajona i Pintó 
mitjançant l’extracció de les 
paperetes premiades.

Ho trobo a faltar. Vaig es-
tar a punt de pujar dalt de 
l’estrada i explicar i donar el 
meu comiat físic a tota la fa-
mília Serra. El meu condol: us 
trobem a faltar.

Entrevista

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
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Després d’haver celebrat 
amb èxit la XIX Trobada Ge-
gantera el passat 24 d’abril 
a Balsareny, i amb la parti-
cipació de diversos grups, 
i d’haver ballat l’endemà en 
el marc de la nostra Festa 
Major, la colla de geganters 
i grallers de Balsareny ha es-
tat present en diferents tro-
bades i actes en aquest final 
de maig, i primers de juny.

El passat dia 21 de maig vam 
anar a Collbató, ho vam pas-
sar d’allò més bé al costat de 
les colles geganteres partici-
pants, i els gegants de la Vila: 
en Mansuet i la Marta, cons-
truïts l’any 1982 (ell) i 1983 
(ella), pel Taller Art Local. En 
Mansuet representa la figura 
d’un bandoler que s’amagava 
a les coves del salnitre, a la 
muntanya de Montserrat, a 
principis del segle XVIII. La 
llegenda diu que va lluitar a 
les batalles del Bruc (Gue-
rra del Francès 1808-1814) 
i que va foragitar les tropes 
franceses que havien entrat 
a la cova on es resguarda-
ven les dones i els infants de 
Collbató. Es diu que quan els 
soldats francesos van entrar 
dins la cova, en Mansuet va 
llançar una gran marmita i els 
intrusos, espantats pel terra-
bastall que va provocar, van 
fugir amb la cua entre les ca-
mes. La geganta Marta era 
la companya del nostre ban-
doler, qui li portava queviures 
al seu amagatall de les coves 
del salnitre de Collbató.

La setmana següent, en 
Marc i la Maria i la seva colla 
de músics, amb molta ani-
mació, van gaudir de la cer-
cavila pels carrers i places 
del centre històric de la ciutat 
de Vic. Participaven de les 
Festes del carrer de la Riera i 
adjacents al costat de la seva 
colla gegantera i els seus ge-

Jordi Vilanova

Actualitat dels Geganters de Balsareny

gants: en Llucià i la Mercè, 
gegants Pubills de la ciutat. 
En Llucià és l’estudiant de 
Vic, una figura històrica; es 
diu Llucià en honor als anti-
cs patrons de la ciutat, Llucià 
i Marcià, substituïts per sant 
Miquel dels Sants al segle 
XVIII. Va vestit com l’estudiant 
de la dansa de l’espígol, que 
es balla per la Festa Major. La 
Mercè és la pubilla vigatana: 
porta el nom en honor de la 
patrona del barri i va vestida 
de dansaire de Sant Miquel, 
de la dansa de l’espígol, i és 
la parella d’en Llucià. Per als 
infants de la colla en tenen 
una rèplica en forma de petits 
gegantons: en Mulei i Ermes-
senda. En aquesta trobada, 
ens presentaven una nova fi-
gura, el gegantó Rogeret, en 
homenatge a l’excap de colla 
Rogeret Albert.

Els dos següents caps de 
setmana, vam ser presents 
a Balsareny: l’un participant 
de la X Trobada Gegantera 
de la colla Els K + Sonen: una 
trobada molt lluïda i partici-
pativa, de la qual ha estat un 
plaer formar-ne part i poder 

estar al costat dels nostres 
veïns i amics geganters, amb 
qui desitgem seguir ballant 
junts per molts anys més.

I l’altre cap de setmana, vam 
participar en el Cross del Tra-
giner, amenitzant-ne part del 
recorregut amb les nostres 
gralles i tabals. 

Felicitem les colles de Collba-
tó i de Vic, la colla Els K + So-
nen i el Centre Excursionista 
de Balsareny per la bona 
organització dels seus res-
pectius actes, on ens ho hem 
passat molt bé. A tothom, 
moltes gràcies per comptar 
amb la colla de geganters i 
grallers de Balsareny.

