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Assemblea general del CCB

El dia 17 de gener de 2023, 
el Cercle Cultural de Balsa-
reny va celebrar la seva as-
semblea general ordinària. 
Després que el president 
dediqués un record emo-
tiu a la memòria de Lluís 
Boixadera Rovira, que fou 
secretari del Cercle durant 
gairebé 30 anys, els reunits 
van llegir i aprovar l’acta de 
l’assemblea anterior, del 4 
de març de 2022. 

Es va procedir a renovar la 
junta directiva, amb el no-
menament de Lluïsa Coma 
Gómez com a secretària, i 
la incorporació com a vocals 
de Martina Junyent Casano-
va i Ferran Gállego Santiago, 
a qui donem la benvinguda. 

Es van modificar els articles 
dels articles 2, 4 (últim parà-
graf), 11.2, 14.5 i 16.1-d del 
estatus socials, relatius als 
fins de l’associació i a les 
seves publicacions; i del re-
glament de règim intern en 

el mateix sentit. L’article 2 
queda redactat així: «Els fins 
de l’associació són: el fo-
ment de la cultura dels seus 
associats proporcionant-los 
esplai i diversió; i, en gene-
ral, l’organització d’activitats 
culturals, en tota mena 
d’àmbits, com ara el teatre, 
la literatura, el cinema, la fo-
tografia, el vídeo, la dansa, la 
música, la ciència en totes 
les seves branques, la tec-
nologia, l’astronomia, la his-
tòria i la memòria històrica, 
l’esport, les arts plàstiques, 
la divulgació i promoció dels 
drets humans, l’educació, 
el voluntariat social i qual-
sevol altre àmbit cultural, 
social, religiós, polític o cí-
vic; promoure conferències, 
debats i taules rodones; 
publicar llibres i editar but-
lletins, revistes o publica-
cions d’informació cultural i 
general d’àmbit local, crear 
i mantenir un lloc web infor-
matiu cultural i general amb 
continguts similars, fent ser-
vir a tots els efectes indicats 
tots els mitjans necessaris, 

impresos, digitals, audiovi-
suals o tecnològics i xarxes 
socials; i col·laborar amb 
altres entitats amb finalitats 
anàlogues. En queda exclòs 
tot ànim de lucre.»

Tot seguit, es van aprovar els 
comptes anuals de l’exercici 
2022, amb un dèficit de 
311,18 euros que s’aplicaran 
al romanent d’exercicis pas-
sats, i el pressupost previst 
per al 2023, amb un dèficit 
estimat de 1.615 euros si no 
hi ha cap subvenció. Es va 
acordar mantenir la quota 
de 23 euros per als socis, i 
cobrar part de les despeses 
d’enviament de la revista als 
socis que resideixen fora de 
Balsareny. 

Finalment, es van llegir i 
aprovar els informes de la 
redacció del Sarment imprès 
i digital, així com els dels 
Astroamics, de La Garsa i 
de la Comissió Casaldàliga, 
informant de les activitats de 
l’any passat i les previsions 
per a l’actual.

L’Ajuntament, el CCB i la cultura

Per segon any consecutiu, 
l’Ajuntament de Balsareny ha 
exclòs el Cercle Cultural de 
les subvencions a les entitats 
d’àmbit cultural, en aplica-
ció de la valoració obtinguda 
segons els criteris generals 
i específics que estableixen 

Cercle Cultural de Balsareny les bases reguladores, que 
determina l’Ajuntament, i que 
creiem que discriminen vol-
gudament certes entitats cul-
turals. Així, per exemple, es 
puntua desmesuradament al-
guns conceptes, mentre que 
d’altres puntuen molt poc o 
no es contemplen; i a més, 
hi ha un límit mínim de punts 

(que altres subvencions no 
tenen) per sota del qual les 
entitats queden excloses. És 
clar que l’Ajuntament pot es-
tablir les normes que cregui 
convenients, sempre que no 
siguin discriminatòries i que 
no les interpreti de forma 
subjectiva, com creiem que 
passa. Es diria que l’es-

CCB
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tabliment d’aquests criteris i 
puntuacions es basa en una 
visió parcial de la diversitat 
d’àmbits que toquen les enti-
tats culturals, perquè es prio-
ritzen determinades activitats 
en detriment d’altres igual-
ment vàlides.
 
Quan l’any passat ens van 
denegar la subvenció vam 
presentar-hi un recurs, que 
ens va ser denegat amb una 
argumentació llarga i detalla-
da però que vam considerar 
en molts aspectes discutible. 
Aquest any també hem pre-
sentat recurs, i passats els 
30 dies no hem rebut encara 
resposta. 

El Cercle Cultural, en els da-
rrers tres anys, ens hem trobat 

que l’Ajuntament ha trencat 
amb una tradició que durava 
des del primer consistori de-
mocràtic, fa 40 anys, de tenir 
dret a publicar una pàgina del 
Sarment a canvi d’una apor-
tació econòmica pel valor del 
cost de la pàgina (últimament 
eren uns 300 euros anuals), 
i tot i dir-los que publicaríem 
igualment, sense cobrar, una 
pàgina amb les informacions 
que ens enviessin, no ho han 
volgut fer. Cada vegada que 
hem demanat un local per 
fer-hi activitats concretes, 
hem topat amb molts entre-
bancs. Quan hem demanat 
permís per fer la parada de 
Sant Jordi o altres activitats, 
ens han contestar tard o bé 
ens hi han posat tota mena 
de dificultats. Mai no hem en-

tès la raó d’aquesta actitud. 

Sabem que no som sols: fa 
uns mesos, les conclusions 
del fòrum d’entitats de Balsa-
reny (Sarment, juliol 2022) van 
palesar que són nombroses 
les entitats que voldrien que 
l’administració local fes cos-
tat a les associacions, però 
es queixaven d’un excés de 
normativització, una manca 
d’interlocució planera i fàcil i 
un desinterès envers les ac-
tivitats que alguns col·lectius 
duen a terme. En lloc de fa-
cilitar espais i recursos mate-
rials i econòmics, les entitats 
lamentaven que sovint s’hi 
posen entrebancs o dilacions 
burocràtiques que, al capda-
vall, acaben generant cansa-
ment i desànim. Des del CCB 

continuarem treballant per 
poder mantenir les activitats 
que fem i incrementar-les si 
podem, convençuts que és 
una cosa important per al 
poble, encara que no tothom 
ho valori així. Esperem poder 
arribar a celebrar els 50 anys 
d’existència gràcies a l’escalf 
dels nostres socis, als quals 
agraïm el seu suport incondi-
cional, així com a les entitats 
locals que col·laboren amb 
nosaltres; i haurem de pensar 
com obtenir noves fonts de 
finançament alternatives per 
contrarestar el menyspreu 
amb què aquest Ajuntament 
s’entesta a tractar la nostra 
entitat —entre altres, perquè 
de fet ja hem dit que no som 
sols a ser vistos com una pe-
dra a la sabata. 

Il·lusió i màgia dels Reis d’Orient

La màgia i la il·lusió dels Reis 
d’Orient va tornar a lluir a 
Balsareny. Primer, com és 
costum, el Príncep Assuan 
va arribar al poble per recollir 
totes les cartes dels nostres 
infants, plenes de peticions i 
desitjos. Ho va fer el passat 
dia 17 de desembre de 2022 
a la sala Sindicat, on una llar-
ga cua de famílies i d’infants 
esperava amb alegria el seu 
torn. 

