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‘Gràcies, Pep!’ - Jubilació del Dr. Cañellas 

El dilluns 25 de juliol, el met-
ge de capçalera Dr. Josep 
Cañellas Isern es va jubilar 
després de 39 anys de ser-
vei a Balsareny, on va arribar 
el 1983. Sense desmerèixer 
la bona feina de tots els al-
tres metges que al llarg del 
temps han atès els malalts 
del nostre poble, és un fet 
que en Pep Cañellas es va 
guanyar de seguida l’estima 
dels seus pacients, i del po-
ble en general, per la seva 
implicació en les activitats 
de moltes entitats locals, pel 
seu tarannà empàtic i proper 
a les persones i per les seves 
nombroses conferències so-
bre qüestions de salut i me-
decina preventiva. Un afecte 
popular que s’ha posat de 
manifest en més d’una oca-

Sarment sió (vegeu, entre altres, el 
Sarment de març, abril i juliol 
de 2015). 

Així, el mateix dia 25, a les 
3 de la tarda (tocades, com 
coneixent-lo era d’era espe-
rar), quan va plegar per úl-
tima vegada del consultori, 
ja es va trobar amb una cin-
quantena de persones que 

l’esperaven per aplaudir-lo 
i expressar-li la seva sim-
patia. Ell no s’ho esperava 
i va haver de sobreposar-
se a l’emoció per saludar 
i adreçar unes paraules a 
cada un dels presents.

Sí que sabia, perquè s’havien 
penjat cartells pel poble, que 
se li preparava una festa 

Alfred Selgas 

Alfred Selgas 
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popular d’homenatge per al 
divendres següent, 29 de 
juliol, però en desconeixia 
del tot els detalls. I així de-
via quedar bocabadat quan 
va anar a la plaça de la Mel 
a les 8 del vespre i es va 
trobar que s’hi havien con-
gregat més de 400 perso-
nes. L’organització va anar 
a càrrec d’un grup enca-
pçalat per la Montse Soler 
i la Montse Piedra, amb la 
cooperació necessària de la 
Mar Martí, l’esposa del Pep, 
i molta més gent que s’hi va 
col·laborar, i que ja ens dis-
culparan que no els esmen-
tem nominalment. 

L’acte el van presentar la 
Montse Soler i la Gemma 
Font, amb l’Anna Obradors 
i el Marc Vilardell. En Marc 
es va encarregar també del 
muntatge dels vídeos, i en 
Tomàs Merinero, tots dos 
de Ràdio Balsareny, van te-
nir cura de la megafonia i de 
la música. Hi van ballar els 
Bastoners de Balsareny, els 
Geganters i Grallers de Bal-
sareny, la colla de Gegan-
ters i Grallers Els K+Sonen 
de Balsareny i la colla Peta 
Fluix; i també una neta del 
Pep, l’Èlia, que li va oferir una 
peça de gimnàstica rítmica. 
En Jordi Vilanova va actuar 
interpretant diversos acudits 
de l’Eugenio, i els rapsodes 
els Pastorets de Balsareny 
van llegir un poema dedicat 
al Pep, imprès en format de 
punt de llibre per repartir a 
tothom. 

Un moment especialment 

emotiu per a l’homenatjat va 
ser quan li van fer lliurament 
d’un gruixut volum enqua-
dernat amb els comentaris 
escrits de totes les perso-
nes que li van voler adreçar 
unes paraules d’agraïment. 
Els fulls s’havien repartit per 
diferents botigues del poble i 
tothom qui va voler hi va es-
criure uns mots. En Pep ho 
va agrair dient que “això sol 
ja justifica tots aquests anys 
de treball”. També es van 
passar molts vídeos breus 
de persones o entitats que 
parlaven d’ell; hi havia des de 
metges, infermeres i perso-
nal sanitari fins a companys 
d’excursions i muntanyisme, 
avis, pacients i amics. Hi 
destacaríem el del grup La 
Il·lusió i el del grup de cant 
del Casino, amb una cançó 
dedicada a ell; el CCB hi va 
participar amb un muntatge 
de portades de Sarment. 
Finalment, en Pep va saber 
que moltes entitats locals o 
membres de les juntes a tí-
tol personal, l’obsequiaven 
amb un nan o capgròs amb 
la seva imatge, que    ac-
tualment està en procés de 
construcció i que s’estrenarà 
més endavant, cosa que 
sens dubte serà motiu per 
muntar una altra festa. L’acte 
va continuar amb un sopar 
de germanor per a tothom 
qui va voler: es podia com-
prar en unes parades pro-
veïdes per la Cansaladeria 
Carmelo, Les Carmanyoles 
i la Pastisseria Bonals. En 
acabat hi va haver un ball en 
què totes les noies que s’hi 
van apuntar van poder ballar 

amb el Pep, per acabar amb 
un fi de festa on va ballar 
tothom qui va voler. 

En l’acte hi van col·laborar, a 
més de les entitats ja esmen-
tades, el Centre Excursionis-
ta, el Club Ciclista, els Pasto-
rets, el Casal de la gent gran, 
la Festa dels Traginers, el 
Cercle Cultural de Balsareny, 
la Parròquia, la Comissió de 
Reis, la Garsa, l’Agrupació 
Artística de Balsareny, el 
Casal Verge de Montserrat, 
Càritas, la junta local de 

Lluita contra el Càncer, el 
Centre Instructiu i Recreatiu, 
les ADF, Ràdio Balsareny i 
l’Ajuntament de Balsareny. 
Agraïments especials a la 
Imma Franch pel disseny 
dels fulls d’adhesió; al Txus 
Garcia pel disseny del car-
tell; a la Impremta Orriols per 
imprimir cartell, fulls i punt de 
llibre; al Jordi Sarri, per enre-
gistrar l’acte; i a l’Alfred Sel-
gas pel reportatge fotogràfic; 
i als establiments que van re-
collir les signatures: llibreria 
Els Colors, Carme Galera, 

Alfred Selgas 

Alfred Selgas 

Alfred Selgas 

Alfred Selgas 
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estanc Casaldàliga, Forn de 
Cabrianes, Bon Àrea, Gim-
nàs 02, i també Cansala-
deria Carmelo, Pastisseria 
Bonals i Les Carmanyoles, 
els tres establiments que 
proveïen menjar i beure. I 
disculpeu de nou si ens hem 
deixat algú, en la llarga llista 
de gratituds.

Va ser un acte molt lluït, par-
ticipat i emotiu, que va deixar 
un bon record a tothom qui 
hi va poder ser. Felicitem 
els organitzadors i  tots els 
col·laboradors per la feinada 
que hi van tenir, compensada 
per l’èxit d’assistència de tan-
ta gent que s’hi va voler afegir 
al crit de: “Gràcies, Pep!”. 

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

Alfred Selgas 

Imatges de Balsareny

Després de les vacances, tornem amb aquesta secció, en què 
heu d’endevinar de què es tracta, on és i què en sabeu, d’una 
imatge de Balsareny, d’algun indret singular que tothom pot ha-
ver vist. Fins ara, han aparegut esglésies, tombes i altres restes 
històriques, pintures, cases de pagès, ponts, etc. A partir d’ara, 
la imatge que apareix pot ser també de llocs fronterers amb el 
nostre terme municipal. Segur que coneixem llocs interessants 
que no són ben bé del terme balsarenyenc, sinó d’algun muni-
cipi limítrof, però molt a prop del nostre terme; sovint ni tan sols 
ho sabem ben bé, perquè, de fet, són “nostres” també, tals com 
Cornet, Argençola, Serra-sanç, etc. No anirà malament recordar 
que Balsareny està rodejat de quatre municipis: Navàs, Sallent, 
Castellnou de Bages i Gaià.

Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors

Doncs ara, a veure si podeu fer-nos cinc cèntims 
de la fotografia que veieu. Ja sabeu que la po-
deu veure millor a la nostra versió digital: www.
sarment.blogspot.com. Trobareu la resposta més 
endavant, en aquest mateix número de Sarment.
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Casaldàliga: una llum per l’esperança ecològica

El 8 d’agost de 2022 es com-
pliren els dos anys de la Pas-
qua de Pere Casaldàliga. 
Per aquest motiu, la Fundació 
que duu el seu nom i treballa 
per les seves causes, junta-
ment amb el Cercle Cultural 
de Balsareny, l’Associació 
Araguaia i Balsareny Educa, 
van organitzar un acte en el 
seu record, amb el nom de 
Pere Casaldàliga, una llum 
per l’esperança ecològica.

