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Les entitats celebren la seva Fira

Els dies 12 i 13 de novembre 
va tenir lloc a Balsareny la 
celebració de la primera Fira 
d’Entitats postpandèmica.

Els actes ja  van començar  
dissabte, a la tarda, amb 
unes partides de Quinto del 
Traginer, les primeres de la 
temporada, al bar del Ca-
sino; i una xocolatada i jocs 
per a la quitxalla, organitzats 
per l’Agrupament Escolta, 
a la plaça de la Mel, on es 
podia adquirir coca i un got 
de xocolata desfeta al preu 
de 3 €, per col·laborar amb 
l’entitat.

L’eix central de la Fira va ser 
el diumenge, durant tot el 
matí, amb la instal·lació de 
casetes de les diferents en-
titats participants, a la plaça 

Isidre Prat de la Mel. Cadascuna hi ex-
posava les seves activitats, 
les fotografies d’anys enrere, 
els seus trofeus, els seus ve-
hicles, etc. Algunes venien 
records estampats amb el 
seu anagrama, d’altres ve-
nien loteria o feien una llu-
mineta, i d’altres oferien un 
trago de vi o algun menjar 

per picar. També es podia 
jugar a la “roda del Traginer”, 
a un preu de 2 € la tirada, i 
així emportar-se un espetec 
o una ampolla de vi. S’hi po-
dia fer una partida d’escacs, 
escoltar l’emissora de Ràdio 
Balsareny, fer alguna compra 
per col·laborar amb Càritas o 
veure un assaig dels 

Isidre Prat

Isidre Prat
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Pastorets (en aquest cas, 
dins del Sindicat). A més, 
al centre de la plaça, hi va 
haver jocs del món per a 
tothom i activitats infantils 
amb els geganters i grallers. 
La matinal va acabar amb un 
vermut a l’interior del Sindi-
cat, ofert per l’Ajuntament als 
representants de les entitats 
participants a la Fira.

Finalment, el diumenge a la 
tarda, com a cloenda, amb el 
títol de “Més que xef”, es va 
portar a terme, a l’entrada del 
Sindicat, un taller de cuina per 
als nens i nenes, que podien 
aprendre a cuinar diferents 
plats amb l’ajuda dels seus 
familiars i d’alguns monitors.

Per acabar, igual que consta-
va al programa de la fira, us 
recordem que el nou camp 
de futbol, amb gespa artifi-
cial, està obert a la població 
cada diumenge de 4 a 6.30 
de la tarda, si no hi ha partit 
de la Unió Esportiva.

Van participar en aquesta 
jornada la Comissió de la 
Festa dels Traginers, la Co-
ral Sant Esteve, Els Pastorets 
de Balsareny, Els K+Sonen, 

els Geganters i Grallers, Rà-
dio Balsareny, la Comissió 
de Reis, l’Agrupament Es-
colta Guillem de Balsareny, 
el Club d’Handbol, el Club 
d’Autocròs, el Club Natació, 
el Club Ciclista Alt Llobregat, 
el Club d’Escacs, la Unió 
Esportiva (futbol), l’ADF Tres 
Branques i Associació de 
propietaris forestals, Protec-
ció Civil de Balsareny (que 
es va presentar la tarda de 
dissabte) i Càritas de Balsa-
reny. A més d’aquestes enti-
tats, també hi van col·laborar 
la Llar d’Infants, l’Escola de 
Música i de Teatre Mn. Joan 
Bajona i l’Oficina de Joventut 
de l’Ajuntament.

Jordi Vilanova

Jordi Vilanova Isidre Prat

Isidre Prat

Isidre Prat
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‘El Cafè de la Marina’: gran èxit de la Coral Sant Esteve

El dissabte 19 i el diumenge 
20 de novembre, la Coral 
Sant Esteve va estrenar el 
seu ambiciós projecte, pre-
parat acuradament durant 
tres anys —amb el parènte-
si de la pandèmia—: El cafè 
de la marina. El musical. La 
sala Sindicat, plena a ves-
sar els dos dies, va ovacio-
nar llargament l’esforç del 
grup, reeixit en un especta-
cle de gran qualitat artística 
i esplendor visual, combinat 
amb l’excel·lència de la músi-
ca i les veus, una interpreta-
ció escènica molt treballada, 
i una escenografia, maqui-
llatge, vestuari i perruqueria 
perfectament ambientats a 
l’època en què transcorre 
l’acció, als anys 1930 en un 
poble humil de la Costa Bra-
va, on la gent ha de conviure 
amb problemes com la ma-
ledicència, l’avortament, les 

Sarment diferències socials o la sub-
missió de les dones a llurs 
pares o marits. 

El conjunt complementa, di-
ríem que per primera vegada 
a la història, amb música i 
cançons la famosa obra tea-
tral en vers de Josep M. de 
Sagarra. La maqueta, elabo-
rada per Marc Comabella i 
Josep Creus, respectivament 
director i president de la Co-
ral Sant Esteve, incorpora al 
text cançons de mar i taverna 
(obres d’Ortega Monasterio, 
Francesc Vila, Càstor Pé-
rez, Albert Guinovart i Josep 
Creus), amb arranjaments 
de Ramon Estrada i Josep 
Creus i orquestració de Gui-
llem Vilà. 

Sota la direcció musical i ar-
tística de Marc Comabella i 
Judith Santos, l’elenc teatral 
el componen: Joan Torner 
(Libori), Laia Carulla (Cateri-

na), Aina Rodríguez (Rosa), 
Montserrat Sabala (Salva-
dora), Eva Pagerols (Rufina), 
Josep M. Soler (Rufí), Joan 
Domènech (Luard), Roc Ca-
rulla (Baldiri), Laia Rodríguez 
(Gracieta), Laia Morral (Ma-
ria), Andreu Torres (Rafael) 
David Trias (Claudi), Gemma 
Canals (Artista), Ferran Mo-
rral (Valent), Josep Creus 
(mussiú Bernat), Jordi Salud 
(Tià), Jaume Caellas (Moreno) 
i Joan Prat (Gallaret). 

La Coral Sant Esteve la inte-
gren: Anna Barriga, laia Caru-
lla, Meritxell Fenoy, Concep-
ció Griera, Laia Morral, Clara 
Pujol, M. del Mar Pulido, M. 
Àngels Rodoreda, Aina Ro-
dríguez, Laia Rodríguez i Do-
lors Serra (sopranos); Montse 
Corominas, Laura Magem, 
M. Rosa Obradors, Rosa Pu-
jals, Montserrat Sabala, Trini 
Sala, Carme Soler i Àngels 
Terradellas (contralts); Jaume 

Caellas, Jaume Calvet, Roc 
Carulla, Ferran Morral i Jordi 
Ruiz (tenors); i Jaume Brus-
tenga, Josep Creus, Joan 
Domènech, Joan Torner, 
David Trias i Andreu Torres 
(baixos).

L’orquestra la formen Rosa 
Rodríguez (tenora), Sergi 
Renom (violí), Guillem Mas-
demon (viola), Cèlia Roca 
(violoncel), Núria Carreres i 
Anna Caballero (contrabaix), 
Oriol Panadès (percussions) i 
Marc Comabella (piano). 

L’escenografia, espectacu-
lar, detallista i molt ben feta, 
és obra d’Esteve Pujals. Ra-
mon Magem hi ha aportat 
elements com el llum del far 
llunyà i els estels del fons. El 
mobiliari i el vestuari s’ajusten 
molt bé a l’època. Pujals i 
Magem, juntament amb Al-
bert Comabella, Toni Ovalle i 
Alfred Selgas, estan a 

Sarment

Alfred Selgas Alfred Selgas
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L’AMPA demana resoldre l’accessibilitat a l’Institut Escola 
i el problema de la grava al pati

Com a continuació del tema 
que vàrem comentar el 
mes passat, segons el qual 
l’AMPA de l’Institut Escola 
Guillem reclama millores al 
pati, cal dir que darrerament 
va presentar una instància 
a l’Ajuntament de Balsa-
reny demanant resoldre el 
problema de desplaçament 
pel centre per a persones 
de mobilitat reduïda; i va fer 
una campanya de recolli-
da de signatures que en va 
recollir tantes com 846, per 
tal de presentar-les també a 
l’Ajuntament. 

Fonts de l’alcaldia reconei-
xen que les adaptacions ne-
cessàries per resoldre el pro-

Isidre Prat blema no eren part del pla 
de reforma del pati efectuat 
aquest estiu.

L’AMPA, per la seva part, 
reconeix certes millores en 
algun sector del pati, però 
totalment insuficients en 
matèria d’accessibilitat. Així 
mateix, insisteix que aques-
tes barreres físiques generen 
desigualtat, discriminació 
i dificultats de participació 
d’alguns alumnes, factors 
que generen dependències 
de tercers, sobretot en cas 
que l’alumne s’hagi de des-
plaçar amb cadira de rodes. 
Remarquen que, de tot això, 
se n’ha d’ocupar el consisto-
ri, ja que és el responsable 
del manteniment i reformes 
del centre.