L’any passat, encara con-
dicionat per les restriccions 
provocades per la pandèmia 
de la Covid-19, el Príncep i 
els infants es van haver de 
mantenir distanciats i amb 
mascareta; aquest any tota la 
quitxalla va poder-s’hi acos-
tar i mostrar, amb plenitud, la 
bonica expressió dels seus 
rostres i conversar els uns 
amb els altres.

Enguany el Príncep ens te-
nia preparada una sorpresa, 
que va desvelar el vespre del 

Sarment

5 de gener: per la cavalcada 
de Reis va estrenar carros-
sa! Estava dissenyada en 
forma de remolc, tibat per 
un vehicle, a diferència de 
les carrosses reials, que són 
empeses per un tractor. El fet 
de ser remolcada, en comp-
tes d’empesa, fa augmentar 
la seguretat de la rua, ja que 
la visibilitat dels conductors 
augmenta significativament.

Per això la Comissió de Reis 
i ses pròpies Majestats fa 
temps que demanen un canvi. 

L’espera de la renovació total 
de les carrosses reials no va 
impedir que, un any més, la 
comitiva dels Reis lluís om-
plint de màgia, de llum, de 
somriures i emocions els 
carrers de Balsareny, obse-
quiant-nos amb caramels i 

esplendor al seu pas, a més 
de portar un munt de regals 
amb  les seves furgonetes 
—però també era visible el 
carbó per a aquelles perso-
nes que no han fet massa 
bondat.

La rua l’encapçalaven 
l’Hereu i la Pubilla de Balsa-
reny, Jordi Comabella i Berta 
Soler, seguits per la colla 

Alfred Selgas
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Els K + Sonen, que ame-
nitzaven la cercavila amb la 
seva música. A continuació 
es donava pas al seguici de 
patges i patgesses del Prín-
cep Assuan i dels Reis Mel-
cior, Gaspar i Baltasar.

Arribats a la plaça de 
l’Ajuntament i a la del rector 
Roc Garcia, la comitiva reial 
formava en els diferents es-
pais per on Ses Majestats 
passejarien a peu, al costat 
d’un munt de famílies que 
agraïen un any més la seva 
visita al poble.

Primer, potser guiats pel 
seu estel, van dirigir-se a 
l’església parroquial de San-
ta Maria per adorar l’infant 
Jesús, a qui van lliurar l’or, 
l’encens i la mirra. Aquest 
moment tan tradicional va 
estar acompanyat per un 
gran repic de campanes de 
la mà dels Campaners de 
Balsareny. Seguidament els 
Reis van visitar l’Ajuntament 
i van sortir al balcó al costat 
de l’Hereu i la Pubilla, repre-
sentants del consistori, i de 
l’alcaldessa Noèlia Ramírez, 
qui els va donar el pa i la sal, 
a més de la clau que obre les 
portes de totes les cases del 
poble. 

Des del balcó els Reis van 
dedicar-nos unes paraules, 
en les quals van mostrar-se 
contents per poder veure 
les famílies, majoritàriament, 
sense  mascaretes, un bon 
senyal en l’aspecte sanitari; i 

alhora desitjaven que les no-
tícies que arriben novament 
de la Xina, en què s’anuncien 
empitjoraments pel que fa la 
covid, se solucionessin aviat. 
També van desitjar que arri-
bi la pau a Ucraïna i arreu, 
i van destacar que a Putin i 
a aquells que es creuen su-
periors i que maltracten els 
altres no els duran ni carbó; 
sinó caques seques i pu-
dents de camell. Van fer re-
ferència a la manca de pluja, 
amb el desig que és capgiri 
la situació de manera pru-
dencial; també al camp de 
futbol i a la quantitat de pi-
lotes d’aquest esport que els 

han demanat, i van reivindi-
car la renovació de la resta 
de carrosses. 

Seguidament es dirigiren 
als trons ubicats a la plaça 
de l’Església, des d’on van 
atendre els infants i les seves 
famílies abans de sortir a re-

Alfred Selgas

Jordi Vilanova

partir els regals per les cases 
amb la clau que l’alcaldessa 
els havia donat, a fi de mirar 
de complaure els desitjos 
que Balsareny els havia fet 
arribat, per fer realitat els 
quals l’única clau que ser-
veix és el treball, l’esforç i 
l’esperança de cadascú de 
nosaltres. 

Moltes gràcies a tota la co-
mitiva reial, i felicitats a la 
Comissió de Reis i a tots els 
col·laboradors i voluntaris 
que han fet possible, un any 
més, aquesta festa.

Jordi Vilanova

Alfred Selgas

Jordi Vilanova
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Magnífic 54è Concert de Sant Esteve

Encara ben viu en la memòria 
de tothom el gran èxit del 
musical El cafè de la marina 
estrenat el mes passat, la 
Coral Sant Esteve de Balsa-
reny, fundada per Mn. Joan 
Bajona el 1963, ha començat 
amb el tradicional Concert 
de Sant Esteve l’any de ce-
lebració del 60è aniversari de 
l’entitat, en el marc del qual 
preveu un seguit d’actes que 
culminaran d’aquí a un any 
per Sant Esteve del 2023. 

Aquest concert va començar 
el dia de Sant Esteve de 
1968 a la colònia Soldevila, 
ja amb la Polifònica de Puig-
reig —que llavors es deia 
Coral Joventut Sardanista de 
Puig-reig—. Des d’aleshores 
totes dues formacions han 
cantat pràcticament sempre 
plegades en aquesta diada; 
durant alguns anys els va 
acompanyar també la Coral 
Sant Genís de Navàs, i en 
moltes ocasions la Coral In-
fantil Romaní de Balsareny, 
el planter natural de la Coral 
Sant Esteve. 

L’acte d’enguany el va pre-
sentar Mar Poyato, periodis-
ta balsarenyenca de RAC-1, 
que va recordar que també 
havia format part de la Co-
ral. Josep Creus, president 
de l’agrupació, va adreçar 
unes paraules per subratllar 

R. Carreté

Alfred Selgas

l’efemèride que es celebrarà 
durant tot l’any sense obviar 
un record als membres que 
ens han deixat amb el pas 
del temps. I va fer una crida 
a la incorporació de noves 
veus a l’entitat, en especial 
veus masculines.

L’actual Coral Sant Esteve, de 
fet, ja ha emprès la renovació 
generacional i, al costat de 
moltes de les veus veteranes 
de sempre, presenta un nucli 
de joves sopranos i contralts 
que canten molt bé, igual 
com la resta del grup. També 
l’acompanyament musical i la 
direcció de Marc Comabella 
aporten un innegable valor 
afegit en la tria d’un repertori 
modern i de notable comple-
xitat que la Coral resol per-
fectament. 

Sota la direcció de Marc Co-
mabella, la Coral Sant Esteve 
va obrir l’actuació interpre-
tant Estimo el Nadal, d’Antoni 
Tolmos. Tot seguit va oferir el 
popurri Nadal, llum i misteri 
amb les cançons de Fran-
cesc Vila La neu; Nadal, Na-
dal; Dorm, infant, dorm; Neu 
vermella i L’oblit. Seguida-
ment, un medley de cançons 
i nadales americanes, amb 
Escolteu, els àngels canten 
(Mendelssohn), Oh little town 
of Bethlehem (L. Redner) i 
Hallellujah (Leonard Cohen, 
arranjament d’Andrea F.); per 
acabar amb un popurri de 

les cançons d’El cafè de la 
marina amb peces d’Ortega 
Monasterio, Francesc Vila, 
Castor Pérez i Josep Creus: 
La gavina; Si fóssim gavines; 
Tornada a Mallorca; Com 
és el mar, mariner; Vestida 
de nit; Can-can de l’Artista; 
L’amor és una follia; Balada 
d’en Lucas, i Plora, guitarra. 
Acompanyaven la Coral els 
músics Sergi Renom (violí), 
Júlia Ferrer (viola), Cèlia Roca 
(violoncel) Núria Carreras 
(contrabaix), Rosa Rodríguez 
(tenora), Oriol Panadès (per-
cussions) i Marc Comabella 
(piano). Tant en el musical 
com en el concert, totes les 
orquestracions van anar a 
càrrec de Guillem Vilar. 