L’acte era previst de celebrar-
se diumenge dia 7 d’agost a 
la resclosa dels Manresans, 
però la benvinguda pluja 
que va caure aquella tarda 
va obligar l’organització a 
traslladar-lo a la sala Bisbe 
Pere Casaldàliga dels locals 
parroquials, que amablement  
ens va acollir. Hi van assistir 
representants de la coordina-
dora de l’Agenda Llatinoame-
ricana de Girona; membres 
del Comitè Oscar Romero de 
Barcelona; el claretià missio-
ner a l’estat brasiler de Ron-
dônia, Francesc Trilla; i el 
president del Festival CLAM 
(festival de cinema social de 
Catalunya), Valentí Oliveras, 
junt amb altres persones pro-
peres a les causes del bisbe.

L’acte va estar format per 
dos blocs. El primer va ser: 
“La Mare Terra, l’ecologia 
ens interpel·la”, el qual va 
constar d’una xerrada sobre 
medi ambient a l’entorn dels 
dos rius on va viure Casal-
dàliga: el Llobregat, que el 
va veure néixer, i el riu Ara-
guaia, on descansa en vida 
eterna. Sergi Fontseca, de 
la Comissió de Medi Ambient 
de Balsareny Educa, i Raül 
Vico, de la Fundació Pere 
Casaldàliga, van ser els po-
nents de la xerrada, seguida 
amb interès i participada acti-
vament pels assistents. «Ens 
deia Casaldàliga, que el pla-

Comissió Casaldàliga

Jordi Vilanova

neta es l’única casa nostra, 
i que no ens salvarem si no 
salvem el planeta». Aques-
tes paraules avui dia són un 
repte davant l’actual sistema 
polític i econòmic. 

El segon bloc duia el nom 
de “Vides per la Vida”, que 
és el lema de les Romeries 
dels Màrtirs de la Caminada 
llatinoamericana. «Al Brasil, i 
a tot el món, milers de per-
sones han mort lluitant per 
la defensa de la terra. “Vi-
des per la Vida” no és un 
símbol, es una manera de 
fer, d’estar i de viure aquest 
món,  combregant amb totes 
les persones que han donat 
la seva vida en la lluita de la 
Utopia cap un món millor. 
Entre els molts noms de per-
sones que han estat màrtirs 
de la Causa de la Terra, avui 
recordarem dues persones 
que han estat assassinades 
a l’Amazones fa poques se-
tmanes. Són Bruno Pereira, 
brasiler expert indigenista, 
que lluitava pels drets dels 
pobles de l’Amazònia, i Dom 
Phillips, periodista britànic 
compromès també amb els 
pobles indígenes, que escri-
via un llibre sobre Com salvar 
l’Amazones».

Les nebodes del bisbe, 
Glòria i Laura Casaldàliga, 
ens van explicar la seva vi-
vència, participació i retroba-
ment en la darrera caminada 

llatinoamericana, a Ribeirão 
Cascalheira. a la qual van 
assistir el passat mes de ju-
liol. Va ser la primera que es 
celebrava sense la presència 
física de Pere Casaldàliga.

L’11 d’octubre de 1976, a Ri-
beirão, fou assassinat el pare 
João Bosco Bournier, a qui 
van confondre amb el bisbe 
Casaldàliga. Ambdós acu-
dien a la comissaria per inter-
cedir per unes persones que 
havien estat detingudes i tor-
turades per la policia militar. 
Els seus noms eren: Marga-
rid Barbosa da Silva, Yolanda 
Elisa de Santos, Santana Ro-
drigues i José Pereira Andra-
de. A la comissaria, quatre 
policies van rebre els religio-
sos amb amenaces de mort. 
Els crits de les persones de-
tingudes es podien escoltar 
des del carrer; i un policia va 
disparar contra João Bosco. 
L’assassinat va augmentar la 
tensió entre la dictadura i el 
clergat catòlic, que denun-
ciava el crim a les misses 
dominicals. El fet va provocar 
protestes estudiantils a diver-
ses universitats del país. Set 
dies després de la seva mort, 
el poble va envair la comis-
saria, va alliberar les perso-
nes detingudes i va destruir 
i incendiar l’edifici. Al lloc on 
va ser abatut, els camperols 
van aixecar una creu amb la 
inscripció: “L’11 d’octubre del 
1976, en aquest lloc, el pare 

João Bosco Bournier va ser 
assassinat per defensar la lli-
bertat dels pobres. Va morir 
com Jesucrist, oferint la seva 
vida pel nostre alliberament.” 
Un any després es va acor-
dar en assemblea la cons-
trucció del Santuari dels Màr-
tirs; indret de referència i de 
peregrinació, on des de 1986 
es celebra cada quatre anys 
la “Romaria dos Mártires da 
Caminhada”. 

Durant la cerimònia del se-
gon aniversari de la Pasqua 
de Pere Casaldàliga també 
es van llegir alguns poemes 
seus, i es va poder gaudir 
novament de la presència i 
la música de la violoncel·lista 
Martina Ruiz. L’acte va fina-
litzar amb la lectura i la músi-
ca del “Pai Nosso dos Már-
tires”. L’organització agraeix 
la col·laboració de totes les 
persones que en van fer pos-
sible la celebració. 

[Vegeu moltes més fotogra-
fies al blog del Sarment] 
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El Marc i la Maria, a Monistrol i a Cardona
Jordi Vilanova

va obsequiar amb un càntir 
de la Festa dels Traginers, 
gentilesa de l’Ajuntament de 
Balsareny. 

Una vegada presentat en 
Roc, aquest es va afegir a la 
cercavila, que va continuar 
passant per diferents carrers 
de la població, envoltats pel 
preciós  paisatge de la mun-
tanya de Montserrat, testimo-
ni sempre d’agermanament i 
de cultura. Moltes gràcies 
Associació de Grallers, Bas-
toners i Gegantons de Mo-
nistrol de Montserrat, per 
haver-nos donat aquest 
reconeixement. Per molts 
anys. Roc!
 

Monistrol

El dissabte 23 de juliol, la 
colla de Geganters i Gra-
llers de Balsareny va parti-
cipar a “Arrela’t”, la primera 
trobada de cultura popular 
de Monistrol de Montserrat, 
dintre els actes de la Festa 
Major del municipi, amb la 
col·laboració de diferents en-
titats i colles.

En Marc, la Maria i els seus 
músics encapçalaven la 
cercavila, seguits pels Fal-
cons de Capellades, el Bou 
i la Mulassa de l’Hospitalet, 
els Gegants de Vacaris-
ses i d’Olesa de Montse-
rrat, els Nanos i Gegants de 
Monòver, l’Esbart Monistrol 
Dansaire, la colla del Ball de 
Pastorets de Barberà del Va-
llès, i l’associació de Grallers, 
Bastoners i Gegantons de 
Monistrol de Montserrat, or-
ganitzadora de l’acte. 

L’honor de presidir la desfila-
da era perquè els nostres ge-
gants van ésser escollits com 
a padrins del nou gegant 
de la colla de Monistrol de 
Montserrat: en Roc. Aquest 
fou presentat a la població 
durant la mostra de balls de 
les colles participants, que 
ompliren de lluïment i de cul-
tura la plaça de Monistrol. El 
nostre Traginer i la nostra Pa-
gesa contemplaven cofois el 
seu fillol. 

Com a mostra d’agraïment 
per aquest parentiu, el pre-
sident dels Geganters i 
Grallers de Balsareny, Xavi 
Closa, acompanyat per una 
representació de les noves 
generacions de la colla, va 
fer entrega a l’associació mo-
nistrolenca d’unes boniques 
figures dels nostres gegants 
que l’entitat s’havia encarre-
gat de fer;  com també els 

Jordi Vilanova

Jordi VilanovaJordi Vilanova
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Cardona

Ja a les acaballes d’estiu, 
per la Diada Nacional de Ca-
talunya, els Geganters i Gra-
llers de Balsareny visitem la 
vila amb major patrimoni ge-
ganter de la comarca, i una 
de les principals del país: 
Cardona. 

L’èxit d’aquesta cultura 
s’explica a través dels seus 
barris: el de Sant Miquel, el 
barri Major, el de la Fira, el 
del raval de Sant Joan, el de 
Graells, el barri Nou, el de 
la Coromina, el de Planès i 
Bergús... Aquests, sumats 
a altres colles mes actuals, 
com la Penya Capote, cons-
titueixen  la gran riquesa 
d’imatgeria, de la qual dis-
posa Cardona. Els barris 
són els que construeixen i 
conserven  les figures durant 
generacions amb absolut 
respecte al treball dels seus 
avantpassats.