Segons la llei vigent 
d’accessibilitat de la Genera-
litat, “els poders públics han 
de vetllar per la dignitat, la 
seguretat i la protecció inte-
gral de les persones, espe-
cialment de les més vulne-
rables”. El text afirma també 
que “les situacions de discri-
minació que reben les perso-

nes amb discapacitat respo-
nen a barreres físiques, però 
també d’actitud”, i aquest és 
el cas, segons l’AMPA. 

Finalment fa constar que 
la falta de sensibilitat de 
l’Ajuntament per a aquest 
problema ha generat un gran 
malestar a les famílies.

Alfred Selgas

càrrec de la tramoia. A 
l’equip tècnic hi ha també 
Isabel Soler (traspunt); Cla-
ra Anglada (disseny gràfic i 
imatge); Imma Navarro i Txell 
Soler (vestuari); Anna Catllà, 
Rosa Casanova, Mercè Fa-
rràs i Meritxell Mas (maqui-
llatge i perruqueria); Tito Akile 
i Francesc Boltor (llum i so). 
A destacar la dicció del vers 
—un repte difícil, tractant-se 
de Sagarra— i el moviment 
escènic, dos aspectes molt 
ben treballats, i la qualitat 
dels actors i actrius, dels 
músics i de les veus, solistes 
i coral. 

Completava el programa 
una llarga llista d’agraïments 
a col·laboradors, en-
tre els quals destaquen 
l’Ajuntament de Balsareny, 
els Traginers, Els K+Sonen, 
el grup La Il·lusió, la Pa-
rròquia, els Pastorets, Impre-
mta Orriols, Dolç Capritxet, 
Anna Vall, Ramon Calveras, 
Ramon Carreté, Josep Sen-

sada, família Canal i Susana 
López. En conjunt, vora un 
centenar de persones —de 
Balsareny i altres punts de 
la Catalunya central— que 
han contribuït a fer possible 
aquest èxit. Un èxit que es 
representarà també a Berga 
i altres poblacions, i que con-
tinua la trajectòria històrica 
de la Coral amb obres com 
ara Balsareny més de mil 
anys (1990, 1993, 2013), El 
retaule del flautista (1997), Ai 
mossèn (2005) o Residència 
Sant Esteve (2010). 

Felicitem la Coral Sant Este-
ve, direcció, músics i artistes 
i a tots els col·laboradors per 
haver ideat, planificat, treba-
llat intensament i finalment 
posat en escena una obra 
tan ambiciosa com reeixida, 
que ha entusiasmat el pú-
blic i  romandrà en el record 
de tothom qui l’haurà vista. 
Han estat, realment, dues 
funcions memorables. Molt 
bona feina, gràcies! 

Alfred Selgas

AMPA IEGdB  
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Com a continuació del tema 
que vàrem comentar el 
mes passat, segons el qual 
l’AMPA de l’Institut Escola 
Guillem reclama millores al 
pati, cal dir que darrerament 
va presentar una instància 
a l’Ajuntament de Balsa-
reny demanant resoldre el 
problema de desplaçament 
pel centre per a persones 
de mobilitat reduïda; i va fer 
una campanya de recolli-
da de signatures que en va 
recollir tantes com 846, per 
tal de presentar-les també a 
l’Ajuntament. 

Fonts de l’alcaldia reconei-

AMPA IEGdB  

xen que les adaptacions ne-
cessàries per resoldre el pro-
blema no eren part del pla 
de reforma del pati efectuat 
aquest estiu.

L’AMPA, per la seva part, 
reconeix certes millores en 
algun sector del pati, però 
totalment insuficients en 
matèria d’accessibilitat. Així 
mateix, insisteix que aques-
tes barreres físiques generen 
desigualtat, discriminació 
i dificultats de participació 
d’alguns alumnes, factors 
que generen dependències 
de tercers, sobretot en cas 
que l’alumne s’hagi de des-
plaçar amb cadira de rodes. 

Isidre Prat

Isidre Prat

AMPA IEGdB  

AMPA IEGdB  AMPA IEGdB  



Pas de Branca i inici del curs 2022-2023
AEiG Guillem de Balsareny dels agrupaments de la zona: 

no és tan protocol·lari com en 
alguns casos, però tampoc 
és del tot senzill.

Nosaltres fem que cada uni-
tat nova del curs prepari una 
actuació conjunta dins d’un 
eix d’animació concret. En 
aquest cas, va ser una pro-
gramació de la famosíssima 
cadena televisiva “TVCAU”. 
Castors i Fures van prepa-
rar un telenotícies patrocinat 
per Casa Tarradellas; Llops i 
Daines van crear un progra-
ma de premsa rosa; Ràn-
gers i Noies Guia van fer un 
capítol especial de ‘Crims’ 
ambientat als campaments 
d’enguany; i finalment l’equip 
de caps i quel·les vam prepa-
rar les pauses publicitàries i 
un Late Show, on vam tenir 

Benvolguts i benvolgudes 
balsarenyenques i balsaren-
yencs, des de l’AEIG Guillem 
de Balsareny ens plau infor-
mar-vos dels actes que hem 
anat fent des de l’arrencada 
d’aquest nou curs de Cau. 

En primer lloc, vam iniciar el 
curs amb el Pas de Branca, 
un acte molt especial dins 
la metodologia i pedago-
gia escolta, on els infants 
més grans de la seva unitat 
passen a la unitat següent. 
A més a més, es dona la 
benvinguda als nens, ne-
nes i caps nous; però tam-
bé s’acomiaden aquells que 
marxen. D’aquí ve el nom de 
Passos. Aquest acte nosal-
tres el fem una mica diferent 

de convidats especials en 
Marc Gallifa, que és el nos-
tre enllaç amb la Taula Per-
manent de la Demarcació de 
Catalunya Central, qui ens 
va fer entrega del fulard de 
demarcació, i la Laura Bo-
net, membre de l’entitat del 
casino a qui vam fer entrega 
d’un detall a tall d’agraïment 
per l’acolliment al seu local el 
curs passat.

L’acte va concloure amb un 
sopar de carmanyola amb fa-
mílies i infants tots junts, on el 
punt culminant va ser el con-
curs de postres! Va ser un èxit 
de participació amb un total 
de 26 postres elaborades ar-
tesanalment per les famílies i 
els infants de l’agrupament, i 
hem de dir que tots estaven 
per llepar-se’n els dits.

En acabar el sopar, infants 
i caps vam anar a dormir al 
nou local de l’agrupament 
i l’endemà al matí ens vam 
acomiadar tot cantant una 
cançó versionada titulada 
“Benvinguts al Cau”, amb 
la música de Benvinguts al 
Club del Súper3.

Amb aquest nou curs iniciat, 
volem fer un incís per agrair 
la confiança que les famílies 
dipositeu en nosaltres en 
cada acte que fem i com ens 
ho demostreu participant en 
tot allò que organitzem. Això 
ens ajuda i motiva molt a 
continuar endavant. Ara co-
mencem els preparatius per 
les colònies de Nadal, que 
de segur seran un èxit i ens 
ho passarem molt i molt bé 
tots i totes juntes!

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements

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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La Unió Esportiva Balsareny torna al camp

La Unió Esportiva Balsareny 
torna a tenir equips de futbol 
i gràcies a aquest esforç, el 
camp pren ànima. El cos tèc-
nic, els jugadors i l’afició han 
fet possible “les tardes de 
diumenge al futbol”, tal com 
passava abans.

Parlem amb Josep Neiro, el 
president del club, i amb Fe-
rran Morral, l’entrenador de 
l’equip sènior. Cal destacar 
que sempre parlen en nom 
de l’equip i mostren un gran 
respecte per tots els inte-
grants. El “nosaltres” no dona 
cabuda als “jo”.

— Com es reinicia el futbol a 
Balsareny? Perquè feia anys 
que no n’hi havia.