La segona part va anar a 
càrrec de la Polifònica de 
Puig-reig, dirigida per Em-
manuel Niubò i amb Josep 
M. Conangla al piano. Van 
interpretar el medley Disney 
en català amb cançons de 
pel·lícules: Quan demanes a 
un estel (Pinotxo), Bon profit 
(La bella i la bèstia), Super-
califragilistiquexpialidosos 
(Mary Poppins), El somnis 
són els desitjos (La Venta-
focs) i Zip-a-dee-doo-dah 
(La cançó del Sud). Seguida-
ment, van presentar una se-
lecció de Nadales del món, 
amb: Deck the Hall (arranja-
ments J. Rutter), Christmas 
Lullaby (John Rutter), We 
wish you a Merry Christmas 

(arr. J. Rutter) i Jingle Bells 
Rock (arr. P. Foggitt). 

A la part final, les dues co-
rals conjuntament, amb els 
músics de la primera part 
més Berta Besa (violí), van 
cantar El Noi de la Mare i El 
dimoni escuat (populars ca-
talanes harmonitzades per 
Albert Guinovart), dirigides 
per Marc Comabella; i amb 
direcció d’Emmanuel Niubò, 
Allà en un pessebre (Speel-
man), l’Al·leluia d’El Messies 
de Händel, i Santa Nit (F. 
Gruber), cantada entre el pú-
blic i amb el públic, al costat 
del gegantó que representa 
mossèn Joan, que presidia 
l’acte.  

El públic que omplia la sala 
va aplaudir amb entusiasme 
cada una de les peces inter-
pretades en aquest concert, 
on tots els intèrprets van bru-
llar a un nivell molt alt. Felici-
tem les dues corals per llur 
constància a mantenir una 
tradició tan entranyable, i la 
Coral Sant Esteve per la te-
nacitat que demostra el seu 
esforç continuat al llarg de 
seixanta anys al peu del canó 
amb tanta qualitat i empenta. 
La sensació que van deixar, 
tant en El cafè de la marina 
com en aquest concert, és 
esperançadora: hi ha futur. 
Seguirem expectants els ac-
tes del vostre aniversari. Grà-
cies, Coral, i per molt anys! 



06
Actualitat

Concert de Nadal de l’Institut Escola

Generalment les festes nada-
lenques són motiu de germa-
nor i d’alegria; ho veiem a les 
llars, però també als carrers, 
on les famílies i els amics 
es troben, passegen con-
templant bonics aparadors i 
racons plens de llum, on els 
ulls dels infants brillen plens 
d’il·lusió i els dels adults so-
vint ho fan d’emoció. Temps 
de màgia, amor i tradicions; 
d’anhels i d’enyorança. Pen-
sem en el tió, els pessebres, 
els arbres dels desitjos, els 
Pastorets, el Príncep Assuan, 
les audicions de l’Escola de 
Música, el concert de Sant 
Esteve, els Reis d’Orient, els 
àpats en família, el record pel 
qui no hi és, els regals per a 
infants i grans... Són dates 
que abracen a tothom!

N’és una bona mostra 
quan els carrers del poble 
s’omplen d’infants i joves, 
d’adults i ancians per ce-
lebrar junts que és Nadal; i 
això és possible gràcies a  
l’Institut Escola Guillem de 
Balsareny. Com ja ens havia 
obsequiat els darrers anys, el 
passat 21 de desembre tot 
l’alumnat del centre, el claus-
tre de professors i l’equip di-
rectiu van tornar a sortir per 
carrers i places per oferir-nos 
el seu Concert de Nadal.

A les 9:40 del matí, els cursos 

Sarment
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es van repartir per diferents 
indrets: l’era del mas Martí, 
les places de l’Ajuntament, 
de Ricard Viñas Coma i de 
l’Onze de Setembre, la ca-
rretera de Manresa i el carrer 
del Trull, per acabar cantant  
tots junts a la plaça de la 
Mel. Ens van cantar nadales 
com: Els tres Reis arriben a 
la ciutat (Educació infantil); 
El pobre alegre i Arre borri-
quito (1r i 2n curs); L’àngel i 
els pastors i Campana sobre 
campana (3r i 4t); El rabadà, 
Feliz Navidad i Jingle Bells 
Rock (5è i 6è); i És Nadal i 
estic content, i Silent night 
(alumnat d’ESO). Finalment, 
tots junts van cantar el Fum, 
fum, fum. 

En nom del centre, el seu 
director, Joan Emili Sorro-
che, va agrair la bona feina 
d’organitzadors i participants 

i la companyia dels especta-
dors, i va desitjar bon Nadal 
i bon any a tothom. Felicitem 
l’Institut Escola per aquesta 

Jordi Vilanova

Jordi Vilanova

Jordi Vilanova

bonica iniciativa que a poc a 
poc va esdevenint ja tradició. 
Enhorabona, moltes gràcies i 
fins l’any que ve!

Jordi Vilanova
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Els Pastorets clouen la temporada amb èxit 

Els Pastorets de Balsareny 
han acabat la temporada 
després de completar les 
tres representacions pro-
gramades, amb una bona 
assistència de públic que va 
premiar amb aplaudiments 
l’esforç de tot el grup, els que 
estaven en escena i els que 
eren al rere les bambolines. 
En acabar l’última funció, hi 
va haver un ressopó per a 
tots els que hi havia partici-
pat, den el qual la presidenta 
de l’associació, Mercè Fa-
rràs, va fer aquest parlament:

«En primer lloc, voldria de-
dicar un record entranyable 
per dos col·laboradors que 
ens han deixat recentment: 
l’Esteve Carreté, que va fer 
de pastor molt de temps, i el 
Lluís Boixadera, que hi por-
tava més de 50 anys, des de 
l’època de la Colònia Solde-
vila i després aquí a la sala 
Sindicat, a la tramoia. Els 
trobarem a faltar i els tindrem 
presents en la memòria.

»Avui hem d’agrair al Climent 

Pastorets de Balsareny 

Meritxell Mas

Ribera els cinc anys que ha 
estat portant la direcció dels 
Pastorets. Va agafar amb 
molta il·lusió aquest projec-
te, amb ganes de renovar. 
Apostant per més personat-
ges femenins, canviant ves-
tuari, música i llums; buscant 
una escenografia més àgil, 
canviant el rol d’alguns per-
sonatges, fent que s’actués a 
l’escenari i enmig del públic... 
Aconseguint així uns Pasto-
rets dinàmics, innovadors i 
moderns.