 Jordi Vilanova

 Ramon Quiñero
Sortida a Collbató

Trobada a Vic
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Ja som al mes de juny, qui 
diria que el curs acabés 
passant tan ràpid, però, al-
hora, amb tanta intensitat; 
des del mes d’octubre que 
vam engegar aquest me-
ravellós projecte i no hem 
parat. Des de l’Agrupament 
Escolta i Guia, a banda de 
poder compartir moments 
cada dissabte, hem gau-
dit d’un magnífic casal de 
Nadal i uns espectaculars 
campaments de Setmana 
Santa, on ens vam poder 
allotjar en els caus de Calaf 
i Moià. Però això no és tot, 
ja que també hem participat 
en moltes altres activitats. A 
continuació, doncs, us dei-
xem les més destacades. 

El cap de setmana del 7 i 8 
de maig vam estar a Moià, 
a la Trobada de la Cançó, 
on ens vam reunir els 19 
agrupaments de la Cata-
lunya Central per compartir 
cançons, rialles i molts re-
cords que ben segur no obli-
darem. L’eix principal del cap 
de setmana fou el tribut a Pi-
canyol, el conegut dibuixant 
del còmic català. Des de 
l’AEIG Guillem de Balsareny, 
juntament amb el cau Ali-Bei 

L’Equip de Caps i Quel·les de l’AEIG Guillem de Balsareny

El Cau no s’atura
de Navàs i el Cavall Bernat 
de Manresa, vam versionar 
L’Eva i la Jana (Ginestà) per 
convertir-la en La Màgia de 
l’Ot. A més a més, vam po-
der gaudir de l’espectacle 
La màgia de la nostra veu, 
on totes plegades vam aju-
dar l’Àlex a aconseguir el seu 
somni, ser aprenent de mag. 

Per altra banda, els dies 21 
i 22 de maig, part de l’Equip 
de Caps i Quel·les vam par-
ticipar a la Trobada de Caps 
de la Catalunya central 
d’enguany, per tal de formar-
nos i aprendre noves dinàmi-
ques i activitats per treballar 
amb els infants i joves envol-
tades de bona companyia. 
Paral·lelament, també hem 
participat en diversos pro-
jectes amb altres entitats del 
poble, com ho serien la nete-
ja del riu i la Festa de l’Arbre 
en representació del missat-
ge d’amor i cultura i la unió 
amb aquestes. 

Així doncs, podem conclou-
re que estem molt contentes 
i orgulloses d’aquest primer 
any de reobertura del cau, 
sobretot pels vincles for-
mats, les experiències com-
partides i el lloc de trobada 
que els infants i joves de Bal-

sareny han pogut tenir. Sa-
bent que anar al cau no és 
únicament una activitat que 
es duu a terme cada dissab-
te, sinó que va molt més en-
llà, podem dir que l’educació 
en el lleure és un pilar fo-
namental en un indret com 
Balsareny i en el creixement 
dels i de les escoltes. 

Malgrat això, en aquest ini-
ci, no hem pogut gaudir del 
privilegi (i necessitat) de tenir 
un local propi, que en alguns 
moments ha dificultat la nos-
tra tasca. Tot i això, volem 

 AEIGGdB

agrair a la gent del Centre 
Instructiu i Recreatiu, el Ca-
sino, per acollir-nos al seu 
espai i ser un refugi per als 
dies de fred i pluja. Esperem 
que de cara al curs que ve 
puguem trobar una solució a 
aquest problema. Finalment, 
encarem els campaments 
d’estiu amb moltes ganes i, 
pròximament, un nou curs 
en el qual desitgem que 
molts infants s’apuntin, sem-
pre agraint tot el suport de 
les famílies que hi formen 
part, també. Riu amunt, tant 
com puc i sempre a punt! 

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

 Jordi Vilanova
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AMPA IE Guillem

El ‘bullying’ no és un joc 

Novament la sala gran del 
Sindicat va ser testimoni, el 
passat dia 1 de juny, d’una 
altra interessant xerrada or-
ganitzada per l’Institut Es-
cola Guillem de Balsareny i 
l’AMPA del centre educatiu. 
Amb el títol: “Bullying, no és 
un joc de nens/es”, vam trac-
tar l’assetjament escolar de 
la mà de Laura Trujillo, presi-
denta de l’Associació Actitud 
Positiva, i membre de l’equip 
#endbullying.  