L’origen d’aquesta  tradició 
cardonina es remunta a se-
gles passats. Ja entre els 
anys 1750-1800 es cons-
trueixen els Nans del barri 
del Mercat: Agneta i Minga. 
Més endavant, els primers 
gegants de la vila, els del 
barri Major, en Borrell II  i na 
Letgarda, que daten de l’any 
1834, construïts amb fus-
ta, cartró i vímet, pel sastre 
Deogràcies Valls. La darrera 
rèplica d’aquests gegants 
es va fer l’any 2003, i  és la 
que llueixen carrers i places 
en l’actualitat, feta pel mestre 
constructor del municipi Toni 
Mujal, que signa avui la cons-
trucció de la major part de 
l’actual imatgeria de Cardona.

Els gegants del barri de la 
Fira, en Romeu i la  Julieta, 
son una altra relíquia: cons-
truïts l’any 1908 pel sabater 
Miquel Serra, més conegut 
com Miquel Fraret, a qui 
l’any 1996 es va homenatjar 
amb la construcció del ge-
gant “sabater Fraret”, obra 

Jordi Vilanova

també d’en Toni Mujal. L’any 
1957 el barri de Sant Mi-
quel adquireix, mitjançant la 
botiga Ingenio de Barcelo-
na, els gegants: Batallador 
i Esperança, costejats per 
l’empresari del barri Jaume 
Vendrell. El 1993, Mujal els 
construeix l’Avi Miquel, que 
representa un segador, en 
referència a la Guerra dels 
Segadors. I el 1980 el barri 
Nou construeix els gegants 
Abdalà i Adelés, represen-
tant amb ells part de la his-
tòria del castell de Cardona; 
són obra dels constructors 
del barri Joan Òrrit i Salvador 
Clotet, juntament amb diver-
ses entitats de la vila.

Totes aquestes figures con-
formen la riquesa gegantera 
del municipi junt amb l’Avi 
del Barça, en Migsenyor i la 
Greueta de Planès i Bergús, 
els gegants de la Coromina: 
en Joan de Serrallonga i la 
Margarida  —el mestre sol-
soní Manel Casserres va par-
ticipar en la seva construcció 
l’any 1969—; els capgrossos 
del raval de Sant Joan i de 
Graells; les figures de la Pen-
ya Capote, que aquest any 
estrenava gegant: el Tiet —
fent honor al Tiet Elies dins 

la tradicional cargolera del 
correbou—, o l’Àguila de 
Cardona, construïda per Toni 
Mujal l’any 2013 mitjançant 
una imatge extreta de la 
documentació trobada a la 
casa Graells, que data des 
del 1674. 
 
La colla de Geganters i 
Grallers de Cardona, que 
va convidar-nos a partici-
par de la seva Festa Major, 
s’encarrega de la gestió de 
la major part de la imatgeria 
i són els representants dels 
barris de Sant Miquel, Ma-
jor, Nou i de la Fira. Haver-hi 
participat amb en Marc, la 

Maria i en Cisco, acompan-
yats per les diferents co-
lles també convidades en 
aquesta trobada, haver po-
gut conversar amb en Jordi 
Casas, president de la colla 
cardonina, que ens va faci-
litar molta informació; i veu-
re com llueixen les relíquies 
originals al saló de plens de 
l’Ajuntament de Cardona, és 
un privilegi per a nosaltres. 
Moltes gràcies, Balsareny i 
Cardona per haver-nos om-
plert de riquesa i de cultura 
amb els vostres gegants. 

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

Jordi Vilanova
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Primer partit de la Unió Esportiva Balsareny 
al nou camp de gespa artificial

Dissabte dia 10 de setembre 
es va celebrar el primer par-
tit de futbol a la nova gespa 
artificial de la Zona Esportiva 
Municipal “Els Ametllers”.

L’equip sènior masculí de 
l’entitat va jugar un partit 
amistós amb l’equip del CE 
Moià, que milita a la 3a cate-
goria catalana. Cal esmentar 
que el Moià aquest any cele-
bra el seu centenari i va ser 
obsequiat amb una samarre-
ta del club signada per tots 
els seus jugadors.

L’equip visitant va fer valdre 
la seva categoria i va ser su-
perior als balsarenyencs, que 
ho van donar tot. El resultat 
(el menys important als par-
tits de pretemporada) va ser 
1-8.

La Unió Esportiva Balsa-
reny va donar la cara, fins i 
tot avançant-se al marcador 
amb una gran jugada acaba-
da per en Pol Carreté. Però 
se li van acabar les piles ben 
aviat i va ser quan els visitants 
van imposar la seva qualitat i 
millor condició física.

Perquè quedi per la posteri-

Unió Esportiva Balsareny tat esmentarem els jugadors 
que van participar al partit 
després d’uns quants anys 
de no tenir futbol a Balsa-
reny.

Van jugar Eric Montaña, 
Sergio Alcalá, Pau Sorro-
che, Pol Carreté, Diego 
Ruiz, Omar Kazzout, Joan 
López, Roger Lasheras, 
Ivan Garcia, Lluís López 
i Antonio Gómez “Tano”. 
Més tard van participar al 
partit Kilian Pintor, Joan 
Chávez, Ayoub Bouhmidi, 
Eloy Rivero i Andreu Pino.

Caldria destacar que, de 
l’equip inicial, nou dels onze 
jugadors són balsarenyencs, 
en una aposta decidida del 
club per la gent de casa.
La plantilla, tot i que no van 
participar en aquest primer 
partit, la completen els se-
güents jugadors: Oriol Ca-
parrós, Artur Pérez, An-
tonio Sánchez “Tonchu”, 
David Carmona i Moisès 
Garcia.

Tot el cos tècnic, el primer 
entrenador Ferran Morral, 
els auxiliars Xavi Garcia i 
Carlos Dolado i el delegat 
Jordi Serra, i 16 jugadors 
dels 21 que conformen la 

plantilla són balsarenyencs.

Cal destacar una afluèn-
cia massiva de públic, molt 
il·lusionat en tornar a veure 
de nou futbol amateur a Bal-
sareny. Un públic ben animat; 
també s’ha de subratllar una 
grada d’animació dels aficio-
nats més joves, que anaven 
vestits amb la samarreta 
d’aficionat que ha dissenyat 
el club per a aquesta tem-
porada i que podeu adquirir 
a les oficines del club en dia 
de partit o d’entrenament 
o dirigint-vos a qualsevol 
membre de la Junta. Des de 
la Junta de la Unió Esporti-
va Balsareny volem agrair 
enormement el suport do-
nat en aquest primer partit i 
demanar que no es defalleixi 

en donar suport, no només 
a l’equip sènior masculí, sinó 
també a l’equip sènior femení 
de futbol7, als veterans i als 
equips de futbol formatiu, a 
l’escoleta, als prebenjamins i 
als alevins.

Si esteu interessats en el 
projecte, si voleu que us 
l’expliquin, si us en voleu fer 
socis o voleu comprar la sa-
marreta d’aficionat del club, 
us podeu dirigir al nostre 
correu electrònic uebalsa-
reny2022@gmail.com i esta-
rem encantats d’atendre-us. 
També podeu passar per les 
oficines del club a la mateixa 
Zona Esportiva Municipal en 
horaris d’entrenaments i/o 
partits. Endavant, Unió Es-
portiva Balsareny!

Alfred Selgas

Alfred Selgas
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Vacances, premis i un gran embolic

El passat 26 de juliol, ‘De fora 
vingueren’ va emetre el seu 
programa de final de tem-
porada. Un programa atípic i 
ben accidentat en què ficció 
i realitat van unir-se com en 
cap altra edició. Contra tot 
pronòstic, els membres de 
l’equip del programa van co-
mençar les vacances sense 
informar-ne a la resta i just 
després dels senyals horaris 
de les 9, l’emissora va restar 
un temps en silenci.

Per sort, algú passava per allà 
i va engegar la maquinària i el 
telèfon va començar a treure 
fum. El programa es va fer 
mig en remot mig presencial 
i l’inici de les vacances va 
quedar en suspensió durant 
una hora per poder oferir a 
l’audiència l’especial final de 
temporada. Les seccions ha-
bituals van canviar lleugera-
ment de forma i de locució, i 

Equip del programa ‘De fora vingueren’

Ràdio Balsareny

la secció musical va tenir lloc 
en rigorós directe de la mà de 
l’Àlex Casanova, que va por-
tar música, alegria i també 
molta solidaritat al programa.