»Aquest projecte es va veu-
re aturant pel covid. Però el 
Climent, amb el seu enginy, 
ens va enamorar posant en 
escena, amb gran èxit, Sa-
lut, pastors (que falta ens 
fa!). Durant dos anys vàrem 
gaudir d’aquesta versió re-
duïda i trencadora dels nos-
tres Pastorets. I aquest any, 

tot i les dificultats, ha acon-
seguit culminar la seva idea i 
ens ha tornat a encisar amb 
uns Pastorets rejovenits i 
alegres. Moltes gràcies, Cli-
ment! Vas començar amb 
la idea d’estar tres tempo-
rades amb nosaltres i al fi-
nal n’han estat cinc. Moltes 
gràcies per la teva creativitat, 
el teu esforç i les teves ga-
nes constants d’avançar. Els 
Pastorets sempre seran casa 
teva. Molts èxits amb els teus 
nous projectes! 

»Ara ha arribat l’hora de pas-
sar el relleu. Donem la ben-
vinguda a la Laia i l’Aina Ro-
dríguez, que aquest any han 
col·laborat amb el Climent i a 
partir d’ara assumiran la di-
recció del grup. Us desitgem 
molta sort. Esperem que us 
trobeu molt a gust amb no-
saltres. Moltes gràcies a to-

tes dues per voler agafar les 
regnes i donar continuïtat a 
aquests Pastorets que tant 
estimem. 

»Per acabar, voldria donar 
les gràcies a tots vosaltres. 
Des dels actors i actrius fins 
a tots els qui esteu darrere 
les cortines. Tothom hi heu 
posat mesos de sacrifici i 
moltes hores de feina. I mol-
tes gràcies a tothom qui ha 
col·laborat amb la nostra as-
sociació, i molt especialment 
al públic que ens heu vingut 
a veure i que amb els vostres 
aplaudiments ens heu donat 
escalf. Entre tots aconse-
guim mantenir una tradició 
ben arrelada al nostre poble. 
Visquen els Pastorets!»

Alfred SelgasAlfred Selgas

Alfred Selgas

Alfred Selgas
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Resum dels esportistes de la segona 
temporada de la secció
Sarment     Quim Junyent

El Quim continua jugant al 
Futbol Club Barcelona en 
la categoria de Cadet A. La 
temporada 2021/22 va ser 
titular en 22 partits dels 28 
jugats, i va marcar 12 gols. 
Alguna vegada ha estat con-
vocat al juvenil B i també 
continua amb la Selecció Es-
panyola sub-15. Per tant, tot 
de cara amunt!

Arxiu Jordi Galera

Arxiu Quim Junyent

Des de la revista Sarment 
ens hem posat en contacte 
de nou amb els esportistes 
que hem entrevistat aques-
tes dues temporades i els 
hem convidat a escriure qua-
tre ratlles sobre la seva con-
tinuació, o no, en l’esport, i 
sobre els canvis o evolució 
que han fet. A vegades, no 
tan sols es tracta de més 
trofeus, sinó de guanys en el 
propi esport; i us ben asse-
gurem, que hi són!

 El gener de l’any passat vam 
fer un primer resum; aquest 
gener fem el segon, amb les 
aportacions que ens han fet 
arribar. 

    Jordi Galera 

«Després d’haver que-
dat campió de Catalunya 
d’Enduro en la categoria de 
125 cc l’any 2021, el 2022 em 
vaig centrar en el motocròs, 
i he aconseguit guanyar el 
Campionat de Catalunya de 
sub-18, m’he classificat en 3a 
posició en la Lliga Catalana, 
he estat campió del Trofeu 
del Segre i guanyador de les 
24h amb ciclomotors amb 
tres companys més a Lliçà 
d’Amunt. De cara al 2023 vull 
continuar amb el motocròs 
i participar en el Campionat 
d’Espanya.»

    Juanma Medina 

«Us passo el balanç del Club 
Atlètic del Prat del Llobregat 
de l’any 2022, amb les dues 
fites més importants. La tem-
porada 2022 vam assolir dos 
dels objectius marcats. En 
primer lloc, al Campionat de 
Clubs Màster disputat a Mo-
ratalaz al juny, ens vam acre-
ditar una marca de 1’59”77, 
rebaixant la barrera dels dos 
minuts als 800 m, una fita 
que només han aconseguit 
una desena d’atletes amb 
més de 45 anys en la his-
tòria de l’atletisme espanyol, 
el segon català de tots els 
temps. Un positiu per Covid, 
pocs dies després, va minvar 
les possibilitats al Campionat 
d’Espanya que es disputà a 
Arona, a les Illes Canàries. 
Malgrat tot, vaig aconseguir 
la medalla de bronze als 

Alrxiu Juanma Medina

    Kepa Fernández 

«Des de Balsareny i Cubelles 
segueixo realitzant els entre-
naments per iniciar aquesta 
temporada el més bé pos-
sible, però molt pendent de 
les notícies dels metges i de 
les proves mèdiques per una 
lesió al canell dret que arros-
sego des de fa més d’un any 
i mig. D’aquesta última tem-
porada m’agradaria destacar 
el progrés notable que he 
experimentat, tant en forma 
física com en la psicològica. 
He començat a practicar no-
ves maniobres sobre la taula 
i espero poder competir molt 
aviat.»

Arxiu Kepa Fernández

    Iris Rodríguez  

«Continuo al Club Natació 
Sallent. D’ençà que em vau 
entrevistar, he disputat els 
Campionats de Catalunya 
d’estiu a Tarragona el juliol 
passat i els d’hivern a Sa-
badell aquest desembre. He 
rebaixat tots els meus temps, 
assegurant-me el lloc per als 
Campionats de Catalunya 
el proper d’estiu. Estic molt 
contenta amb els resultats 
obtinguts i continuo entre-
nant dur per poder millorar-
los i aconseguir anar als 
Campionats d’Espanya.» 

Arxiu Iris Rodríguez

    Guillem Farrés  

«Estic corrent per l’equip 
Star Racing Yamaha, que 
és l’equip oficial de Yamaha 
als Estats Units. M’estic pre-
parant per a la temporada i 
competiré en la modalitat de 
Motocròs; i en el futur espe-
ro participar en el Campionat 
de Supercròs, una modalitat 
que no tenim a Europa. Ara 
mateix hi estic entrenant per 
guanyar més experiència. 
Aquesta modalitat es disputa 
a dins d’estadis i els circuits 
són més petits, però tenen 
més salts. Visc a Tallahas-
see, la capital de Florida, i 
em sento molt bé als Estats 
Units, un equip i un país per 
a un somni com el meu! Tot i 
així, trobo a faltar la meva te-
rra, familiars i amics.»

800 m amb una marca de 
2’02”64, després de liderar la 
prova fins a la recta final.»



ya. A destacar que, en pis-
ta aire lliure, vaig fer 1500 m 
llisos amb un temps de 4’ i 
12’’ a l’estadi Serrahima de 
Montjuïc a Barcelona. En 
ruta, aquesta tardor he fet 
diverses mitges maratons de 
Catalunya, a Puigcerdà, Ta-
rragona, Vilafranca i la darre-
ra a Figueres amb un temps 
d’una hora i 16 minuts.»

Gràcies a tots i totes per 
participar a la revista que 
ajuda a donar veu als bal-
sarenyencs i balsarenyen-
ques des de les diverses 
vessants: esportiva, cultu-
ral, literària i d’històries ge-
nerals del poble. Quan vam 
començar la secció, de cap 
manera crèiem que troba-
ríem tanta gent de Balsa-
reny dedicada a l’esport i a 
tan bon nivell. Sempre és un 
plaer entrevistar-vos perquè 
tots i totes estimeu l’ esport 
i feu delir amb l’entusiasme 
que despreneu; segur que 
per això aconseguiu tan 
bons resultats! Encomanats 
de la vostra frescor i lluita, 
la transmetem a tots els lec-
tors i lectores de Balsareny.