Dan Olweus, psicòleg suec-
noruec, que va ser professor 
i investigador de psicologia 
a la Universitat de Bergen, 
àmpliament reconegut com 
a pioner mundial en la inves-
tigació sobre l’assetjament 
escolar, el defineix així: “Con-
ducta de persecució física 
i/o psicològica que realitza 
un alumne contra un altre, el 
qual escull com a víctima de 
repetits atacs. Aquesta acció, 
negativa i intencionada, situa 
la víctima en una posició de la 
qual difícilment pot sortir-se’n 
pels seus propis mitjans. La 
continuïtat d’aquestes rela-
cions provoca en les víctimes 
efectes clarament negatius: 
descens de l’autoestima, es-
tats d’ansietat i quadres de-
pressius, cosa que dificulta 
la seva integració en el medi 
escolar i el desenvolupament 
normal dels aprenentatges”.

Avui dia, aquesta definició 
continua essent vàlida, però 
amb el matís que un assetja-

ment, sigui físic o no, sem-
pre tindrà un component 
de persecució psicològica. 
L’assetjament escolar és un 
tipus de violència que sovint 
es manifesta sota la superfície 
de les relacions observables 
en l’escola, oculta en moltes 
ocasions per als adults, però 
ben coneguda per l’alumnat. 

Segons l’últim informe de la 
fundació Save the Children, el 
40% de les nenes i els nens 
afirmen haver estat víctimes 
assetjament escolar en algun 
moment de la seva escola-
rització. D’aquests, el 70 % 
acabarà desenvolupant un 
trastorn mental i, com a con-
seqüència, depressió crònica, 
fòbia social, ansietat, o com-
portaments autodestructius.

Un dels assetjaments que 
desgraciadament pren avui 
força és el ciberassetjament: 
maltractament psicològic d’un 
alumne, o grup d’alumnes, a 
un altre de manera continua-
da, mitjançant l’ús d’eines 
tecnològiques. Considerem 
que existeix ciberassetjament 
quan, de forma reiterada, algú 
rep agressions d’altres mi-
tjançant suports tecnològics 
(amenaces, insults, ridiculitza-
cions, extorsions, robatoris de 
contrasenyes, suplantacions 
d’identitat, buit social…), amb 
missatges de text o de veu, 
imatges fixes o enregistrades, 
etc. 

En general, aquestes con-
ductes tenen el seu ori-
gen en situacions i actituds 

d’assetjament preexistents, 
a les quals Internet ha pro-
porcionat un ràpid canal de 
difusió. Com que no és ne-
cessària la presència de la 
persona agredida per dur a 
terme l’agressió, la perso-
na assetjada es veu priva-
da de qualsevol possibilitat 
de defensar-se; fins i tot pot 
passar molt temps fins que 
s’assabenti de què està 
passant. Encara que el cibe-
rassetjament es produeixi, 
en general, fora del centre i 
que hi puguin estar implicats 
alumnes de centres diferents, 
sovint repercuteix en la con-
vivència escolar. És per això 
que cal donar-hi una resposta 
ràpida i ferma.

Actualment, reconeixem 8 ti-
pus diferents de ciberbullying: 
insults electrònics. fustigació, 
denigració (sexting o groo-
ming), suplantació, revelació i 
extracció d’informació, exclu-
sió, ciberpersecució i pallissa 
feliç (happy slapping).  

El happy slapping, que podria 
traduir-se com a «pallissa fe-
liç», designa l’enregistrament 
de petits abusos com ara co-
ces o empentes a companys 
de col·legi que es graven en 
vídeo amb el mòbil i es pugen 

a xarxes socials o es compar-
teixen a través d’internet.

El sexting consisteix en 
l’enviament de continguts de 
tipus sexual (principalment fo-
tografies i/o vídeos), produïts 
generalment pel mateix remi-
tent, a altres persones per mi-
tjà de telèfons mòbils.