Durant les peripècies de 
l’equip per tornar a la ràdio 
es va activar una gran ca-
dena de mitjans: l’audiència 
fou l’encarregada de les lo-
calitzacions via xarxes, men-
tre que tres balsarenyencs 
van acabar a l’estudi de la 

manera més rocamboles-
ca, juntament amb l’equip 
que va anar arribant des de 
diversos punts del país. Lo-
cutors i tècnics van arribar 
a l’emissora de manera es-
glaonada, cadascú amb una 
història al darrere, des de 
gambes en una carmanyola 
fins amb escorta policial. 

L’atzar va ser present al pro-
grama de manera molt ex-
plícita, ja que els balsaren-

yencs presents a l’estudi van 
resultar ser els tres premiats 
de l’especial. El Grup Llobet, 
patrocinador del programa, 
va cedir diversos vals de 
compra per recompensar 
l’èxit dels participants en els 
tres reptes premiats. Meri 
Xandri fou la flamant guan-
yadora de la participació a 
les xarxes, Sandra Benito 
la triomfadora del concurs 
“Coses de casa” i Damián 
Henares es va imposar en el 
concurs d’acudits.

Un programa més breu que 
mai, ple de riures i corredis-
ses per obrir les portes a 
l’estiu i tancar una tempora-
da, encara que fos in extre-
mis! Si no el vau poder sentir 
en directe, podeu recuperar-
lo, juntament amb els de la 
resta de la temporada a tra-
vés d’Ivoox. També us convi-
dem a veure les millors ins-
tantànies a les xarxes socials 
(@de_fora_vingueren).

Sopar d’estiu al Carrer Vell 

El dissabte 30 de juliol de 
2022 es va celebrar el sopar 
d’estiu del carrer Àngel Gui-
merà (carrer Vell), que va re-
unir més d’una seixantena de 
persones entre veïnes, fami-
liars i amics.

Vam gaudir d’una bona vet-
llada, amanida amb un bon 
àpat elaborat per alguns es-
tabliments del poble, que van 
ajudar a facilitar la feina als vo-
luntariosos veïns que van par-
ticipar en l’organització i bon 
desenvolupament de tot el 
vespre. Vam menjar, vam riu-
re, vam brindar i ens vam tor-
nar a trobar plegats, després 
d’aquests dos estius passats 
sense haver pogut fer-ho.

Maribel Andreu Així mateix, vam gaudir de 
música en viu amb el músic 
Pere Rico, que ens va delec-
tar durant tota la vetllada. A 
la mitja part es va fer un sor-
teig de cinc paneres, que van 
fer més contents alguns dels 
participants. Es va repartir 
coca i cava per celebrar el 
retrobament, i s’hi van sumar 
un bon grup de balsaren- Maribel Andreu

yencs que ens hi van voler 
acompanyar fins a finalitzar 
la festa. 

Agraïm la participació de to-
tes en l’organització, com-
pres, muntatge, elaboració, 
contractació, desmuntatge, 
etc., i tant de bo que l’any 
vinent ens  puguem tornar a 
trobar plegats.  

Maribel Andreu
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El Cau engega el seu segon curs des de la reobertura

L’estiu ha passat volant. 
Sembla mentida que ja faci 
dos mesos que érem a la Ga-
rrotxa de campaments; que 
bé que ens ho vàrem passar! 
Van ser quatre nits i cinc dies 
molt intensos on, malgrat les 
restriccions per risc d’incendi 
de la zona, vam poder gaudir 
del parc natural.

Els nervis i l’emoció dels pri-
mers campaments des de 
la reobertura del cau es pal-
paven a l’aire i, tant infants/
joves com caps/quel·les i 
intendents, teníem moltes 
ganes de gaudir-ne. El resul-
tat, noves experiències, rep-
tes i moments emotius, com 
l’acte de la promesa (que fan 

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

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

els infants/joves que passen 
de branca), entre molts al-
tres.

En tornar a casa, les cares 
de felicitat dels infants feien 
que el cansament quedés en 
un segon pla; estem segures 
que és un record que de se-
gur mai oblidaran!

Encarem un nou curs ple de 
novetats i, segurament, una 
de les més importants serà 
el nou local del qual dispo-
sarà l’Agrupament, que ha 
estat cedit per l’Ajuntament 
del poble. Així doncs, aquest 
any ens acomiadem de 
l’espai del Centre Instructiu 
i Recreatiu del Casino per 
endinsar-nos en aquest nou 
local.

No volem acabar aquest re-
dactat sense fer una menció 
especial a la gent del Casi-
no, per acollir-nos durant tot 
aquest any i per posar-nos 
les coses sempre tan fàcils: 
ha estat un imprescindible 
d’aquest curs per poder tirar 
endavant i realitzar la tan es-
perada reobertura.

Finalment, animem a tots 

aquells infants i joves que 
encara no formen part de 
l’Agrupament que s’animin: 
confiem que s’ho passaran 
molt bé! Recordeu que po-
deu contactar amb el cau a 
través de: 
Correu electrònic: guillem-
debalsareny@escoltesiguies.
cat
Instagram: @aeiguillemde-
balsareny

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

Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
BALSARENY - infordos2@gmail.com

Juan Herrera - 670 23 07 75

VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS

Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

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

FORN
Pa i Pastisseria

Travessera, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55 

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36

TAVERNA EL BOTER
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XIX Setmana de la Joventut

Del 31 d’agost al 4 de set-
embre Balsareny ha pogut 
participar dels actes de la XIX 
Setmana de la Joventut: tor-
neig de vòlei, joc de nit, so-
par popular, nit de monòlegs, 
concerts, quinto...

Els membres del Consell 
de Joventut hi hem dedicat 
il·lusió i esforços per tirar en-
davant, un any més, la Set-
mana de la Joventut, una 
festivitat que ens la sentim 
nostra, i en la qual hem tingut 
la participació i col·laboració 
de moltes persones i entitats, 
a les quals els ho agraïm de 
tot cor.

Però també volem manifes-
tar la nostra decepció amb 
l’Ajuntament de Balsareny, ja 
que considerem que han dut 
una mala gestió de la Setma-
na de la Joventut del nostre 
poble.

Ens hem sentit desemparats i 
molt mal assessorats a l’hora 
de dur a terme aquesta festa 
que, de manera desinteres-
sada i sense cap mena de 
retribució, una colla de joves 
organitzem durant tot l’estiu.
Des del primer dia no ens 
hem sentit escoltats ni aju-
dats. Tot han sigut traves 
i impediments per part de 
l’Ajuntament, en comptes de 
donar-nos facilitats i prestar-
nos la seva cooperació.

La col·laboració durant la set-
mana ha sigut pràcticament 

Consell de Joventut

 Consell de Joventut

 Consell de Joventut

nul·la. Qui creiem que ens 
havia d’ajudar institucional-
ment, no ho ha fet; dificultant 
així la preparació prèvia de 
cadascun dels actes. I això 
comporta que els nostres 
esforços, ganes i il·lusió, per 
fer d’aquesta setmana  una 
de les festes més emblemàti-
ques de Balsareny, en espe-
cial entre els joves, es perdin. 

Ens sentim un col·lectiu 
molt oblidat! Ens dol pro-
fundament que se’ns hagi 
tractat com si molestéssim, 
en comptes d’animar-nos i 
prestar-nos tot el que neces-

sitàvem. Ens han fet encarre-
gar d’assumptes de caràcter 
públic que a nosaltres no ens 
tocaven, sinó que entenem 
que són competència de 
l’Ajuntament.

Les persones que vam voler 
fer-nos-en càrrec per tal de 
seguir amb aquesta tradició 
del nostre poble, el Consell 
de Joventut de Balsareny, 
lamentem aquesta situació, i 
advertim que si continua així, 
cada vegada costarà més de 
mantenir aquesta celebració, 
que hauria de ser tan jove i 
tan nostra.

 Consell de Joventut

 Consell de Joventut
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Josep Cañellas (2): excursionisme a Balsareny 

Continuem amb la transcrip-
ció de la segona part de la 
conversa que vam mantenir 
al juliol amb en Pep Cañe-
llas. En el darrer Sarment, 
l’entrevista la vam basar en 
l’excursionisme que en Pep 
ha fet i viscut en general; 
aquesta vegada la centrem 
en l’excursionisme a Balsa-
reny o des de Balsareny.

—Vas arribar a Balsareny i...

—Vaig arribar el setembre 
del 82, tornant de la traves-
sa Matagalls-Montserrat. Ja 
veieu, aterro al poble baldat 
d’una travessa de més de 
80 km. Vaig marxar de Bal-
sareny al cap d’un mes i mig, 
perquè era substitut, i vaig 
tornar el 1983.