Esportistes de Balsareny / Imatges de Balsareny
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Arxiu Guillem Farrés

    Unió Esportiva 
    Balsareny   

«Cap al mes de maig-juny 
quan es va començar a ges-
tar la confecció d’un equip 
sènior masculí a la Unió Es-
portiva Balsareny, ningú no 
s’imaginava que seríem on 
som. Va costar Déu i ajuda 
tenir un primer grup de ju-
gadors, fitxatges rocambo-
lescos (algun jugador fitxat 
a cegues per internet), con-
venciments personals, de 
junta... A hores d’ara, tenim 
una plantilla al complet de 25 
jugadors, la gran majoria de 
Balsareny, i que està oferint, 
a aquestes alçades del cam-
pionat, un nivell competitiu i 
un compromís altíssim. La 
cohesió del grup de tècnics 
és màxima i això es reflecteix 
en el bon ambient que hi ha 
a l’equip i conseqüentment 
en els resultats, que comen-
cen a ser molt bons. La fei-
na fosca, però incansable, 

del delegat, en Jordi Serra, 
també és impagable. Volem 
destacar que és sorprenent 
i alhora molt gratificant veure 
la companyonia entre vete-
rans i joves.

Actualment la Unió Esporti-
va Balsareny està classifica-
da al lloc 8è amb 18 punts 
(a només 3 punts del tercer 
classificat); un partit guanyat 
o perdut ens fa mirar avall 
o amunt. La Unió Esportiva 
Balsareny vol agrair a l’afició, 
als patrocinadors i al poble 
en general el suport que està 
donant a l’entitat. Ho torna-
rem amb l’esforç de tots, di-
rectiva, cossos tècnics, juga-
dors i jugadores i farem que 
el futbol a Balsareny revisqui 
èpoques passades brillants, 
però sobretot que en el futur 
el futbol torni a ser un motor 
esportiu i social al poble, que 
falta fa.»

    Bethelhem Manzano

«Segueixo a la Jacksonville 
State University a Alabama 
entrenant amb l’equip de 
la universitat i estudiant 2n 
curs de psicologia. Durant el 
primer semestre he fet cros, 
i al segon semestre faré pis-
ta amb proves de 1.500 m, 
milla o obstacles. He passat 
algunes lesions que m’han 
fet aturar els entrenaments 
temporalment, però a dia 
d’avui estic bé i centrada en 
la temporada que resta.» 

Arxiu Unió Esportiva Balsareny

Arxiu Bethelhem Manzano

Imatges de Balsareny

Aquest any nou, tornem a publicar una foto d’un indret del nostre 
municipi, o bé d’un lloc proper que pertanyi a un terme veí, per tal 
que endevineu de què es tracta, on és i què en sabem. Com de 
costum, la resposta la trobareu més endavant en aquest mateix 
número de Sarment. La fotografia la podeu veure millor, a tot co-
lor, a la nostra edició digital: www.sarment.blogspot.com. 

Isidre Prat

Isiidre Prat Obradors

    Guillem Fernández 

«Us faig saber que ara en-
treno a Balsareny als matins. 
Porto alguns companys a re-
córrer els camins del nostre 
entorn. Tot i així, continuo 
un any més amb el Club At-
lètic Manresa. A principis de 
temporada, al Cros mixt per 
equips del Campionat de 
Catalunya Màster vam ser 
subcampions de Catalun-

Arxiu Guillem Fernández
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Resum de l’activitat de la Colla Gegantera de Balsareny - 
Els K + Sonen durant l’any 2022
Els K+Sonen 

Després de les restriccions 
socials i també culturals dels 
dos anys anteriors, el passat 
2022 vam poder recuperar 
l’activitat gegantera amb to-
tal normalitat.  

Vam encetar el calendari, 
com és de costum, acom-
panyant l’arribada dels Reis 
d’Orient amb els nostres 
músics i el seu repertori na-
dalenc. La propera activitat 
ja va ser al febrer, tot partici-
pant a la cavalcada de la Fes-
ta dels Traginers del nostre 
poble. La següent setmana, 
concretament el diumenge 
de carnestoltes, vam assis-
tir un any més a la trobada 
gegantera de Sant Fruitós de 
Bages, que s’emmarca dins 
dels actes de la Festa de 
l’Arròs i en cada edició de la 
qual pràcticament som pre-
sents. 

També hem visitat altres 
localitats veïnes en les tro-
bades anuals de les quals 
participem sovint, com ara 
Santpedor, a l’inici de la tar-
dor, en el marc de la fira de 
Sant Miquel; i Puig-reig, al 
novembre, coincidint amb 
la festivitat de Sant Mar-
tí. Per descomptat, també 
hem acompanyat la colla de 
Ribes de Freser, al Ripollès, 
una trobada on any rere any 
hem sigut presents, sense 
cap excepció. Aquesta es 
celebra a mitjans de juliol i 

acostuma de ser de cap de 
setmana: el dissabte es fa 
cercavila i gresca en algun 
petit poblet de l’entorn i el 
diumenge se celebra la mí-
tica trobada a la pròpia vall. 

Amb la resta de trobades 
procurem fer un calendari 
força equilibrat, amb pobles 
veïns i altres més allunyats 
de la geografia catalana i 
fins i tot sortint dels límits 
del Principat. Així, a part que 
nosaltres coneixem d’altres 
municipis, assegurem que 
gent d’arreu visitin Balsareny 
quan ens tornen l’intercanvi. 
Com a llocs més propers, 
aquesta passada tempo-
rada hem visitat Navàs, per 
la seva Fira de Primavera, 
i Sant Joan de Vilatorrada. 
Ambdues colles celebraven 
una gran efemèride: els 40 
anys dels seus gegants. 

El març vam ser per primera 
vegada a la trobada gegan-

tera del Prat de Llobregat, on 
vam poder conèixer l’activitat 
cultural en municipis de 
l’àrea metropolitana.

També per primera vega-
da, el mes de maig, vam 
participar a la trobada de 
Ripoll, bressol de Catalun-
ya. Una trobada en què ja 
començàvem a intuir allò 
que seria l’estiu, ja que, tot 
i ser a certa alçada, la ca-
lor ja es feia notar. De Ripoll 
ens emportem el record de 
l’emblemàtic nucli històric, 
tot acabant la cercavila a la 
mateixa plaça del monestir i 
tenint el plaer de poder ac-
cedir a l’interior d’aquest.

L’últim cap de setmana de 
juliol, després de celebrar 
la festa del doctor Pep Ca-
ñellas, travessàvem fronte-
res. Per primera vegada la 
colla va visitar el principat 
d’Andorra, concretament 
el municipi de Sant Julià 

de Lòria, on cal destacar 
l’ambient festiu que ens va 
acompanyar al llarg del cap 
de setmana: amb concerts 
i disbauxa per a totes les 
edats. Aquests andorrans no 
es queden curts a l’hora de 
celebrar les festes majors! 

La propera va ser a finals 
d’agost, a Blanes, de nou 
fent-hi una estada de cap de 
setmana,  aprofitant, a més, 
per fer un bon bany a la pla-
tja, que prou convenia amb 
tanta bonança. Després 
d’un bon dinar, a mitja tarda 
es va realitzar la lluïda cer-
cavila pel passeig marítim, a 
peu de mar. L’endemà vam 
poder visitar el jardí botànic 
Marimurtra, amb unes vistes 
que no ens van deixar indife-
rents d’allà on la costa ja es 
torna Brava.  No cal dir que 
tant aquesta com l’anterior 
de Sant Julià de Loira van 
ser molt concorregudes de 
públic. 