— [Neiro]: Sí, no n’hi havia 
des del 2012. Bé, quan van 
començar les obres al camp 
i, com que a Balsareny hi ha 
molta gent que el futbol el 
porta inscrit a la pell, a les 
xarxes se’n parlava; bàsica-
ment nois que pensaven en 
poder fer un primer equip. 
Alguns pares els van asses-
sorar i van iniciar el procés 
administratiu per activar el 
club a través de contactes 
amb la Federació i, a través 
de les xarxes socials, van 

Lluïsa Coma i Alfred Selgas

Esportistes de Balsareny

convocar una primera reunió 
en la qual van començar a 
enfilar una Junta que de se-
guida va prendre forma. Van 
proposar al José Luís Fer-
nández, l’últim president de la 
UDB, que seguís amb el cà-
rrec però ell no el va acceptar 
perquè creu que ja és gran i 
li toca a una altra gent. Ara 
n’és el president honorífic, 
però per escrit va renunciar 
al càrrec perquè els estatuts 
i registres que hi havien a la 
Federació s’havien de reac-
tivar amb els noms actualit-
zats, les reformes pertinents 
i oficialitzar-los.
D’aquesta primera reunió ja 
en va sortir una junta provi-
sional: el secretari, el treso-
rer i alguns vocals, però no 
hi havia president; tot i així, 
es va veure amb molt bons 
ulls la proposta d’un assis-
tent d’oferir el càrrec al Josep 
Neiro pels seu compromís en 
l’àmbit futbolístic a Balsareny. 
Calia veure si ho acceptava. 

— [Neiro]: No havia pen-
sat mai en ser president; 
en col·laborar, sí, sempre; 
però després de l’ensurt, 
ho entomo i aquí estic. En 
l’actualització dels estatuts 
i registre a la Federació ara 
constem com a Unió Espor-
tiva Balsareny i no com a 
Unión Deportiva Balsareny.

— Molt ràpid tot això, un rep-
te i poc temps, les obres del 
camp començaven i si es vo-
lia participar a la temporada 
2022-23 hi havia molta feina 
per fer, oi?

— [Neiro]: Molta, el ritme ha 
sigut trepidant: paperassa, 
entrenadors, disseny del 
projecte, buscar jugadors, 
etc. Sí, molta feina. El Carlos 
Dolado i el Xavi García, gats 
vells del futbol a Balsareny 
i persones imprescindibles 
en aquest nou projecte, van 
proposar el Ferran Morral per 
ser l’ entrenador de l’equip 
sènior perquè és professor 
d’INEF, mestre d’ Ed. Física 
a Primària i perquè l’esport 
l’apassiona. Té dinamisme, 
bon fer i experiència amb el 
tracte amb la gent.

[Ferran]: Bé, jo entrenava 
l’equip de futbol sala a Puig-
reig i no volia deixar-ho. La 
idea m’agradava, em feia 
molta il·lusió capitanejar un 
projecte propi, tot i que no 
significa en absolut que jo si-
gui l’entrenador i els altres els 
auxiliars, tot al contrari, som 
un equip i treballem sempre 
com a tal. Hi ha molt consens, 
les decisions les prenem en-
tre tots. Estic molt content de 
com ens va. M’agrada molt 
destacar la feina en equip. 

— Com us vau obrir al públic 
en general, i de forma més 
oficial com a club que reprèn 
el futbol?

— [Neiro i Ferran]: Una ve-
gada tot lligat, vam fer una 
reunió al Sindicat que vam 
convocar a través de les xar-
xes. En aquesta reunió vam 
exposar el projecte, presen-
tar la Junta i fer la proposta  
dels equips que prevèiem: 
escoleta, prebenjamins, ben-
jamins, alevins, sèniors i, si hi 
havia possibilitat, un equip de 
futbol femení.

La Junta directiva no la van 
escollir els socis perquè en-
cara no n’hi havia; ara, el 23 
de novembre, en la nova reu-
nió es ratificarà amb la parti-
cipació dels 160 socis/es que 
tenim.

La Junta, que ja funciona 
amb l’empara provisional de 
la Federació, està formada 
pel president, Josep Neiro; el 
vicepresident, Alexis Cañete; 
el secretari, Joan Sorroche; 
el tresorer, Roger Lasheras; 
la direcció esportiva a càrrec 
de Carlos Dolado; i els vo-
cals, Kilian Molina, Toni Ca-
ñero, Iolanda Bertran, Fran-
cesc Llimargas, Jordi Serra, 
José Luís Fernández i Vanesa 
Pérez.

Aleví Prebenjamí Sènior Femení



VeteransSènior Masculí
Unió Esportiva Balsareny  

Esportistes de Balsareny

— Ens dieu els equips que te-
niu ara mateix, qui els entre-
na i  quants jugadors hi ha a 
cada equip? (vegeu al costat).

Hem procurat que els entre-
nadors fossin joves de Balsa-
reny que són “futbolers des 
de sempre”; així participen i 
tenen un paper en els equips 
base. Creiem molt en aquest 
projecte.

— Ha costat, trobar juga-
dors? Hi ha categories que 
no s’han pogut fer.

— Sí, hi ha edats de jugadors 
que no s’ha pogut fer equip 
perquè ja estaven compro-
mesos a fora. El Carlos Dola-
do té molts contactes i coneix 
molt el món del futbol i ha 
obert el ventall amb algunes 
incorporacions de persones 
de fora. També fa una tasca 
molt especial: entrenaments 
molt personalitzats i fora de 
temps per a aquells nois que 
per raons d’estudis o feina no 
arriben a temps a l’horari dels 
entrenaments. 

[Ferran]: Procurem treba-
llar amb objectius més am-
plis que l’equip en si; tenim 
els jugadors que entrenen 
de forma regular i formen la 
plantilla, i un grup de 5-6 per-
sones que només venen als 
entrenaments algun dia a la 
setmana per practicar futbol. 
Intentem incloure més gent 
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al grup, que no vol dir a la 
plantilla. És una particulari-
tat que promovem i n’estem 
contents. En l’equip sènior 
femení també hi ha alguna 
jugadora que només entrena.

— Veiem que els entrena-
ments també serveixen per 
fer pinya.

— [Ferran]: Sí, sí, és molt im-
portant que la gent s’ho passi 
bé entrenant, tingui ganes de 
venir, de gaudir, de tornar, de 
fer grup. És una roda que es 
retroalimenta. A la pre tem-
porada, justament, va costar 
molt fer equip: els jugadors 
no es coneixien entre ells, els 
entrenadors desconeixíem 
les posicions de joc dels ju-
gadors, hi havia gent que feia 
molts anys que no jugava a 

futbol, faltava forma física, co-
neixença, les edats eren molt 
dispars, etc.; però l’objectiu 
era “començar amb el què 
teníem”. La configuració de 
l’equip ha sigut brutal! Tot el 
mèrit és dels jugadors. Han 
sabut fer una pinya d’aquell 
grup tan heterogeni de per-
sones i d’edats tan diverses. 
L’autoconvenciment que “tot 
sortiria bé” va impregnar en el 
grup i ara hi ha un equip molt 
cohesionat. 

— Tenim equip de futbol fe-
mení. És el primer equip en 
la història del futbol a Balsa-
reny?

— Sí, és el primer club de fut-
bol de noies de Balsareny, un 
equip de futbol 7 sènior. La 
Mònica Viu ha fet molt bona 

feina buscant les jugado-
res i les entrena. Estan molt 
animades, entrenen i juguen 
amb il·lusió. És important per 
als clubs, que hi hagi equips 
femenins. La societat ac-
tual ha afavorit el creixement 
d’equips de noies en el futbol 
i, com que els grans equips 
les promocionen i competei-
xen en lligues, hi ha uns mo-
dels femenins per emmirallar-
se futbolísticament. Amb uns 
anys l’esport femení de futbol 
ha fet un canvi espectacular: 
ha passat de ser residual, a 
ser reconegut, competitiu i 
present als mitjans de comu-
nicació. Encara necessitem 
ser-hi més, però les llavors 
costen de fer créixer.

— Ens dieu quatre coses dels 
entrenaments?

— [Ferran]: Entrenem tres 
dies la setmana i no fem 
grans curses sinó que “en-
trenem per jugar a futbol”, 
vull dir amb la pilota als peus 
sempre que és possible. 
També intentem combinar 
algunes sessions fent jocs, 
pàdel o algun esport diferent. 
Els jugadors han millorat molt 
a nivell físic. A poc a poc. 

— Parlem de l’afició, sembla 
immillorable.... 

— Immillorable, sí! La gentve 
al camp i els perfils són molt 
diversos. És un mosaic de 

Categoria Edats Núm.
jugadors-es Entrenador-a

Escoleta

Pre Benjamins

Benjamins

Entre 3 i 5 anys

6-7 anys

14-15

10-11

Biel Dolado

Sergio Garcia
Kenny Henares

Carles Dolado
Pau Sorroche
Gerard Garcia

No hi ha equip

10-11 anysAlevins

No hi ha equipInfantils

No hi ha equipCadet

Més de 18 anysSènior masc. 24 Ferran Morral
Carlos Dolado
Xavier Garcia

Edats diversesSènior femení 11-12 Mònica Viu 
Mireia Vidal
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persones de totes les edats. 
Ara mateix el camp és un lloc 
de “trobada social”, hi ha un 
ambient que no esperàvem, 
sembla les tardes de diumen-
ge de fa molts anys. La ca-
nalla entra al camp a la mitja 
part i a l’acabar. És important 
que trepitgin el terreny de joc. 
A l’hora de marxar no hi ha 
pressa. 