Ens explica que quan va aca-
bar la substitució de metge 
d’un mes i mig, va sortir de 
Balsareny encongit, no sap 
què l’havia atrapat d’aquest 
poble. Encara reviu el mo-
ment i el descriu com una 
sensació molt intensa. Però 
va tornar per quedar-s’hi. 

—Sabem que durant anys vas 
continuar molt vinculat amb 
el Centre Excursionista Te-
rrassa. A Balsareny com en-
llaces amb l’excursionisme?

Lluïsa Coma / Alfred Selgas

—Els primers 2-3 anys no 
vaig fer excursionisme per-
què em vaig dedicar les 24 
hores del dia a la medicina: 
la gent del poble, la mina, les 
colònies...Tota la meva vida 
es va reduir a la medicina. Al 
85, vaig obtenir la plaça de-
finitiva i vaig fer vacances i, 
amb els amics de Terrassa, 
vam anar a fer el Huascarán 
a la regió dels Andes centrals 
al Perú. Durant aquests anys, 
a Balsareny em vaig dedicar 
a conèixer els entorns, vaig 
fer moltes caminades que 
em van ensenyar nous cam-
ins, corriols, pous de glaç... 
El 1984 vaig intentar de mun-
tar la primera Caminada Po-
pular, però no es va acabar 
de concretar. L’any següent 
vam fer una reunió al “cafè”, 

als baixos de cal Pijoan, amb 
gent que “li agradava ca-
minar” del poble tal com va 
suggerir-me l’Anna Obradors 
. Jo vivia a la fonda de cal Pi-
joan i ja començava a conèi-
xer gent, però em feia falta un 
grupet. També va participar 
en aquesta reunió el Jordi 
Orobitg, amb qui compartíem 
menjars i estones a la fonda. 
És que allà vam tenir una llar 
molt confortable!

Després de la reunió, i sen-
se concretar massa, vaig 
publicar al Sarment que es 
faria la primera Caminada 
Popular de Balsareny. Vaig 
posar-hi data i el grup no va 
fallar. Hi havia  gent molt dis-
posada i les tasques sempre 
s’acomplien: desbrossar, fer 
escaletes als camins, arre-
glar terrenys a darrera hora, 
procurar l’avituallament, els 
records, etc. A la primera Ca-
minada popular,  l’any 1987, 
es van inscriure 270 perso-
nes, concretament 122 do-
nes i 148 homes.

—En aquells anys, moltes 
coses començaven així, re-
unions amb gent coneguda 
o no tant, i amb il·lusió i em-
penta es tiraven els objectius 
endavant. Ja veus, en aquest 
cas, un grapat de Caminades 
Populars a l’esquena.

—Sí, 34 exactament, tot i que 
ens en van estafar dues amb 
la pandèmia. 

—Existia el Centre Excur-
sionista Balsareny quan vau 
arrencar les caminades?

—No encara. El Centre Ex-
cursionista va néixer d’ajuntar 
dos grups. N’hi havia uns que 
esquiaven, els del Club Esquí 
Balsareny, i uns altres que 
feien excursions, incloses 
les persones de les Cami-
nades Populars. Així doncs, 
a partir d’aquest planter de 
gent i amb les directrius que 
s’exigien, vam fundar el Cen-
tre Excursionista l’any 1989. 
Tal com vaig dir a l’entrevista 
anterior, l’excursionisme que 
vam practicar des del Cen-
tre es va basar sempre en 
l’exercici físic, en gaudir del 
paisatge, en descobrir bas-
ses, fonts, recuperar ca-
mins... Aquell que permet 
fer i estar amb la gent: és 
el mateix que encara fem. 
També vaig col·laborar amb 
l’escoltisme, acompanyant-
los a fer alguna cova, el cim 
del Pedraforca, cursos de 
primers auxilis... Sempre miro 
d’aprofitar els coneixements 
cap als més joves. Ara també 
ho podré fer, perquè estic ju-
bilat i perquè hi torna a haver 
grup d’escoltisme al poble.

 Alfred Selgas

 Alfred Selgas
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—Una temporada, també 
t’havíem ubicat en alguna ac-
tivitat de caràcter més espor-
tiu. Pot ser?

—Sí, vaig fer una mica 
d’esport de competició. 
Competició, vull dir perquè 
vas amb el rellotge a la mà, 
tot i que no m’importava gaire 
el temps. Vaig fer:

La Triatló de Manresa. Vam 
travessar nedant el pantà 
de Sant Ponç, vam fer bici 
fins a Manresa i vam córrer 
5 km per dins de la ciutat.
Tres vegades la Marató de 
Barcelona.
Curses d’esquí de mun-
tanya, per exemple Núria-
Puigmal-Núria.
Curses d’esquí de fons.
I també algunes curses 
amb bicicleta amb la pen-
ya ciclista Alt Llobregat de 
Balsareny, de la qual per 
cert en continuo sent soci.

•

•

•

•
•

—A part del Centre Excursio-
nista de Balsareny, vas conti-
nuar fent excursionisme amb 
els de Terrassa, que era el 
lloc on et vas iniciar?

—Sí, muntanya, alta mun-
tanya i fins a cims de 8.000 
m amb amics dels Centres 
Excursionistes de Terras-
sa i Berga.  En les expedi-

 Alfred Selgas

 Alfred Selgas

cions hem passat els millors 
i pitjors moments. Tinc amics 
molt especials, com el Kiko, 
que ens hem acompanyat i 
fet el cabra per les muntan-
yes d’aquí i d’altres parts del 
món. És un orgull especial! 
Són tants i tants els records: 
el primer 8.000 m, aquell 
descens sense tacte als 
peus, el silenci de la natura; 
res ni ningú, només neu... i 
tants altres. Els amics sem-
pre han estat el puntal per 
dur a terme els grans reptes. 
Ja us ho he dit, la muntanya 
i la medicina són les meves 
passions, les que han donat 
sentit a la meva vida.

—I en la nova etapa de jubi-
lació?

—Continuaré centrat en 
l’excursionisme en diferents 
àmbits: caminades per a la 
gent gran, xerrades de salut, 
recuperar una part de la his-
tòria de Balsareny a través de 
troballes com pous de glaç, 
fonts, construccions de pe-
dra seca; ajudar els escoltes 
i l’escola, si ho desitgen i la 
feina del dia a dia els ho per-
met. Res més que aprendre, 
conèixer i donar a conèixer, 
aquesta és la roda que sem-
pre m’ha dirigit. És clar, tot 
això m’agradarà fer-ho i em 
permetrà estar en contacte 
amb la gent i xerrar. Amb la 
medicina, encara no ho sé.

Sí, xerrar creiem que és una 
altra de les seves passions. 
Està bé, perquè, tot i que 
hem de passar pel sedàs 
una part de la conversa, hem 
après un munt de coses. Triar 
el gra no vol dir deixar-ne a 
l’era, sinó saber-lo separar  i 
triar les anècdotes més espe-
cials que conté cada gra.
     Té vida i dona vida. El que 
sap, ho vol compartir i la ve-
ritat és que quan la gent ens 
trobem per conversar des de 
l’entesa i el millor fer de ca-
dascú és un plaer absolut. 
Tot flueix i una reflexió acom-
panya la següent.

     Gràcies, Pep. No tenim 
cap dubte que no t’avorriràs 
ni un moment: baixarà el ritme 
de feina, però augmentarà la 
dedicació en altres àmbits. 
No t’aturis. Et desitgem que 
la salut t’acompanyi. Aquella 

 Alfred Selgas

salut que has vetllat de tanta i 
tanta gent de Balsareny. 
     I és clar: el divendres 29 de 
juliol, els amics de la muntan-
ya tampoc van fallar a la fes-
ta-homenatge que els veïns 
de Balsareny li van dedicar.

 Alfred Selgas
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Paret de l’antiga torre de Merola, 
reforçada amb una estructura de 
fusta el 2019. Actualment es fan tas-
ques d’excavació al seu voltant, on 
hi ha les restes del castell de Merola 
(tot el conjunt es troba al costat de 
l’església).

Racons de la Catalunya Central
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Isidre Prat

El pilar coronat de la Subiraneta

dica Santa Maria de Merola, 
paral·lela a l’autovia. Al cap 
d’1,6 km, seguir el trencall a 
l’esquerra que indica el ma-
teix topònim i, uns 200 me-
tres després, de pista fores-
tal, tornar a girar a l’esquerra 
(també està indicat). Al cap 
de 700 metres més, trobarem 
l’antiga església de Merola i la 
paret que queda de la torre 
del castell de Merola, restau-
rada fa pocs anys; es pot pa-
rar per visitar-les.