Els K+Sonen 

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

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

@cafeteria_bar_el_casino

Cafeteria Bar 
El Casino
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Visió general del Parc del Secà

Acabant ja quasi el calendari, 
al novembre també vam par-
ticipar per primera vegada a 
la trobada de Teià, al Mares-
me, on cal destacar el gran 
volum de colles convidades 
a l’edició, que omplien la vila: 
prop d’una vintena.  

Ens queda parlar dels mesos 
d’abril i de juny. Bé, són dos 
mesos que la nostra activitat 
va ser a casa, al nostre po-
ble. El diumenge 24 d’abril, 
vam participar a la trobada 
que dins els actes de la festa 
major organitzen els Gegan-
ters i Grallers de Balsareny. 
Contents de poder compar-
tir i participar dels respectius 
esdeveniments amb l’altra 
colla local.

De la mateixa manera, el mes 
de juny, en concret el primer 

dissabte, vam celebrar la 
nostra desena trobada, que 
vam explicar amb tot tipus de 
detall al Sarment núm. 524 
del mes de juny.

A part de les trobades de ge-
gants citades, vam assistir a 
la Fira del Món Geganter a 
Tordera, celebrada el dia 2 
d’abril; i els músics de la nos-
tra colla també van ser pre-
sents a la trobada de gegants 
de l’Ametlla de Merola el dis-
sabte 3 de setembre, acom-
panyant la colla amfitriona 
pels carrers de l’esmentada 
colònia. 

Finalment, volem deixar 
constància un cop més que, 
quan el calendari ens ho per-
met i no se’ns solapa amb 
cap altra activitat, mirem de 
participar en totes aquelles 

activitats i iniciatives que es 
desenvolupen al poble. No 
cal dir que com a principals 
enguany han estat: la Festa 
dels Traginers, la Festa Major 
(Sant Jordi, Sant Marc...), la 
revetlla de sant Joan (acom-
panyant la Flama del Canigó), 
l’aniversari del gegant de la 
colla Peta-Fluix, i recentment 
l’entrega de capons al Cas-
tell. El 5 gener d’aquest 2023 

també hem participat amb 
els nostres grallers a la caval-
cada de Reis.

Volem donar les gràcies 
als balsarenyencs que han 
col·laborat amb la nostra en-
titat, a totes les persones que 
ens han acompanyat als dife-
rents actes celebrats al mu-
nicipi i a l’Ajuntament. Que el 
2023 segueixi sent GEGANT! 

Els K+Sonen 

El Parc del Secà i el Mal Balç de Manresa 
Isidre Prat Obradors

    Què és el Parc 
    del Secà?

Es tracta d’un nou espai na-
tural del Bages, no gaire co-
negut fins ara. Es va inaugu-
rar el juny de 2016 (amb un 
concert de Gossos, per cert). 
Queda situat entremig del 
Parc Ambiental de Bufalvent 
(on hi ha l’abocador del Ba-
ges) i el polígon industrial del 
mateix nom. S’hi accedeix 
pel carrer Pau Miralda del 
polígon, on s’ha habilitat una 
zona d’aparcament. El parc 

és una iniciativa del Consorci 
del Bages per a la gestió de 
residus. El projecte posa en 
relleu la importància del con-
reu de secà al Bages, deixat 
sempre en segon terme, per-
què s’ha divulgat molt més el 
regadiu. 

    De què consta el parc?

El parc consta de tres itine-
raris marcats, que són els 
camins de la timoneda, dels 
ametllers i de les oliveres. 
Cadascun d’ells té aproxi-
madament un quilòmetre de 

Isidre Prat Obradors

recorregut i estan intercon-
nectats. 

Passejant pel parc es pot 
veure el bonic paisatge de 

l’entorn, des d’una situació 
elevada (la vall del Cardener, 
Montserrat, el Montcau...), te-
nir vistes de les instal·lacions 
del parc ambiental del 

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

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
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costat i caminar entre con-
reus de secà, com la vinya, 
les oliveres i els ametllers. A 
les feixes que forma el parc, 
a les vores hi ha els arbres 
(oliveres i ametllers), mentre 
que al mig hi havia la vinya, 
però actualment aquesta 
ja no hi és. Pel que fa a les 
oliveres, n’hi trobem, com a 
mínim, dues varietats pròpies 
de la comarca: la corbella i la 
verdal de Manresa, les més 
adaptades al nostre clima. 
Entremig també hi trobem 
alguns camps, on es sem-
brava un típic cultiu de secà: 
el blat. Es feia conviure la vin-
ya amb els farratges, cereals 
i llegums. Els tres conreus 
mediterranis, com són el 
blat, la vinya i l’olivera, dona-
ven tres productes bàsics de 
l’alimentació: el pa, el vi i l’oli.

Al llarg del recorregut hi ha 
barraques de vinya molt 
maques, canals de pedra 
per recollir les aigües, tines 
d’aigua i restes geològiques, 
com fòssils. Són fòssils ma-
rins, perquè en aquesta zona 
hi arribava el mar interior de 
Catalunya durant l’Eocè. En-
tre ells, hi podem veure, so-
bretot en pedres sorrenques 
o gresos, els anomenats bu-
rrows, una mena de galeries 
d’excavació o caus, de forma 
tubular, que semblen cucs 
de terra o branques d’arbres 
petrificats; s’han format, un 
cop es s’han dipositat els se-
diments (que serien sorres), 
per mitjà de l’activitat excava-
dora d’alguns animals, com 
petits crustacis i mol·luscs, 
que normalment hi buscaven 
aliment. Hi podem trobar les 
marques dels canals exca-

A l’esquerra una barraca de vinya circular. A la dreta una barra doble
Isidre Prat Obradors

Els fòssils anomenats burrows, 
gravats sobre la pedra sorrenca 

Isidre Prat Obradors

vats i prou; o bé poden es-
tar reblertes amb la mateixa 
sorra o fang fossilitzats, que 
van omplir les galeries com a 
fruit de l’excavació; o poden 
estar reblertes amb secre-
cions pròpies de l’animal; i 
de vegades estan reforça-
des amb les seves mateixes 
femtes. Tot això, petrificat en 
pedres sorrenques.

Murs de pedra seca i, al cim, l’emblema del Geoparc 
Isidre Prat Obradors

Feixes amb oliveres, ametllers i pins. Als espais d’entremig 
és on hi havia la vinya 

Isidre Prat Obradors

    Què és el Mal Balç?

Del mateix parc, en surt 
un camí que baixa cap a 
l’anomenat “Mal Balç”, que 
és un conjunt de vessants 
assolellats i de fort pendent 
orientats cap al sud-oest, 
que arriben fins a baix, a la 
carretera de Barcelona, la 
C-55. És com una continua-
ció del parc.

El Mal Balç és com un jaci-
ment de fòssils: en unes ca-
pes coral·lines, hi ha fòssils 
marins, com coralls, petxi-
nes, ostres, cargols i eriçons 
de mar. També hi ha una 
capa calcària, amb fòssils 
del tipus nummulits (petits, 
en forma de llentia). I en les 
capes de gres, hi podem tro-
bar ondulacions fossilitzades 

de la superfície de la sorra 
(ripples marks). L’existència 
d’aquests fòssils ens fa pen-
sar que, fa uns 40 milions 

Antiga tina excavada sobre la
pedra 

Isidre Prat Obradors

d’anys, el clima de Manresa 
era similar al del Carib. Hi ha 
una senyalització dels dife-
rents punts d’interès.