Hi ha un grup de joves que 
s’anomenen “La Hinchada” i 
s’han convertit en els nostres 
animadors absoluts. Porten 
samarretes, gorres, benga-
les de fum, un bombo, i de-
diquen càntics personalitzats 
als jugadors. Des del club es-
tem molt orgullosos de l’afició 
perquè considerem que “és 
la manera d’animar que ha de 
ser. La que volem”. Animen 
l’equip des del primer minut 
i sense escridassar ningú. 
Els camps que visitem ens 
feliciten per aquest compor-
tament i alegria que despre-
nem. La nostra afició ja “s’ha 
autoproclamat campiona”! 
Des d’aquí volem dedicar-los 
el nostre agraïment més ab-
solut.

Hem constatat que ara mateix 
el cos tècnic, els equips de 
jugadors i jugadores i l’afició 
són una pinya. A Balsareny 
tornem a parlar del nostre 
futbol i del seu camp i, a més, 
estan pletòrics de “passejar” 
el nom de Balsareny pels al-
tres camps i més després de 
tants anys a l’oblit. Felicitats 
per tan bona feina, il·lusió i 
esforç. Us desitgem molts 
èxits, tot i que els principals ja 
els heu assolit: hi sou, ho tre-
balleu i les ganes us superen!

La Comissió de Reis informa

Ens acostem a les festes de 
Nadal i la Comissió de Reis 
de Balsareny us convidem 
a participar amb nosaltres 
per rebre el Príncep Assuan 
i  SSMM els Reis de l’Orient. 

Tots desitgem que la pandè-
mia ens continuï donant treva 
i ens permeti celebrar tots els 
actes com fèiem abans. 

Aquest any el Princep As-
suan i el seu seguici ens vi-
sitaran el dia 17 de desembre 
a partir de les 6 de la tarda al 
Sindicat. Si bé l’any passat va 
arribar al Casal Cívic on ens 
hi vàrem sentir molt ben aco-
llits, aquest any no hem pogut 
adequar les dates i tornem al 
Sindicat. Allà tots els nens i 
nenes que ho desitgin po-
dran entregar les seves car-
tes al Príncep. Com aquests 
darrers anys, repartirem bús-
ties per les botigues de Bal-
sareny on els nens i nenes de 
Balsareny hi poden dipositar 
les cartes que no hagin pogut 
entregar al Príncep o pels que 
hi hagi algun “canvi” de darre-
ra hora en la carta entregada. 
Recordem que entre totes les 
cartes rebudes, el Príncep en 
triarà unes quantes que tin-
dran un petit obsequi. És per 
això que us demanem que 
decoreu molt bé els sobres 
o les cartes i que no oblideu 
de posar-hi el vostre telèfon 
i edat (imprescindible per a 
què us  els puguem fer arri-
bar. No cal posar-hi el nom, el 
Príncep ja us coneix a tots!).

Comissió de Reis de Balsareny

Per altra banda, tothom que 
desitgi que els Reis entreguin 
personalment els seus regals 
a casa, podran adreçar-se al 
local d’entitats (antiga guar-
deria) els dies 3 de gener de 
17 a 20h i el dia 4 de gener 
de 10 a 13 hores. Caldrà que 
ens doneu el nom dels nens 
que han de rebre els regals, 
la seva edat, l’adreça on voleu 
rebre’ls i tan sols us demanem 
un petit donatiu (mínim) de 
5 euros per col·laborar amb 
l’organització de la cavalcada. 
Us recordem que NO heu de 
portar-nos els regals, ja que 
no disposem d’un lloc segur 
on guardar-los. Ja us explica-
rem com ho podrem fer. 

Ses Majestats arribaran a 
Balsareny el dia 5 de gener 
als volts de les 6 de la tarda. 
I com cada any recorreran 

Alfred Selgas

els nostres carrers fins arri-
bar a la plaça de l’Església, 
on adoraran el nen Jesús i 
seguidament seran rebuts 
a l’Ajuntament. Després del 
pregó de cada any es dirigi-
ran als trons que tindrem a la 
plaça, on tots els nens i ne-
nes podran saludar-los i aca-
bar de tancar la seva llista de 
desitjos. 

Igualment us emplacem a 
participar amb nosaltres per-
què no decaigui una festa tan 
bonica com aquesta. Tots 
aquells que vulgueu donar-
nos un cop de mà o fer qual-
sevol suggeriment, o senzi-
llament donar-nos la vostra 
opinió, podeu fer-nos arribar 
un correu a l’adreça reisde-
balsareny@gmail.com

Us hi esperem!

Jordi Vilanova
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Tempo: ‘Les sirenes són calbes’
Jordi Vilanova

La capacitat imaginativa i 
creativa dels infants és més 
que coneguda: són capaços 
de crear diferents univers 
al seu voltant —qualitats 
que sovint, amb el pas dels 
anys, per als adults queden 
amagades per les preocupa-
cions, la productivitat i l’ordre 
“lògic” de les coses. 
 
És quan ens deixem portar 
per aquella infantesa interior, 
sovint motivada pels pro-
pis infants, que ens adonem 
que l’única lògica existent és 
aquella que ens permet crear 
i imaginar. Així ens ho explicà, 
el passat dia 6 de novembre, 
la companyia Deliri en una 
nova edició del ‘Tempo’, amb 
l’espectacle Les sirenes són 
calbes.

Aquesta obra d’actors i tite-
lles, adreçada a públic fami-
liar, ens presenta un joc en-
tre dos personatges adults, 
que, potser aclaparats per 
un sistema en què les res-
ponsabilitats i l’ordre mar-
quen la pauta, comencen a 
buscar excuses per sortir-ne 
i submergir-se en un viatge 
imaginari a la recerca de dos 

mitjons perduts a la rentado-
ra. I què tenen a veure dos 
mitjons perduts amb els ca-
bells de les sirenes? Aquesta 
pregunta és el motor i guia 
argumental que serveix els 
protagonistes per crear el seu 
nou sistema relacional, on és 
el joc qui posa les regles. 
Apartats de la realitat, els dos 
adults que s’atreveixen a ju-
gar podran executar accions 
i travessar un univers poètic 
que en el nostre sistema de 
normes quotidianes no ens 
és possible d’experimentar. 

Trobem en escena una ren-
tadora capaç de convertir-
se en diferents vehicles que 
porten els protagonistes per 
mar i aire i fins i tot a l’espai 
exterior. La seva senzillesa i 
la seva màgia ens recorden 
aquells moments en què els 
infants són capaços de veure 
més enllà dels materials, més 
enllà de la utilitat de les coses, 
i són feliços jugant amb pe-
dres, pals o caixes de cartró.

Amb gran dosi d’humor, 
la companyia aconsegueix 
atrapar els espectadors, que, 
també àvids de llibertat i de 
somnis, es deixen portar per 
les ocurrències dels seus 

protagonistes, molt ben in-
terpretats per Gerard Gar-
cés i Úrsula Hernández. 

Lindes Farré, creadora, 
dramaturga i directora de 
l’espectacle, amb la qual el 
Sarment ha tingut el plaer 
de parlar, ens explica l’origen 
d’aquest espectacle familiar, 
i fet en família, quan el seu 
fill Nil tenia tres anys i ana-
ven plegats a un grup de 
criança, en el qual els pares 
preparaven activitats, jocs, 
tallers... Un dia van decidir 
crear espais de joc simbòlic 
i van fer-se amb la caixa de 
cartró més gran que van tro-
bar. Van construir-hi una ren-
tadora, i en Nil de seguida hi 
va trobar mil usos diferents, 
menys el d’andròmina per 
rentar la roba. Va ser men-
tre veia com el seu fill com 

 Isidre Prat Obradors

Imatges de Balsareny

Tornem aquest mes de novembre amb una altra foto-
grafia sobre algun indret del nostre entorn. Recordeu 
que pot trobar-se al terme municipal de Balsareny o 
també en punts propers dels termes veïns (Castellnou 
de Bages, Gaià, Navàs o Sallent). A veure, doncs, si 
endevineu d’on es tracta.

Recordeu que podeu veure millor la foto a la nostra 
versió digital: www.sarment.blogspot.com i que tro-
bareu la resposta més endavant, en aquest mateix 
número de Sarment.

Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors

Deliri

la capgirava i la convertia en 
un submarí traient el cap per 
l’escotilla i la tornava a capgi-
rar i la convertia en qualsevol 
altra cosa, quan va començar 
a germinar la llavor d’aquest 
espectacle. 

Des de Sarment els donem 
les gràcies i l’enhorabona per 
haver dut a Balsareny el seu 
espectacle, i animem les fa-
mílies a seguir participant del 
Cicle d’espectacles familiars 
‘Tempo’. 