Després cal continuar per la 
mateixa pista (l’antic camí ral 
de l’Ametlla a Viver), seguint la 
vall de Merola, per on trans-
corre la riera del mateix nom; 
també es passa pel cementiri 
de Merola; més endavant, per 
la casa de Subirana (en 

Què són els pilars 
coronats?

Ja hem parlat sovint al Sar-
ment dels pilars coronats, 
sobretot pel fet que en te-
nim uns de molt significa-
tius a Balsareny, vora la 
Resclosa dels Manresans. 
També s’anomenen “Dames 
coiffées” o “Senyores amb 
barret”, per la forma que 
tenen. Doncs bé, en tenim 
d’altres a Catalunya; i aquest 
mes parlo d’un d’ells que es 
troba prop d’aquí, en terme 
de Puig-reig.

Els pilars coronats són for-
macions geològiques, ge-
neralment d’uns quants me-
tres d’alçada, originades per 
l’erosió diferencial del terreny 
a causa d’agents externs, 
sobretot l’aigua de la pluja i 
els cursos d’aigua com rieres 
i torrents. L’aigua en movi-
ment es va emportant ma-
terials tous, però quan troba 
una roca més dura protegint 
els materials tous que té a 
sota, tots aquests materials  
es mantenen drets i formen 
els pilars.

El pilar coronat de Subiraneta 
(Puig-reig)

 Isidre Prat Obradors

Quins tipus de pilars 
coronats hi ha?

Les formes, mides i colors 
depenen dels materials del 
terreny en qüestió. Els més 
habituals, com els de la Res-

 Isidre Prat Obradors

La masia de Subiraneta, a 100 metres d’on hi ha el pilar coronat

 Isidre Prat Obradors

L’església de Merola actual, barroca (s. XVII), que conté restes de l’antiga esglé-
sia romànica que hi havia prop d’aquesta. Es troba al camí ral de Merola a Viver.

closa, són de materials se-
dimentaris, del tipus argiles 
o pedres sorrenques, fàcils 
d’erosionar i modelar per 
l’aigua en moviment.

A més dels que fa la pròpia 
naturalesa, també n’hi ha 
d’artificials; per exemple, a 
les roques salines dels ru-
nams de les mines, sobretot 
de Sallent i Súria, donat que 
el de Vilafruns està restaurat. 
En aquest cas, la dissolució 
de la sal que fa l’aigua de la 
pluja dona formes curioses 
semblants a pilars coronats, 
però, per contra, provoca la 
contaminació del riu, un greu 
problema, com ja és sabut.

Altrament, de manera natural, 
els pilars també es poden for-
mar amb materials volcànics, 
a zones com la Garrotxa; i 
també en zones d’alta mun-
tanya, on l’agent erosiu és 
l’aigua, però no líquida, sinó 
sòlida, o sigui, una glacera: la 
força del gel arranca materials 
i els transporta fins a formar 
sediments (anomenats “mo-
renes”), amb què pot modelar 
pilars coronats, que es poden 
veure quan hi ha desglaç.

On es troba el pilar 
coronat de la Subiraneta?

Es troba al Baix Berguedà, 
en terme de Puig-reig, molt a 
prop del de Viver i Serrateix. 
La Subiraneta és la casa de 
pagès més propera al pilar; 
aquest és dins del bosc, però 
es veu molt bé perquè és al 
costat del camí.

Per arribar-hi des de Bal-
sareny, el camí més curt és 
anar a Navàs i travessar tota 
la carretera; continuar per la 
C-16z, el lateral de l’autovia, i 
passar primer per la rotonda 
de l’Ametlla i, més endavant, 
per la de la Granota, on cal 
prendre la carretera que in-
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Roques on l’erosió diferencial va modelant formes que, en el futur, podrien 
ser nous “pilars coronats”.

lars, agrupats en dos blocs, 
el de la Subiraneta és únic, 
almenys actualment. Com 
veiem a la foto, la seva forma 
també és singular, molt sem-
blant a un bolet, d’uns 60 cm. 
d’alçada del barret i 1,8 m. 
d’alçada del peu (l’amplada 
màxima és la del barret, més 
o menys 1,5 m.). El barret és 
de pedra sorrenca (de color 
fosc), un material més dur i 
resistent a l’erosió que el del 
peu, que és d’argila (de co-
lor marró clar) i que queda 
protegit. Com podeu veure, 
al peu d’argila hi ha molts fo-
radets, que poden ser nius 
d’algun tipus d’insecte; solen 
ser de vespes.

Aquest pilar és ben dife-
rent dels de Balsareny, però 
manté la mateixa estructu-
ra i està fet dels mateixos 
materials sedimentaris. El 
temps ha modelat aquesta 
curiosa forma que ara ens 
crida l’atenció. Tanmateix, a 
la llarga, es pot anar erosio-
nant i pot desaparèixer, com 
també els de Balsareny. En 
canvi, potser d’aquí uns cen-
tenars d’anys hi pot haver pi-
lars coronats nous en altres 
llocs.

bon estat, però deshabitada) 
i després per la Subiraneta, 
masia arranjada, actualment 
de turisme rural. Passada 
aquesta casa, al cap d’uns 
100 metres, a la dreta del 
camí i enmig del bosc, veu-
rem el bonic i singular pilar 
coronat. De l’església al pilar 
coronat hi ha uns 3,5 km (hi 
ha diversos indicadors, tant 
de l’església com de les ma-
sies). En total, des del centre 
de Balsareny, són uns 12,5 
km. La pista es pot fer amb 
cotxe, però també a peu o 
amb bicicleta.

Mig quilòmetre de pista més 
enllà del pilar s’arriba a un 
punt de la carretera que va 
de Cal Vidal a Viver; des 
d’aquests dos punts també 
es pot arribar al pilar, en sen-
tit contrari (des de Cal Vidal 
és uns 3 km. més lluny, però 
amb millor carretera; des de 
Viver es fa força volta). 

Com és aquest pilar 
coronat? 

Cal dir primer que, així com 
a la Resclosa dels Manre-
sans hi tenim uns quants pi-

Isidre Prat Obradors

Resposta a Imatges de Balsareny
aquesta, sens dubte.

Cal Joncaret depenia de 
Candàliga i dona nom al 
torrent i al serrat del Jonca-
ret. S’hi pot arribar recorrent 
2,6 km. des de la rotonda 
on comença la carretera de 
Balsareny a Súria, i llavors, a 
l’alçada de Sobirana, pren-
dre, a l’esquerra, la pista de 
la Torre de Castellnou. Des-
prés, cal seguir l’esmentada 
pista i, al cap de 3,6  km., 
hi ha un petit aparcament, 
on es pot deixar el cotxe i 
agafar un camí, amb baixa-
da, al costat esquerre de 
la pista. El camí baixa amb 
força pendent i va fent gi-
ragonses durant 1,5 km., 
més o menys, fins arribar a 
la casa. Una mica més avall 
del camí, s’hi conserva una 
barraca de vinya circular i 
també les restes d’un forn 
d’obra, localitzat enguany 
per uns balsarenyencs afi-
cionats a l’excursionisme i la 
recerca.

Racons de la Catalunya Central

La imatge correspon a Cal 
Joncaret, nom que segu-
rament ve de “jonc”, en re-
ferència als joncs que hi 
devia haver a la zona, i que 
viurien gràcies a l’aigua d’un 
torrent.
Es tracta d’una petita casa 
de pagès en ruïnes que es 
troba a la vall de Candàliga. 
Com veiem, actualment està 
ensorrada; no hi ha teulada, 
però es conserven bé les 
parets, fetes sobretot amb 
pedra seca, bàsicament pe-
dra sorrenca. 
La casa data de finals del 
segle XVIII. A la llinda de la 
porta es pot llegir amb cer-
ta dificultat el motiu i el nom 
del primer titular: Juncaret 
Asteva (Manu)vens; i hi posa 
17.. (mil set-cents...), cosa 
que es correspondria amb 
una dada, que s’ha trobat, 
segons la qual l’any 1778 
aquest senyor era “pagès 
de la Casa Nova”, que seria 
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Víctor Benet, una substitució social inoblidable 
al Casal de la gent gran
Josep Gudayol i Puig

fent una pedalada que re-
corria el Llobregat des de 
Guardiola de Berguedà fins a 
la desembocadura del riu al 
Prat de Llobregat.

— Heu vingut amb 
l’experiència d’algun altre 
Casal?