El bullying és present dins la 
nostra societat, i cadascú 
de nosaltres hi juga un pa-
per molt important a l’hora 
d’eradicar-lo. 

Hem de donar importància, 
amb responsabilitat i coherèn-
cia, a aquelles petites actituds 
que potser en un principi no 
semblen amenaçadores, però 
que poden arribar a ser-ho. 
És necessària una bona co-
municació, i si cal, demanar 
ajuda.
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Lluís Serra Llansana

Àngels sense 
saber-ho

Un total de 140 estàtues, de 
3,20 m. d’altura, coronen la 
famosa columnata de Ber-
nini a la plaça de Sant Pere 
del Vaticà. Timothy Schmalz, 
reconegut artista canadenc, 
ha volgut concentrar aquest 
mateix nombre de figures 
en una impressionant escul-
tura de bronze i d’argila que 
representa persones mi-
grants dretes a sobre d’una 
barca. Al centre, dues ales 
d’àngels sobresurten d’entre 
els personatges del grup, que 
s’apinyen en un espai escàs 
i els proporcionen un toc sa-
grat.

Aglutinen temps històrics i 
espais geogràfics diferents 
a través de sirians, jueus, 
polonesos, africans… que 
fugen de situacions que els 
impedeixen viure dignament 

en llibertat. Aferrats a les se-
ves escasses pertinences, al 
rostre reflecteixen un ventall 
variat de sentiments. 

L’autor s’ha inspirat en perso-
natges que reprodueix amb 
realisme. Schmalz expressa 
amb temàtiques crues una 
espiritualitat profunda. Se’l 
coneix internacionalment 
per la seva obra “Homeless 
Jesus” (Jesús sense sos-
tre). L’obra es titula “Angels 
Unawares” (Àngels sense 
saber-ho), inspirada en un 
fragment bíblic de la carta als 
Hebreus: “No us oblideu de 
practicar l’hospitalitat; gràcies 
a ella, alguns, sense saber-
ho, van acollir àngels” (13,2). 

L’original d’aquesta obra va 

La veu del Campanar 
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ser beneït pel papa Francesc 
el 29 de setembre del 2019, 
a la Jornada Mundial del Mi-
grant i del Refugiat. Està em-
plaçada a la plaça de Sant 
Pere.  Una rèplica, elaborada 
pel mateix artista, s’ha expo-
sat en diferents ciutats nord-
americanes per arribar, final-
ment, al seu emplaçament 
definitiu: la Universitat Catòli-
ca d’Amèrica a Washington.

Migrants, refugiats, exiliats… 
es compten avui dia per 
desenes de milions. Com es 
poden afrontar aquestes si-
tuacions, salvaguardant la 
dignitat i el bé de les perso-
nes? Autèntics drames hu-
mans, que són manipulats 
per interessos bastards de 
tipus polític i econòmic

Roc Carulla

Repte núm. 71

En un planeta de vida 
no gaire intel·ligent 
cremen el petroli. 
En un moment determi-
nat s’adonen que al ritme 
de consum d’aquell mo-
ment els queda reserva 
de petroli per 50 anys. A 
la vista d’això decideixen 
que cada any es reduirà 
el consum en una propor-
ció fixa respecte l’any an-
terior, de manera que mai 
s’acabi la reserva. Quina 
és la mínima proporció de 
reducció que permet que 
mai s’acabi la reserva? 

Salut i lògica!

Resposta al repte 70: 
30 km/h

Dilluns, 15 d’agost: Festa de l’Assumpció de Maria 
Hi haurà l’Eucaristia a l’església parroquial a les 12 h, 
a la qual procurarem donar un relleu especial.
És la titular de la nostra església. 

 Arxiu

Meteorologia
A causa d’una ava-
ria a l’estació AEMET 
de Balsareny, el nostre 
col·laborador Francesc 
Camprubí no ens ha 
pogut facilitar les dades 
meteorològiques corres-
ponents al mes de maig. 
Esperem poder repren-
dre aquesta informació al 
més aviat possible.
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