Deliri
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Tornen els Pastorets, joves i amb empenta 

Un any més, els Pastorets 
de Balsareny tornem a fer 
bullir les calderes d’en Pere 
Botero. I ho farem amb un 
bon esplet de personatges 
molt joves, juntament amb 
altres de veterans, i donant 
especial èmfasi als rols fe-
menins, amb pastores, noies 
arcàngels, dimònies i per-
sonatges ja coneguts, com 
la Rovellona i la Llucifera, i 
dues novetats, la Sacerdo-
tessa i la Jezabel. Amb els 
nostres Dansaires dirigits 
per Alba Fontanet i la novetat 
d’una coreografia de Pecats 
Capitals dissenyada per la 
jove Queralt Artigas, presen-
tem una proposta escènica 
renovadora, àgil i dinàmica 
coordinada per un equip de 
direcció que encapçala Cli-
ment Ribera juntament amb 
l’Aina Rodríguez i la Laia 
Rodríguez.

D’aquesta manera, els Pas-
torets culminem el procés 
de renovació estètica i gene-
racional que havíem emprès 
des de la temporades 2018-

Els Pastorets de Balsareny

19 i 2019-20, després d’un 
intermedi forçat per les res-
triccions sanitàries a causa 
de la covid-19, en què durant 
dues temporades en vam 
presentar el muntatge de Cli-
ment Ribera “Salut, pastors 
(que falta ens fa!)”, modern 
i trencador, que va causar 
sensació.
 
Ara reprenem el fil, i els Pas-
torets “de tota la vida”, amb 
nova saba i energies re-

novades, continuaran fent 
sentir a Balsareny la prosa 
i els versos de Josep Maria 
Folch i Torres, amb una gran 
il·lusió, que és la suma de 
les il·lusions de molta gent. 
Desitgem que tots, petits i 
grans, us ho passeu molt 
bé, seguint amb un somriure 
benèvol les peripècies d’uns 
pastors humils, uns dimonis 
ingenus, uns àngels de bona 
jeia i uns dansaires molt 
trempats, en aquesta aven-

 Txus Garcia

tura entranyable que se’ns 
conta des de la innocència 
d’un somni infantil.

Amb una durada aproximada 
d’una hora i mitja sense inter-
medi, en farem tres represen-
tacions a la Sala Sindicat: el 
dia de Nadal, 25 de desem-
bre, a les 18:30; el dissabte 
7 de gener a les 20:00, i el 
diumenge 8 de gener a les 
18:30. Les entrades es po-
den adquirir anticipadament 
al web pastoretsbalsareny.cat 
i al web ajbalsareny.fila12.cat 
de l’Ajuntament de Balsareny.

Representació 2019

El Pont Vell, el Camí Ramader i la Torre dels Soldats d’Avinyó

El Pont Vell

Aquest mes expliquem una 
interessant ruta pel poble veí 
d’Avinyó. Es comença a tocar 
del Pont Vell, un pont gòtic, 
fet de pedra sorrenca, sobre 
la riera de Relat (afluent de 
la Gavarresa), del tipus “es-
quena d’ase”, o sigui, amb 
un pendent pronunciat fins a 
la punta central; que té tres 
arcs, desiguals per qüestió 
del terreny. Està declarat Bé 
Cultural d’Interès Local. Es 
troba als afores del poble i s’hi 

Isidre Prat Obradors accedeix per un camí, d’uns 
800 metres, que surt de la 
carretera, en sentit sud-est, 

 Isidre Prat Obradors

El Pont Vell d’Avinyó, per sota del qual passa la Riera de Relat.

 Isidre Prat Obradors

Plafó del Geoparc de la Catalunya 
Central, amb la foto del Pont Vell, 
significatiu d’Avinyó. Darrera hi ha 
un mur de pedra seca. Es troba da-
vant de la Torre Abadal.

precisament a l’alçada d’un 
casa modernista, digna de 
visita també: la Torre Abadal. 
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El Camí Ramader
i la Torre dels Soldats

L’anomenat Camí Ramader 
Central connectava el Bages 
amb el Lluçanès i, en terme 
d’Avinyó, és interessant el 
següent tram: es travessa el 
Pont Vell esmentat i es pas-
sa per l’anomenat Balç de la 
Creu, des d’on s’observen els 
bonics meandres que forma la 
riera Gavarresa, que hi passa 
per sota. Pujant cap al balç, 
s’observa que hi ha molts ar-
bres que estan torts (vegeu 
foto), no per haver crescut 
així, sinó pel fenomen de soli-
fluxió, que són moviments de 
descens per gravetat, en un 
vessant de muntanya, d’un 
terreny que ha estat reblanit 
(fet més tou) per l’aigua de la 
pluja, sense arribar a fer es-
llavissades o despreniments. 
Sol ser un terreny argilós (en 
altres llocs, s’ha reblanit pel 
desglaç).

Continuant el camí, s’arriba 
a una altitud de 474 metres, 
on hi ha la Torre dels Soldats, 

a 2,2 km. del principi, des 
d’on es veu el Pla de Bages i 
Montserrat.

Tot seguit, cal tornar una 
mica enrere pel camí de la 
Torre i continuar per un al-
tre sender,  en sentit nord, 
planejant per la carena, fins 
arribar al Pla de l’Oliva i la 
masia del mateix nom. És 
la part més destacable del 
Camí Ramader: en uns dos 
quilòmetres, està marcat per 
dos interessants marges de 
pedra seca, actualment en 
reconstrucció. Les lloses es-
tan col·locades en horitzon-
tal, en vertical o bé alternant 
les dues posicions, sempre 
mirant l’estabilitat. Els murs 
impedien la dispersió dels ra-
mats. El Pla de l’Oliva era un 
punt de parada i pastura.

Aquí acaba la nostra ruta. 
Cal fer-la a peu, tot i que en 
alguns trams s’hi pot passar 
amb cotxe. Es pot tornar cap 
a Avinyó pel mateix camí o 
per algun camí alternatiu que 
podem trobar al mapa.

 Isidre Prat Obradors

Imatge dels troncs d’arbres torts, a causa de la solifluxió, al camí cap al Balç 
de la Creu.

 Isidre Prat Obradors

El Camí Ramader Central al pas per Avinyó, amb els murs de pedra seca a 
banda i banda.

A Avinyó, igual que en uns 
pocs municipis del Bages i el 
Moianès, hi ha dos plafons del 
Geoparc, que podeu veure en 
les fotos: en el primer, situat 
davant la Torre Abadal, hi ha 
la imatge del Pont Vell i, en el 
segon, situat a l’entrada del 
poble, venint de Balsareny, 
davant de la gasolinera, hi ha 
la imatge del Camí Ramader. 
A la majoria de pobles hi ha 
un sol plafó, però podrien in-
crementar-se en el futur!

 Isidre Prat Obradors

Detall dels murs, on veiem l’alternança de pedres verticals amb horitzontals, 
per donar més estabilitat.

 Isidre Prat Obradors

L’altre plafó del Geoparc a Avinyó, 
on es destaca la imatge del Camí 
Ramader.

La Torre dels Soldats

És una torre ferma, de telegra-
fia òptica militar, construïda a 
mitjan segle XIX i restaurada 
recentment, el 2013 (coorde-
nades 41.871636;1.982934) ). 
Pertanyia a la desapareguda 
xarxa de telegrafia òptica de 
Catalunya, construïda per 
l’exèrcit liberal per la Segona 
Guerra Carlina (Guerra dels 
Matiners) i formava part de la 
línia que anava de Barcelona 
a Vic. Comunicava amb la to-
rre anterior, a Artés, i la pos-

terior, a Sant Feliu Sasserra. 
A més de facilitar les comu-
nicacions, també servia de 
defensa. Es creu que, més 
entrat el segle XIX, un cop 
desmuntada la xarxa de tele-
grafia, la torre es va continuar 
fent servir per vigilància.

Abans aquesta torre era a 
Santa Maria d’Oló, però es 
va esfondrar i es va optar 
per fer-la de nou en terme 
d’Avinyó, perquè tenia un ac-
cés millor i perquè des d’ella 
es podien veure bé les torres 
veïnes. Per facilitar la visió 
entre les torres, es construïen 
totes en llocs elevats, ben vi-
sibles i separades per menys 
de 10 km.

La Torre dels Soldats és de 
base quadrada i està feta 
de pedra i morter de calç. 
Es pot entrar a dintre i pujar 
fins a un primer pis, per so-
bre del qual hi ha un terrat, 
on es col·locava el telègraf. 
La planta baixa està rode-
jada per un mur defensiu. 
Està declarada Bé Cultural 
d’Interès Nacional.