Grosses oliveres, de les varietats corbella i verdal 
Isidre Prat Obradors
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Entrevista artificial 
Ferran Gállego

(Transcripció íntegra de la 
conversa mantinguda amb 
ChatGPT: https://chat.ope-
nai.com)

—Hola, m’agradaria fer-te 
unes preguntes per a un ar-
ticle de tecnologia que sor-
tirà al Sarment, la publicació 
mensual del Cercle Cultural 
de Balsareny.

—Hola! Em faria molta il·lusió 
poder ajudar-te amb les te-
ves preguntes pel teu article 
de tecnologia. Si em poses 
les preguntes en particular, 
estaré encantat de fer el mi-
llor per donar-te les respos-
tes més precises i útils pos-
sibles.

—Moltes gràcies per la teva 
predisposició, endavant 
doncs. Fa dies que pensava 
a parlar de ChatGPT al Sar-
ment i al final he decidit fer-
te aquesta entrevista per tal 
que tu mateix ens expliquis 
d’una manera senzilla què 
ets exactament.

—ChatGPT és un model de 
processament del llenguatge 
natural (NLP, sigles en anglès) 
desenvolupat per OpenAI. 
Això vol dir que és un progra-
ma informàtic que ha estat 
entrenat per comprendre el 
llenguatge humà i poder res-
pondre de manera coherent 
a preguntes i comandaments 
escrits en aquest llenguatge. 
El model es basa en la tec-
nologia GPT (Generative Pre-
training Transformer), que es 
va introduir per primera vega-
da el 2018. Aquesta tecnolo-
gia es va utilitzar per crear 
models de processament 
del llenguatge molt grans i 
potents, capaços de gene-
rar text de manera coherent 
i amb una gran varietat de 
temes. ChatGPT és una va-
riant específica d’aquest mo-

del, que ha estat entrenada 
per ser especialment eficaç 
en la conversa en línia, com 
ara en aplicacions de mis-
satgeria o en xats en línia. 
Així doncs, ChatGPT és un 
model de processament del 
llenguatge natural que es pot 
utilitzar per crear aplicacions 
de xat que semblin “reals” i 
que puguin mantenir con-
verses amb els usuaris de 
manera coherent i natural. 
És important destacar, però, 
que ChatGPT no és un ésser 
humà, sinó simplement un 
programa informàtic que ha 
estat dissenyat per imitar el 
comportament humà de ma-
nera molt precisa.

—Hi ha qui creu que pots 
arribar a substituir els hu-
mans en certes tasques i 
professions, com per exem-
ple periodistes, traductors, 
etc. Què en penses?

—Els models de processa-
ment del llenguatge natural 
com ChatGPT han demos-
trat ser molt útils en moltes 
tasques relacionades amb 
el llenguatge, com ara la tra-
ducció automàtica o la ge-
neració de text. No obstant, 
és important destacar que 
aquests models són simple-
ment eines dissenyades per 
ajudar els humans a fer les 
tasques més eficaçment, i no 
són capaços de substituir el 
pensament humà o la creati-
vitat. En el cas del periodisme 
o la traducció, per exemple, 
els models de processament 
del llenguatge poden ajudar 
a fer tasques de recerca o a 
generar esbossos de text de 
manera més ràpida i precisa. 
No obstant, encara es reque-
reix la intervenció humana 
per fer la selecció final dels 
materials a utilitzar, per fer la 
interpretació dels fets o per 
fer la traducció final amb el 
context adequat. En resum, 
els models de processament 

F.Gállego/Dall-E2

del llenguatge com ChatGPT 
poden ser molt útils per a les 
tasques relacionades amb el 
llenguatge, però no poden 
substituir els humans en les 
decisions creatives o en les 
tasques que requereixen l’ús 
de la interpretació i la reflexió.

—Creus que en el futur pots 
evolucionar fins al punt de 
ser capaç d’igualar o fins i tot 
millorar a periodistes o tra-
ductors humans?

—És difícil fer prediccions 
sobre com evolucionaran els 
models de processament del 
llenguatge natural en el futur, 
ja que depèn de molts fac-
tors, com ara els avenços en 
la tecnologia i les dades dis-
ponibles per a l’entrenament 
dels models. No obstant, 
és important destacar que, 
encara que els models de 
processament del llenguatge 
hagin millorat molt en les úl-
times dècades, encara hi ha 
molts desafiaments a supe-
rar per poder arribar a igualar 
o fins i tot millorar els humans 
en tasques complexes com 
el periodisme o la traducció. 
Per exemple, els models de 
processament del llenguatge 
encara tenen dificultats per 
comprendre el llenguatge 
amb ironia o amb doble sen-
tit, o per interpretar els fets de 

manera precisa en contextos 
complexos. A més, encara 
no són capaços de reflexio-
nar o de fer judicis morals o 
ètics com els humans. Per 
aquesta raó, és poc proba-
ble que els models de pro-
cessament del llenguatge 
puguin substituir els humans 
en tasques que requereixen 
la interpretació o la reflexió 
complexa en el futur proper.

—Veig que escrius molt bé 
en català, com és possible? 
No estem acostumats al fet 
que la tecnologia parli tan bé 
la nostra llengua.

—Gràcies pels teus comen-
taris! Estic molt content de 
poder ajudar-te en català. 
Com ja he explicat, soc un 
model de processament del 
llenguatge natural (NLP) des-
envolupat per OpenAI. Això 
vol dir que he estat entrenat 
amb un enorme conjunt de 
dades escrites en diferents 
idiomes, incloent el català. 
A més, he estat dissenyat 
per ser capaç de compren-
dre i respondre a preguntes 
i comandaments escrits en 
qualsevol idioma, incloent el 
català. És important desta-
car que, encara que puguem 
respondre a preguntes en 
diferents idiomes, no tenim la 
capacitat de parlar ni de 



comprendre els idiomes 
de manera “humana”. És 
a dir, no tenim la capacitat 
de comprendre el context o 
les subtileses del llenguatge 
com ho fan els éssers hu-
mans. No obstant, estem 
dissenyats per fer el millor ús 
possible de les dades dispo-
nibles per donar respostes 
coherents i precises en qual-
sevol idioma.

—Em pots fer una breu expli-
cació de quatre línies sobre 
la mecànica quàntica de ma-
nera que ho pugui entendre 
un nen de cinc anys?

—La mecànica quàntica és 
una part de la física que es-
tudia com es comporten les 
coses molt petites, com ara 
àtoms i partícules subatò-
miques. Aquestes coses es 
comporten de manera dife-
rent a com ho fan les coses 

més grans, com ara les per-
sones o els edificis. En la me-
cànica quàntica, les coses 
petites es poden trobar en 
diferents llocs alhora i es po-
den moure de manera molt 
ràpida. També poden fer co-
ses molt estranyes, com ara 
aparèixer i desaparèixer de 
forma instantània. Això pot 
semblar molt estrany, però 
és com funcionen realment 
les coses petites. Els cien-
tífics fan servir la mecànica 
quàntica per comprendre mi-
llor el món que ens envolta.

—Abans d’acabar et vol-
dria demanar ajuda amb la 
imatge que acompanyarà 
aquesta entrevista al Sar-
ment. Tinc idea de fer servir 
una il·lustració creada amb 
un generador d’imatges amb 
intel·ligència artificial; quina 
frase puc fer servir per tal de 
crear una imatge relaciona-

da amb l’entrevista que hem 
fet? No vull res gaire realista, 
preferiria una cosa més aviat 
artística.