— He treballat durant 37 
anys al Departament de Jus-
tícia i no havia treballat mai 
en cap Casal. Només vaig 
fer un voluntariat en un casal 
d’infants. També vaig treba-
llar de monitor en un taller 
ocupacional durant 6 mesos.

— Quina impressió vau tenir 
del nostre Casal?

— La impressió va ser 
bona: edifici molt maco, 
poble agradable, compan-

Som a la tardor i aquesta fi-
nestra oberta s’omple d’un 
aire benestant i un temps de 
bonança obre aquesta agra-
dable xerradeta amb el res-
ponsable social, Víctor Be-
net Bayarri, que vàrem tenir 
un temps aquí al Casal de la 
Gent Gran de Balsareny. De 
festa social, esportiva i cívica 
és del que vam poder gaudir 
amb aquesta persona que 
ben segur molts usuaris no 
oblidaran.

Bayarri va néixer a Barcelo-
na el 27 de juny de 1963 i va 
estudiar EGB; BUP i COU a 
l’Escolta Tècnica Professio-
nal del Clot (Jesuïtes) i poste-
riorment va acabar d’estudiar 
Història Contemporània a la 
UAB el 1987 i Educació So-
cial a la UNED el 2010. Com 
a hobbies, li agrada molt el 
ciclisme, preferiblement la 
BTT i cicloturisme, i la de 
carretera en vies poc transi-
tades. També camina per la 
muntanya i neda en piscina 
coberta. I comparteix amb el 
seu germà un hort, on de ve-
gades ens diu que es cansa 
més que fent esport. 

D’altra banda, li agrada llegir, 
però no ho fa massa sovint, 
només a temporades. Una 
novel·la que li va agradar 
molt va ser Solitud, de Víctor 
Català, perquè l’escriptora 
descriu magníficament els 
sentiments del protagonista. 

Actualment no està estu-
diant res mes i si un dia es 
decideix serà alguna cosa 
no formal i com a hobby. Va 
aprendre molt de si mateix 
en una formació en teràpia 
Gestalt (anomenats cursos 
d’autoconeixement). També 
li agrada el cinema. Prefe-
riblement en pantalla gran 
i sala de projecció, on li és 
més fàcil concentrar-se úni-
cament en l’argument de la 
pel·lícula. Li agraden les his-
tòries senzilles i humanes i 
les de molta imaginació (com 
Origen, Trainspotting, etc.). I 
no li importa veure-les subti-
tulades. També participa en 
l’Associació Collserola Ver-
da, fent passejades temàti-
ques gratuïtes pel Parc de 
Collserola; i ja fa uns anys 
que medita gairebé cada dia.

Pel que fa als viatges, ens diu 
que li agrada viatjar, però no 
fer el turista. Prefereix anar 
a llocs propers i gaudir del 
territori amb la seva gent. 
Ara mateix aprofita aquesta 
substitució de responsable 
al Casal cívic i comunitari 
de Balsareny per conèixer 
una mica millor el Bages, el 
Berguedà i el Lluçanès. De 
jove va viatjar amb l’Interrail 
per Europa (França, Bèlgica, 
Holanda, Alemanya, Àustria; 
Iugoslàvia, Grècia i Itàlia). 
Va anar a Tunísia, Turquia, 
Indonèsia i Tailàndia, Kènia, 
Mèxic i Equador. Però al fi-
nal va fer cicloturisme pel 
Marroc, Menorca, la Ruta 

dels Bons Homes (Montse-
gur-Berga), el Camí de Sant 
Jaume (Montserrat-Santiago 
de Compostel·la), la Transpi-
renaica (4 etapes cada any 
amb amics), i va descobrir 
que anar sense presses ni 
grans objectius li agradava 
més. Mai no ha deixat de via-
tjar per Catalunya, pel sud de 
França i per tota la península 
ibèrica. Prefereix el camp a la 
ciutat i per això, des de fa uns 
6 anys, practica el campisme 
amb una petita caravana (“a 
la meva edat agraeixo no 
dormir a terra”, diu). 

— Pregunta obligada, com 
va anar tot això de venir a 
Balsareny i concretament al 
Casal de la Gent Gran?

— Feia temps que intentava 
un canvi laboral i la meva pa-
rella volia viure fora de Bar-
celona. Per tant, em vaig ani-
mar a demanar places en un 
radi més gran i vaig demanar 
la substitució del responsa-
ble al Casal Cívic de Balsa-
reny i em van trucar un di-
vendres que em trobava a la 
font de l’Alou del vostre po-
ble; però, com que les com-
panyies de telefonia encara 
no donen cobertura a tot el 
territori, no vaig saber per 
què em trucaven fins que no 
vaig ser a Bagà i vaig poder 
retornar la trucada perduda.

— Coneixíeu Balsareny?

— Només hi havia passat 

Víctor Benet
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yes de feina excepcionals 
i usuàries motivades. Això 
va compensar el fet d’haver 
d’aprendre-ho tot de nou i 
els inconvenients de la cen-
tralització i la gestió de totes 
les coses telemàticament, 
només superable gràcies 
a l’amabilitat de les perso-
nes responsables de les 
diferents àrees (referents, 
logística, material, recursos 
humans, formació, etc.).

— Sabem que no hi ha ser-
vei de bar; però, s’hi pot 
prendre algun cafetó?

— Treure’l sí, prendre’l no. 
De moment no hi ha servei 
de bar. Només es poden 
obtenir begudes fredes i ca-
lentes de les màquines, i el 
consum s’ha de fer fora del 
Casal, atès que és obligato-
ri l’ús de la mascareta dins 
de l’equipament. La idea és 
tornar a obrir el bar quan 
hi hagi certa seguretat que 
podrà funcionar amb nor-
malitat i sense que es pre-
vegin nous confinaments.

— Considereu mal aprofitat 
un Casal com el nostre?

— No considero que esti-
gui mal aprofitat. Hi ha ha-
gut més de 130 persones 
que han fet la inscripció per 
aquest segon cicle (de Set-
mana Santa fins a l’inici de 
les vacances escolars) i gai-
rebé tothom podrà dur a ter-
me les activitats en què s’ha 
inscrit. La transformació de 
Casal de Gent Gran en Ca-
sal Cívic i Comunitari ha fet 
que en aquests darrers anys 
cada vegada pogués fer-ne 

ús una més àmplia franja 
de població (de gent gran 
fins a infants). Els casals 
són oberts a tothom i hi ve 
gent de les poblacions dels 
voltants, així com també 
els balsarenyencs i balsa-
renyenques van a casals de 
Sallent, Navàs, etc. També 
vull agrair a l’Associació Els 
Ametllers (vinculada al Ca-
sal) les activitats que du a 
terme pel seu compte en 
els espais que són cedits 
pel Casal. I a d’altres asso-
ciacions i entitats per usar 
els espais del Casal per 
fer xerrades, assajos, reu-
nions, espectacles, troba-
des, formacions, etc.

— Per últim, avui per avui 
quins són els serveis que 
podem trobar al nostre Ca-
sal?

— Els serveis que es poden 
trobar al Casal després de 
la pandèmia han quedat 
una mica limitats; també 
cal recordar que els serveis 
de bar i de perruqueria no 
van continuar per l’estat 
de salut de les persones 
a les quals s’havia atorgat 
la concessió. De moment 
funciona el servei de po-
dologia, el punt de trobada 
on es pot fer petar la xerra-
da, jugar a jocs de taula, 
llegir el diari, etc., les ces-
sions d’espai per a coses 
esporàdiques (xerrades, 
assajos...) i continuades 
(formació, animació, pun-
taires...) i les 13 activitats 
que ofereix directament 
el Casal (de formació, físi-
ques, manuals, musicals i 
infantils i juvenils).

Entrevista

Josep Gudayol i Puig

Cal ser valents i posar-hi mà
Caselles, diari El Punt Avui)

Aquests casos sovintegen 
principalment amb persones 
immigrants i sense papers, 
sobretot noies, que han 
d’acollir-se a uns contractes 
en pràctiques que surten de 
la universitat: tota una explo-
tació i un aprofitament de 
persones sense cap mena 
de sentit humanitari.

Tal com dic més amunt, els 
casos m’han sorprès per-
què en anys molt anteriors 
es van viure molts d’aquests 
afers, però sens dubte ales-
hores es tractava d’un sentit 
molt diferent, ja que la qua-
litat de vida no era com la 
d’avui dia.

Jo mateix vaig ser-ne prota-
gonista en aquells anys. Sí, 
també em va tocar fer deu 
hores diàries cobrant 800 
pessetes setmanals i de va-
cances res de res, però avui 
corren uns altres temps: cal, 
doncs, que entre tots hi po-
sem mà.