 Isidre Prat Obradors

La Torre dels Soldats
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Josep Gudayol i Puig

Maria Dolors Alcalà Campos, 
al capdavant de l’associació Els Ametllers 

Avui l’olor de les castanyes 
ens entra de ple a través 
d’aquesta  finestra oberta, 
la qual ens dona el plaer de 
tenir una amable xerradeta 
amb la Maria Dolors Alcalà 
Campos. 

Va néixer a Balsareny i en el 
decurs dels anys va cursar els 
estudis dels temps amb els 
complements d’informàtica 
i la natació. Li agrada llegir i 
l’últim llibre que ha llegit es ti-
tula Un océano para llegar a 
ti, de Sandra Berneda. Tam-
bé li agrada viatjar, i coneix 
països com Holanda, Itàlia, 
Portugal i França . Dins del 
temps lleure, li agrada molt el 
teatre.

— Pregunta obligada: digues 
en primer lloc com va anar 
tot això de presentar-te com 
a presidenta de l’associació 
Els Ametllers Casal Cívic de 
Balsareny?

— Bé, va arribar un moment 
que l’anterior president va 
dimitir. Jo era a la junta amb 
tres membres més. Com que 
s’havien de fer eleccions, es 
va convocar l’associació i, 
després d’explicar la situació, 
vaig proposar de presentar-
me a la direcció i vaig sortir 
elegida per unanimitat del 
gran nombre de socis assis-
tents.

— Després d’accedir al cà-
rrec, com ho vas trobar?

— Sens dubte, s’havia fet 
una bona feina. Ara, jo, amb 
gran suport dels companys 
de la junta, estic intentant 
actualitzar algunes activitats 
que degut a la pandèmia es 
varen haver de suspendre. 
Per exemple, el ball, que ara 

passa a fer-se els dissabtes, 
ja que sembla que, fent-ho 
aquest dia, la gent no mar-
xa del poble i d’aquesta 
manera podem dir que fem 
més poble. El canvi ha tin-
gut una bona acollida. Vàrem 
començar el passat dia 24 
de setembre. En l’activitat 
d’entrada, oferim un còctel 
de benvinguda i cada setma-
na procurem fer alguna cosa 
diferent. He de dir-vos que hi 
ha molta gent de fora i la sala 
polivalent ens està quedant 
petita. Si segueix així, hau-
rem de pensar de portar-ho 
a un altre lloc, ja que la sala 
polivalent tan sols pot tenir 
una capacitat limitada de 
persones. Jo espero que tot 
vagi molt bé. De moment, 
ho tenim aprovat fins el des-
embre, ja que la sala s’ha de 
sol·licitar trimestralment.

— En l’actualitat, de quants 
socis disposa l’associació? 

— Degut a la pandèmia, hi ha 
hagut un parèntesi d’aturada 
i ara estem fent un recompte, 
ja que fa uns tres anys que 
s’ha deixat de cobrir cap 
quota dels socis actualitzats.

— Quin és l’import a pagar 
per fer-se soci?

— Estem actualitzant per 
reactivar el cobrament pel 
pròxim mes de gener i 
l’import serà de 10 euros per 
a tothom, tant els antics com 
tots els nouvinguts a casa 
nostra.

— Avui ets a l’eix de la junta, 
però ens podries dir sobre 
quin any vas entrar al Casal 
com a usuària?

— Vaig entrar a formar-ne 
part com a usuària fa uns deu 
anys. Vaig començar fent-hi 
activitats i sense tardar gai-
re ja me’n vaig fer sòcia i de 
ple, vinga, ja vaig apuntar-me 
al grup La Il·lusió i participar 
al Xou de play-back, on m’hi 
trobo molt bé. Per més infor-
mació, puc dir-te que el Xou 
fa temps que es porta a ter-
me a la sala del Sindicat i puc 
dir-te que en l’actualitat fem 
intercanvis amb altres pobles 
i també fem teatre. Aquests 
són uns extres dels quals 
poden gaudir tots els nostres 
associats.

— Quins canvis hi ha hagut 
des d’aleshores?

— Actualment seguim una 
tònica general de fa molt 
temps. Com a novetat puc 

 Junta Els Ametllers  

dir-te que nosaltres estarem 
encantats si hi ha noves pro-
postes per part de qualsevol 
col·lectiu: estem disposats a 
cedir la sala per tal de cele-
brar actuacions i idees noves 
que puguin utilitzar el nostre 
Casal. Voldria recordar que 
en els seus inicis el Casal no-
més era per a la gent gran, o 
sigui pensionistes, però avui 
hi pot accedir gent de totes 
les edats.

— Avui per avui, de quines 
activitats pot gaudir el soci?

— El soci pot gaudir de les ac-
tivitats diverses que organitza 
la Generalitat, amb la condi-
ció que sempre s’ha de tenir 
en compte de fer una reno-
vació cada trimestre. També 
fem excursions de més d’un 
dia. Ara hem fet la castanya-
da i estem preparant la torro-
nada per Nadal, el sopar de 
cap d’any, havaneres... Tam-
bé som a facebook i podeu 
seguir-nos a través d’aquest 
canal. Moltes gràcies!

Associació 
“Els Ametllers”
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Gegants a Espinalbet
Jordi Vilanova

municipi, Adrià Solé. 

Gràcies, colla gegantera 
d’Espinalbet, per haver-nos 
convidat a participar-hi amb 
els nostres gegants!

Ens havia quedat pendent 
d’explicar -vos que el passat 
dia 16 d’octubre els gegants 
de Balsareny, Marc i Maria, 
van anar a visitar en Ton de 
les Prèdiques i la Teresa del 
Torrent, gegants de Castellar 
del Riu - Espinalbet.

En Ton representa un predi-
cador de les muntanyes, i la 
Teresa una hostalera de pa-
gès. Van ser construïts l’any 
1987 per Francesc Cisa 
Camps, constructor amb el 
qual Balsareny té un bonic 
vincle, ja que va ser qui l’any 
1992 va construir el gegant 
Peta Fluix —definit com una 
bèstia infernal que lluita entre 
el bé i el mal, personatge ex-
tret del Llibre de les bèsties 

de Xavier Fàbregas—, que 
va ser apadrinat pel gegant 
Malparit, de la colla de Sant 
Vicenç de Castellet, i pel ge-
gant Llucicercs, de la colla 
de Dimonis de Cercs.

Aquest vincle entre po-
bles, el paratge natural 
dels Rasos de Peguera i 
l’agermanament amb les 
altres colles visitants: Sant 
Vicenç de Castellet, Mont-
major, el Barri de Gràcia (Sa-
badell) i Sant Julià de Lòria, 
van fer que lluís, una vegada 
més, la cultura popular i tra-
dicional. 

Després de l’esmorzar de 
les colles, va començar la 
cercavila dels Gegants i Ge-
gantes, acompanyats per la 
música de les seves gralles 

i tabals, i per la Cobla Piri-
neu. Un centenar de veïns i 
visitants de totes les edats 
van participar de la matinal 
festiva, que va comptar amb 
la presència de l’alcalde del 

Dafne Molina

Es tracta de la Font de Cere-
rols, també coneguda com a 
Font del Roure, perquè a so-
bre hi ha un tronc de roure 
molt gros, tot i que no és viu.

La coneguda font encara 
raja, malgrat la sequera ac-
tual, per bé que l’aigua no és 
pas potable. 

Antigament, quan la gent 
anava a l’estiu a sopar a la 
font, era un lloc molt conco-
rregut pels balsarenyencs, 
així com per la gent de les 
cases de pagès de Cornet, 
ja que pertany a aquest nu-
cli de població del terme de 
Sallent. També era un lloc 
adequat per als escoltes de 
Balsareny, que sovint hi ana-
ven a acampar.

Actualment el paratge està 
una mica descuidat i aban-

donat, però hi podeu anar 
per escampar la boira. Al 
paratge es mantenen les 
escales per baixar a la font, 
una capella de pedra amb 
una imatge de Jesucrist 
al seu interior, i una bassa 
permanent a un costat. Tot 
envoltat de roures, alzines i 
alguns pins, que continuen 
fent ombra a l’estiu. A dalt, 
a la vora del camí, es manté 
un petit descampat, on es 
pot deixar el cotxe. El co-
rriolet que baixa a la font es 
manté ben marcat, així com 
altres caminets per córrer 
per allà.

Per la seva banda, la part que 
queda del tronc de l’antic 
roure, segurament cente-
nari, va resistint el pas dels 
temps, tot i trobar-se foradat 
per dins i amb l’escorça ben 
esquerdada, però gruixuda i 
ferma. Té prop de 2 metres 
de diàmetre i més de 3 me-

tres d’alçada i està envol-
tat d’heura. Fixeu-vos a la 
foto que, per sobre del raig 
d’aigua, hi ha una herba molt 
típica de les fonts, que hi viu 
gràcies a la seva humitat: es 
tracta d’una falguera cone-
guda pel nom de Cabell de 
Venus (Adiantum capillus-
veneris) (les falgueres són 
plantes sense flors; es re-
produeixen per espores).

Resposta a Imatges de Balsareny
Isidre Prat 

 Isidre Prat Obradors

Per arribar en aquest indret, 
des de Balsareny, cal pren-
dre la carretera BP-4313 en 
sentit Avinyó i, passat el km. 
35, trencar a l’esquerra cap 
a Cornet (hi ha un indicador). 
Al cap de 400 metres, hi ha 
una bifurcació, on cal pren-
dre el camí, no asfaltat, de la 
dreta. Seguint aquest, a poc 
menys d’un quilòmetre es 
troba la font en qüestió.
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Comissió Festa dels Traginers

Crònica del Raid de Balsareny 2022

 Alfred Selgas

binomis del Juma’s Team, 
tot i que els quatre primers 
classificats van tindre dife-
rencies mínimes entre ells. 
Finalment la victòria va ser 
per Joan Miranda amb “SW 
Japoida”, seguit de Bàrbara 
Simón amb “SW Janulma”; 
la tercera posició va ser 
per a Clara Altimires amb 
“Promise de Vilaltella”.

La prova més curta va ser la 
de 40 km, on van sortir un 
total de 22 binomis i els ve-
terinaris van eliminar 2 parti-
cipants també per coixeses 
lleus. Aquesta prova va ser 
dominada de principi a fi per 
Bernat Casals amb “Aka-
la Sunbird”, amb un temps 
de 2h 48min 52s, seguit de 
Joan Moret amb “GM Olet-
te”, amb un temps de 2h 
51min 05s; la tercera posició 
va ser compartida per Carla 
Barbens amb “Festuca” i 

animals han de passar uns 
controls veterinaris per com-
provar que els èquids esti-
guin en bones condicions 
per poder continuar la com-
petició. 

El dia va començar núvol, 
mantenint l’ambient fresc i 
fins i tot deixant escapar al-
gun petit ruixat en forma de 
gotellada, un clima ideal per 
la pràctica d’aquesta disci-
plina de resistència eqües-
tre. Un cop va anar avançant 
el dia, per això, va acabar 
dominant el sol i afegint un 
factor més a la duresa de la 
prova. 

Pel que fa a la competició 
van prendre la sortida un to-
tal de 72 participants entre 
les tres categories. A la pro-

El passat 22 d’octubre es 
va celebrar a Balsareny una 
prova de la lliga catalana de 
raids hípics de promoció, 
organitzat per la Comissió 
de Festa dels Traginers jun-
tament amb l’Ajuntament 
de Balsareny. Aquesta pro-
va constava de les tres ca-
tegories d’àmbit territorial, 
CEA P40 (40 km), CEA P60 
(60 km) I CEA 0*(80 km); els 
binomis havien de recórrer 
per dos recorreguts dife-
rents per camins del nostre 
terme municipal, un de 21 
km i l’altre de 19 km, per on 
es trobaven amb tot tipus 
de terrenys i desnivells, una 
prova exigent per la sinuosi-
tat del nostre territori. 

Segons la distància que ha-
vien de recórrer repetien una 
de les fases o totes dues per 
tal de completar els quilò-
metres de cada categoria. 
S’ha de explicar que aques-
ta disciplina a nivell territorial 
es de velocitat controlada 
amb una mínima de 10 km/h 
i un màxim de 15 km/h per 
a les categories de 40 km 
i 60 km, i amb una mínima 
de 12 km/h i un màxim de 
16 km/h per a la categoria 
de 80 km. Com a totes les 
proves d’aquesta disciplina, 
després de cada fase els 

 Alfred Selgas

va de 80 km hi van participar 
28 binomis i només un no va 
acabar la prova perquè es 
va retirar un cop feta la pri-
mera fase de 21 km. Va ser 
una cursa molt disputada 
des del primer moment, on 
tres binomis van estar se-
parats per diferències míni-
mes; finalment, després de 
80 km, es va imposar Carles 
Pacheco amb “Garnacha”, 
amb un temps de 5h 44min 
20s, seguit d’Anabel Càmara 
amb “Princesita FS”, amb un 
temps de 5h 46min 59s; i en 
tercera posició, María Bur-
guera amb “Manga Parbat”, 
amb un temps de 5h 47min 
03s.

A la prova de 60km van pren-
dre la sortida 22 binomis i 
hi van haver tres eliminats 
pels veterinaris per coixeses 
lleus. La prova va ser domi-
nada de principi a fi per dos 

Dafne Molina
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Club Handbol Balsareny
Club Handbol Balsareny

Infantil Femení

15-10-2022
22-10-2022

Benjamí mixt

Handbol Berga 8-8 Handbol Balsareny
Handbol Molins taronja 10-6 Handbol Balsareny

9-10-2022
15-10-2022
22-10-2022

Handbol Balsareny 12-13 Club Handbol Igualada A
Club Handbol Vilanova del Camí 18-22 Handbol Balsareny
Handbol Balsareny 18-18 Club Handbol Montbui 

Resultats octubre 2022

Infantil Femení

5-11-2022
12-11-2022

Benjamí mixt

Handbol Balsareny 4-12 Club Handbol La Salle Montcada A
Club Handbol Sant Esteve Sesrovires 12-4 Handbol Balsareny

5-11-2022 Club Handbol Vic 14-21 Handbol Balsareny

Resultats novembre 2022

Dafne Molina

Fotos Raid

 Alfred Selgas

la seva germana Ivet Bar-
vens amb “Rufus 75%”, amb 
un temps de 2h 56min 47s.

Agraïm des de l’organització 
a tots els participants que 
van vindre i gaudir dels pa-
ratges del nostre poble i es-
perem que ens puguem tor-
nar a veure en més jornades 
d’animals i natura en més 
ocasions. Dafne Molina
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La família és el més valorat 
per tothom, segons les en-
questes del CEO: allà crei-
xem, ens sentim estimats, es-
timem, donem i rebem perdó, 
agraïment, acompanyament. 
Hi aprenem a conviure, a 
respectar, a acollir. Es tracta 
del primer àmbit i principal on 
s’educa la persona. 

Però aquesta valoració, que 
fem gairebé tots, no es tras-
llada a la valoració que es 
percep en l’àmbit social i po-
lític. Si fos així, es promouria 
i protegiria la família com a 
primera educadora; això és el 
que més demana la ciutada-
nia  segons el CEO. 

Malauradament, a l’esfera 
pública els missatges van 
força en contra de la família, 
les virtuts domèstiques i el rol 
educatiu dels pares i mares. 

Què ens passa que, essent 
personalment conscients del 

Josep Manuel Prats

La família, epicentre de l’educació
gran valor de la família, ac-
ceptem impàvids les tempta-
tives de menystenir-la i, fins i 
tot destruir-la? 

Sabem que tot educa: família, 
escola, mitjans, esplais, ca-
rrer (avui xarxes socials, que 
acceleren i distorsionen). La 
bona educació ha esdevingut 
sempre la clau de volta d’una 
societat sana, que ha de pro-
moure i valorar la dignitat de 
la persona i de la família i els 
seus drets i deures.

Després de la Segona Gue-
rra Mundial, la humanitat va 
optar per declarar el que tots 
entenem com a natural, que 
s’havia oblidat, la Declara-
ció Universal dels Drets Hu-
mans, que diu: “la família és 
l’element natural i fonamental 
de la societat i té dret a la 
protecció de la societat i de 
l’Estat”.

Sobre l’educació diu que 
“tendirà al ple desenvolu-
pament de la personalitat 

humana i a l’enfortiment del 
respecte als drets humans i 
a les llibertats fonamentals”. 
I també, de la família, que 
“el pare i la mare tenen dret 
preferent d’escollir la mena 
d’educació que serà donada 
als seus fills”.

No és trivial aquesta darrera 
declaració. Perquè és la famí-
lia la dipositària del dret i del 
deure d’educar, primerament 
i principalment. 

És una evidència que en una 
concepció antropològica 
cristiana aquest assumpte és 

molt important i per això la 
doctrina social de l’Església 
diu a la humanitat que la 
família és un bé personal i 
social, i defineix el bé comú 
com “el conjunt d’aquelles 
condicions de la vida social 
que permeten als grups i a 
cadascun dels seus mem-
bres assolir més plenament i 
fàcil la seva pròpia perfecció”.

Per això és tan important la 
bona educació en la família 
i que la família pugui confiar 
l’educació dels seus fills a 
aquells que ens orientin a tots 
cap aquest assoliment. 

Festa de la Puríssima: 8 de desembre (dijous)
A l’Eucaristia de les 12 h. a l’església parroquial ens hi acom-
panyarà un grup de religiosos procedents de Barcelona amb 
els seus cants i també amb el seu testimoni. 