‘Quan l’infern és la feina’ és 
el títol que m’ha sorprès més 
i m’agrada poder-hi reflexio-
nar amb tots vosaltres.

“L’home feia tres anys que 
treballava sense fer mai va-
cances, deu hores cada dia, 
sis dies a la setmana, per 
700 euros mensuals. Ex-
plotació laboral pura i dura, 
sense contracte, en un bar 
de Terrassa. Va acabar amb 
la detenció de l’amo de 
l’establiment després que 
una trucada anònima alertés 
la policia. Uns dies abans, 
la mateixa història per al 
treballador d’un petit su-
permercat, però amb con-
dicions encara més dures: 
catorze hores al dia, sense 
cap dia de festa, i havent-
se d’encarregar ell de tota la 
feina, cobrant només entre 
200 i 400 euros mensuals. 
El seu calvari durava nou 
mesos i hi van posar fi una 
inspecció rutinària i la de-
tenció del propietari.” (Irene 

Arxiu
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Després de l’excel·lent de-
but de Blanca Soler Codina 
(Balsareny, 1999) en la lite-
ratura, amb la novel·la Carn 
nua (2021), ara ens torna a 
sorprendre amb la publicació 
d’un poemari, Paraules de 
mar (2022), editat també per 
Llibres ParCir. 

El recull aplega 21 poemes, 
la majoria breus, que tenen 
relació amb el mar, però no 
pas des d’una contemplació 
estètica i complaent, sinó que 
es centren en la denúncia de 
les injustícies socials i els 
drames humans —víctimes 
de la guerra i de la repressió, 
refugiats enfrontats a un des-
tí cruel enmig de la indiferèn-
cia dels governs, persones 
que pateixen violència, dis-
criminació i exclusió— que el 
món actual no sap o no vol 
aturar. La poesia li permet 
fer front als aspectes més 
tèrbols d’aquesta vergonyo-
sa realitat i objectivar-la en 
frases breus, corprenedores, 
que tanmateix no són mai 
descripcions descarnades 
sinó que s’enfoquen a pro-
moure, ja des dels mateixos 
títols, associacions d’idees 
que apel·len a la consciència 

R. Carreté

de les persones i generen en 
el lector un espai de reflexió 
que l’empeny a trobar-hi les 
connotacions que s’hi insi-
nuen a diferents nivells. 
 
És una poesia profunda, molt 
treballada i condensada, ma-
dura malgrat la jovenesa de 
l’autora. Fruit sens dubte de 
moltes lectures ben assimila-
des i d’una intuïció innata per 
copsar les relacions entre 
els mots i els conceptes; de 
vegades fins a forçar la sin-
taxi per generar inesperades 
connexions semàntiques. 
Amb un domini envejable del 
llenguatge poètic, l’autora 
ens proposa raonar sobre 
l’amor, el pas del temps, la 
religió, els desnonaments, 
el canvi climàtic, la diversitat 
sexual, l’avortament, la hu-

‘Paraules de mar’, de Blanca Soler 

 R. C.

Portada: Llibres Parcir

 R. C.

manitat, la joventut, el terro-
risme, la desigualtat social, 
la lluita de classes, les malal-
ties, les violacions, la fam, el 
dol, la vellesa i la mort... Els 
seus versos saben expres-
sar, en poques paraules cla-
res, contundents i directes, la 
complexitat de la vida i són 
un clam per prendre’n cons-
ciència i posar-hi remei.

Al llibre es diu que “la mar 
ha estat sempre punt de tro-
bada, escenari de totes les 
fortaleses i de les misèries 
humanes, i alhora un espai 
obert, d’horitzó ampli, on tot 
és possible, que ens aboca a 
somiar, pensar i actuar.” Així, 
els poemes de la Blanca es-
devenen “un estímul per a la 
reflexió i el canvi”. De fet, ja 
ens comença advertint que 

“el mar i la seva tela poden 
ser la gènesi de l’univers o 
el nàufrag de la humanitat”, 
i acaba dient: “si es planten 
llavors de l’agenda mediàtica 
i es reguen amb poesia ger-
mina la subjectivitat. Un gè-
nere híbrid que encara no ha 
brotat”. 

Els seus versos ens convi-
den a fer brotar dintre nos-
tre aquest gènere, a fi que hi 
floreixi i fructifiqui. “Escriure 
són paraules que la gorja ens 
ha escanyat durant temps 
[...] Escriure és haver viscut”, 
diu en un poema. Un llibre 
molt recomanable: felicitem 
la Blanca i esperem que ens 
n’escrigui molts més. 

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY
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MeteorologiaLa veu del campanar

I si l’altre tingués raó?
Agustí Borrell

Cadascú de nosaltres està 
convençut que la seva opinió 
és la millor. És poc freqüent 
posar en dubte les pròpies 
certeses i acollir amb interès 
les idees i els plantejaments 
dels altres. Escoltem de bon 
grat el qui ens diu allò que ja 
pensem o sabem, donem la 
raó a qui confirma les nos-
tres opinions i ens tanquem 
davant del qui sembla ex-
pressar un pensament dife-
rent del nostre. 

Paradoxalment, l’actual 
abundància de mitjans 
d’informació no ha provo-
cat que cadascú tingui en 
compte més punts de vista 
per conèixer i per valorar la 
realitat d’una forma més ob-
jectiva. Més aviat, cadascú 
tria tan sols aquelles fonts 

amb les quals se sent identi-
ficat. A més, els famosos al-
goritmes decideixen per no-
saltres, i cadascú rep, sense 
haver-ho decidit i sense 
adonar-se’n, les notícies i els 
comentaris que s’assemblen 
més als que hem mirat ante-
riorment. D’aquesta manera, 
les pròpies posicions es van 
reforçant i les visions perso-
nals són cada vegada més 
unilaterals i més parcials. 
Les postures s’endureixen, 
els debats es crispen, les 
tertúlies són l’exposició cri-
danera de les pròpies opi-
nions, gens matisades, sen-
se un diàleg real que permeti 
aprofundir les qüestions. 

En contrast amb aques-
ta dinàmica, la veritat és 
que tan sols podem apren-
dre quan som conscients 
que no ho sabem tot i es-

tem contínuament oberts a 
l’aportació que ens pot venir 
dels altres. Podem créixer 
en coneixement quan ac-
ceptem que cap de nosal-
tres no posseeix tota la ve-
ritat i que cadascú veu tan 
sols una petita part de la 
realitat. La relació amb l’altre 
esdevé agradable i enriqui-
dora quan l’acullo tal com 
és i estic convençut que té 
alguna cosa a dir-me i a en-
senyar-me. 

D’altra banda, fins i tot en 
el cas que no estiguem 
d’acord amb les opinions de 
l’altre, el sol fet d’escoltar-
lo i acollir-lo, tot respectant 
la seva experiència i la seva 
opinió, contribueix a crear 
un ambient de convivència 
que permet avançar cap a 
una societat més serena, 
més plural i més pacificada.

Portada: Llibres Parcir

Catequesi parroquial  
Mn. Antoni Bonet i Trilla

Per la preparació de la Pri-
mera Comunió es convida 
especialment els infants nas-
cuts l’any 2014. Està previst 
començar la catequesi el 
mes d’octubre els dimarts al 
migdia. Per apuntar-se, cal 
que vingui el pare o la mare 
al despatx parroquial, plaça 
Roc Garcia núm. 5, els dime-
cres de les 11 a les 12 del 
migdia o bé els divendres de 
les 5 a les 6 de la tarda. 

Francesc Camprubí (dades AEMET)

Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes         16,6
Mitjana de màximes        33,9
Mínima (dia 19)              10,5
Màxima (dia 12)              39,6
Mín. més alta (dia 2)         19,4
Màx. més baixa (dia 18) 27,2

Vent (km/h) 
Ventada més alta 
(dia 1 a les 20:30)            67,0

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 20)          1.012,3
Mínima (dia 15)                999,1

La pluja (litres/m2)
Dia 5   6,8
Dia 7   10,4
Dia 9   5,0
Dia 10   3,4
Dia 18   4,2
Dia 25   13,8
Dia 27   3,6
Dia 29   1,2
Dia 31   14,8
Total               63,2

En agost, 
bull la mar 
i bull el most

Arxiu
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anys amb tu!

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

Sant Domènec, 44 - Telèfon 93 839 65 08 - BALSARENY

Xarcuteria Desde 1995
Millorant cada dia

Butlletí del Cercle Cultural de Balsareny
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