Missa del Gall: dia 24 (dissabte) Serà a les 10 del vespre. 

Dia 25 de desembre, Nadal: Enguany s’escau en diumenge. 
Hi haurà la celebració de l’Eucaristia a les 12 h. 

Mn. Antoni Bonet i Trilla

La veu del campanar
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Opinió / Punta de brau

El cap de setmana del 5/6 
de novembre, la meva mare, 
de 102 anys, va caure. Va 
assistir-la una doctora de 
guàrdia de l’ambulatori de 
Sallent. Havia patit diver-
ses contusions (esquinç 
d’estèrnum i costelles); li van 
receptar calmants.

El dimecres vaig trucar a 
l’ambulatori de Balsareny 
a primera hora del matí. La 
meva mare no volia prendre 
la medicació oral i havia pa-

Fina Sant

Poca humanitat. 
Mal funcionament del CAP Balsareny

tit tota la nit i el mati també, 
molt. Em va atendre una per-
sona que em va dir que no 
hi havia ni infermeres ni met-
ges per poder venir a casa 
a posar-li el calmant injecta-
ble. Vaig trucar a l’empresa 
que gestiona l’avisador, i van 
fer diverses gestions també 
al CAP, sense resultat posi-
tiu. Fins a la tarda, que venia 
una metgessa, no em po-
drien atendre. Quan aquesta 
va trucar (a les 19 hores) la 
vaig informar de la situació i 
vaig sol·licitar-li que vingués 
a domicili algun sanitari per 

fer-li el tractament. Vivim 
quasi davant per davant de 
l’ambulatori. La conversa va 
ser desagradable, amb pre-
potència per part de la met-
gessa i sense cap empatia 
(una de les coses que en 
va dir: que no anaven a les 
cases a posar injeccions). 
Incomprensible, amb una 
pacient d’una edat tan con-
siderable.

Sap greu que tenint un am-
bulatori al poble, tingui tan 
poques competències i falta 
de personal, i que els caps 

de setmana hagis de depen-
dre d’altres pobles. Espero 
que, pel bé de tota la pobla-
ció, es revisin procediments 
i protocols, i que en aquests 
casos es  puguin buscar 
solucions adaptades al pa-
cient.

Vivim uns moments compli-
cats post-pandèmia, però jo 
em pregunto: 
“EXISTEIX  HUMANITAT EN 
LA MEDICINA ACTUAL?

Balsareny, 
novembre 2022 

Avui encara puc dir que la 
sort m’acompanya, ja que 
malgrat les meves catarac-
tes intento posar-me al dia 
amb la premsa diària. Tinc 
a les mans un retall del meu 
diari i em corprèn el títol de 
la columna de la Marga Mo-
reno a “L’Escola amb por”,  
del diari Avui. 

«Podem discutir si s’ha co-
mençat massa aviat o mas-
sa tard el calendari escolar, 
si cal que la canalla treballi 
per memoritzar o per adqui-
rir competències, quantes 
hores lectives ha de tenir 
el curs... Però hi ha temes 
que són inqüestionables. 

Josep Gudayol i Puig

Qui hi guanya, sembrant aquest corc?
Falten docents, és evident; 
la pública està infradotada, 
queda clar; el català retro-
cedeix, malauradament... I 
enmig d’aquesta precarie-
tat, l’assetjament escolar 
és una realitat preocupant, 
més freqüent del que una 
part de la comunitat edu-
cativa (directors, mestres, 
pares, gestors polítics) 
sembla ser conscient. S’ha 
acabat el temps dels “són 
coses de criatures”, “el meu 
fill no ha estat”, “a la meva 
època no hi donàvem tan-
ta importància”, “així es fan 
més forts”». Es refereix, és 
clar, a l’assetjament escolar, 
l’anomenat “bullying”.

Després del paràgraf, jo 

em pregunto: qui hi guan-
ya, sembrant aquest corc a 
l’escola? A l’escola s’hi va a 
aprendre, a conèixer nous 
companys, noves maneres 
de pensar, a ser més socials 
a través de la lectura i els 
jocs.

La columna de la Marga 
Moreno em fa recordar el 
meu temps escolar. Recor-
do tres hores inoblidables, 
malgrat parlar d’un temps 
tant d’escola com del fet so-

Arxiu

cial del moment d’una pre-
carietat incomparable amb 
els temps actuals.

Acabo amb unes últimes lí-
nies de la columna que m’ha 
fet reflexionar sobre aquest 
corc que avui per avui as-
setja l’escola. Diu així: «Per 
posar fi a l’assetjament, el 
primer que cal és reconèixer 
el mal, parlar-ne i abordar-
lo. Sisplau, no permeteu 
que cap infant vagi a escola 
patint.»Arxiu
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La Comissió Pere Casaldàli-
ga, amb motiu de la proximi-
tat del dia Internacional dels 
Drets Humans, organitza un 
acte sobre la importància de 
l’educació en aquests Drets. 
Tindrà lloc el proper dia 3 
de desembre, a partir de les 
16:30 hores, a la Sala Sindicat.

L’acte duu el nom de “Pere 
Casaldàliga, educant per la 
vida i la pau”; i comptarà amb 
la participació de Balsareny 
Educa, que faran una expo-
sició del treball de Casaldàli-
ga en un Dret tan fonamental 
com és l’educació per al des-
envolupament; fent referèn-
cia a com n’és, d’important 
i d’influent, l’educació sobre 
Drets Humans —que avui dia 
segueixen sense estar ga-
rantits per a tothom. 

Per fer-ho evident, seguida-
ment a les 17:30, es donarà 
pas a la intervenció de Pa-
llassos Sense Fronteres que, 
en una xerrada adreçada a 
infants i adults, ens explicarà 
la seva experiència.

Com és sabut, aquesta ONG 
treballa des de 1992 per mi-
llorar la situació emocional 

Comissió Pere Casaldàliga

Casaldàliga, educant per la vida i la pau

de la infància que pateix les 
conseqüències de conflictes 
armats, guerres o catàstrofes 
naturals; i ho fa mitjançant 
espectacles còmics realit-
zats per pallassos i pallasses 
professionals voluntaris.

El seu treball ha estat reco-
negut amb infinitat de pre-
mis i reconeixements tant a 
nivell nacional com interna-
cional, entre els quals des-
taquen el Premi Dionisos de 
la UNESCO i la Creu de Sant 
Jordi de la Generalitat de 
Catalunya. També l’any 2008 
rebien el Premi Pere Casal-
dàliga a la Solidaritat.

Per finalitzar l’acte, 
l’organització oferirà una 
xocolatada amb xurros soli-
dària, en la qual cadascú que 
ho vulgui podrà destinar uns 
diners en favor de Pallassos 
Sense Fronteres. Txus Garcia

Arxiu



Maxi Mora Sevilleja 

Al Doctor 
Cañellas

Hace ya bastante tiempo, 
Josep Cañellas llegó 
a Balsareny, y este pueblo 
con cariño lo acogió.
La gente iba a su consulta 
y él, con su gran simpatía, 
les dedicaba atención 
y muy bien los atendía. 
Luego, fuera del trabajo, 
se dedicaba al deporte, 
subiendo por las montañas 
o caminando en el bosque.
También hizo bicicleta, 
le gustaba pedalear, 
pero a causa del trabajo 
lo tuvo que abandonar. 
Ahora, a los sesenta y cinco,  
se tiene que jubilar.
Toda la gente se dice: 
“El Pep se retira ya; 
con lo buen médico que era, 
ahora ¿quién nos va a curar?”.
Todos, aunque con tristeza, 
lo han tenido que aceptar. 
Por eso, doctor Cañellas, 
por tu esfuerzo y tu bondad,
el pueblo de Balsareny
nunca te podrá olvidar. 
Gracias, y por muchos años
con salud puedas gozar.

2022 
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Francesc Camprubí

Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes         14,2
Mitjana de màximes        28,0
Mínima (dia 30)                  7,4
Màxima (dia 12)               34,7
Mín. més alta (dia 11)        18,7
Màx. més baixa (dia 24)   21,6

Vent (km/h) 
Ventada més alta 
(dia 24 a les 1:30)          50,0

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 5)          1.012,3
Mínima (dia 29)                992,9

Octubre, octubrot, fuig de l’ombra i busca el foc
La pluja (litres/m2)
Dia 2     3,0
Dia 13    2,6
Dia 14    2,8
Dia 24                  18,4
Dia 25    1,2
Total               28,0

Repte núm. 74 Una circumferència i un quadrat s’estimen boja-
ment. “Per desgràcia” –diu la circumferència–, 
“mai no podrem tenir més de n punts en comú, 
encara que jo creixi o decreixi”. Quant val n?

Salut i lògica!
Resposta al repte 73: 
2.100m
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