—Una frase que pots fer ser-
vir per crear una imatge rela-
cionada amb l’entrevista que 
hem fet i que sigui més aviat 
artística podria ser: “Model 
de processament del llen-
guatge natural amb forma de 
núvol de paraules”. Aquesta 
frase et podria proporcionar 
una imatge abstracta que re-
presenti visualment la idea de 
processament del llenguatge 
natural amb una estètica ar-
tística. Alguna altra frase que 
també podria funcionar seria: 
“Representació artística de la 
intel·ligència artificial en con-
versa en línia” o “Il·lustració 
de la tecnologia GPT en for-
ma de circuit de paraules”. 
Qualsevol d’aquestes frases 
et podria donar una imatge 

que representi visualment 
els conceptes que hem estat 
tractant en l’entrevista.

—Moltes gràcies pel teu 
temps. Jo no hauria pogut 
explicar què és ChatGPT 
d’una manera millor.

—Estic molt content de po-
der ajudar-te amb les teves 
preguntes. Si necessites al-
guna altra cosa, no dubtis a 
preguntar-me. Serà un plaer 
poder ajudar-te de nou.

(Il·lustració de l’article creada 
amb el generador d’imatges 
Dall-E 2: https://openai.com/
dall-e-2/ i el text suggerit per 
ChatGPT: “Model de proces-
sament del llenguatge natural 
amb forma de núvol de pa-
raules”)

Resposta Imatges de Balsareny
Isidre Prat 

Es tracta, com molt bé hau-
reu endevinat la majoria, de 
la coneguda Torre de Cas-
tellnou, que a Castellnou 
de Bages i Santpedor ano-
menen la Torre del Moro (o 
dels Moros). La imatge co-
rrespon a la cara nord de la 
torre, que, com veiem, està 
envoltada d’un espès bosc 
de pins petits, a causa dels 
incendis de 1994.

Aquest monument històric, al 
capdamunt d’un turó, a 624 
metres d’altitud, fa de línia 
fronterera entre els termes 
de Balsareny i Castellnou de 
Bages. Per tant, la podem 
considerar molt nostra, la to-
rre; a més, es correspon amb 
el punt més alt del terme de 
Balsareny. Està declarada Bé 
Cultural d’Interès Nacional.

Era una torre de defensa, 

d’estil romànic, erigida l’any 
1001 a l’antic terme de Buc 
(actualment, Castellnou de 
Bages). Aquest terme no te-
nia castell propi, perquè a la 
vora hi havia el Castell d’Or, 
al límit amb Santpedor; però, 
donat que aquest va ser des-
truït l’any 999 per Al-Mansur, 
es va construir l’actual torre, 
dient que era el “castell nou”, 
nom que es va estendre des-
prés a tot el municipi. El do-
mini feudal estava en mans 
dels senyors de Balsareny.

És una torre cilíndrica, un tros 
ensorrada per la cara sud. Té 
12 metres d’alçada i constava 
de 3 pisos, de gruixos dife-
rents. Té un diàmetre exterior 
màxim de 7 metres i l’interior 
només de 2,13 metres; vol 
dir que les parets són molt 
gruixudes. Està construïda 
amb pedra sorrenca, amb 

les peces posades en fileres 
i unides amb morter gris. Per 
la part externa es veuen res-
tes d’arrebossat. Al voltant 
hi havia una vall o fossa en 
forma de “V”, que encara es 
manté a la part de ponent. 
Està situada de forma molt 
estratègica. Es veu des de 
molts quilòmetres de dis-
tància a tot el seu entorn i es 
podia comunicar òpticament 
amb els castells propers.

    Com arribar-hi?

Des de Balsareny, el camí 
més senzill, amb cotxe o a 
peu (tot i que, a peu, hi ha 
moltes dreceres), és marxar 
per la carretera de Súria, i, al 
cap de 2,6 quilòmetres, tren-
car a l’esquerra (a l’alçada 
de Sobirana), per agafar la 
pista ampla de Castellnou. 

Després de 5,2 quilòmetres,  
cal deixar el cotxe i seguir 
un camí a l’esquerra, des de 
ponent, on hi ha un plafó in-
formatiu sobre la torre (un pèl 
atrotinat). Llavors només cal 
fer una petita pujada de 200 
metres fins a trobar la fossa, 
per on cal baixar i tornar a 
pujar, i grimpar una mica per 
tal d’arribar 

Isiidre Prat Obradors
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Primera exposició del projecte ‘Enllauna’t’ 
de l’Institut Escola Guillem de Balsareny 
Isidre Prat Obradors 

El dimarts dia 17 de gener al 
matí, es va inaugurar, al bar 
del Casino, l’exposició sobre 
un projecte dut a terme pels 
alumnes de primer i segon 
d’ESO del nostre institut-
escola.

El projecte porta per títol 
“Enllauna’t”, en referència al 
fet que el treball s’ha fet amb 
llaunes com a matèria prime-
ra: llaunes de sardines, de 
tonyina, de refrescos, etc.; de 
més petites i de més grans i 
de formes vàries.

L’origen del projecte va ser 
una parella d’artistes, de 
nom artístic “Me lata”, del ba-
rri del Raval de Barcelona, un 
barri històricament castigat 
socioeconòmicament i molt 
estigmatitzat, amb molta im-
migració i amb problemes 
com la inseguretat i les dro-
gues. El 2015 van començar 
a aparèixer missatges ela-
borats amb llaunes de tota 
mena, pintades i enganxa-
des a les parets dels carrers 
d’aquest barri, que eren mis-
satges d’amor que es feien 
els dos joves; el nom del seu 
projecte ve del joc de parau-
les entre “lata” i “latir” (el co-
razón, en castellà).

Després es van convertir en 
parella i van formar un gran 
equip que va omplir Ciutat 
Vella d’art urbà, amb diverti-
des creacions, amb la inten-
ció d’expressar amor i opti-
misme al barri, però també 
despertar la consciència de 
la gent en temes molt im-
portants com el reciclatge, 
la cura pel medi ambient, 
reutilitzar i tenir una certa 
crítica social. Aquesta his-
tòria ha servit de base als 
alumnes del nostre institut-
escola per fer el seu projecte, 

“Enllauna’t”: es tractava així 
mateix de reutilitzar materials 
com les llaunes, per transme-
tre també missatges que re-
flecteixen valors com l’amor, 
el treball, l’esperança, el res-
pecte pel medi ambient, etc.

L’altre objectiu del projecte 
era mostrar les seves inquie-
tuds a la gent de Balsareny. 
Per això, l’acte estava obert 
a tothom. Malgrat que era 
una hora en què molta gent 
treballa, hi van assistir fa-
miliars dels alumnes i altres 
persones.

Primerament, a les 10.45, 
van fer la presentació els 
alumnes de segon d’ESO i, 
una hora més tard, els de pri-
mer. A la primera hora també 
hi van assistir els alumnes de 
cinquè de primària; en tant 
que, a la segona hora, ho va-
ren fer els de sisè.

L’acte va ser presentat per 
l’Oriol Serra, com a mem-
bre de la Junta del Centre 
Instructiu i Recreatiu, que 
va agrair el fet que hagues-
sin pensat en el Casino per 
exposar el treball dels alum-
nes de secundària. També 

Jordi Vilanova

va remarcar que tot sovint 
organitzen exposicions i al-
tres actes, però que aquesta 
exposició és d’especial relle-
vància, pel seu valor artístic 
i perquè és molt important 
que els joves, que són el 
futur del poble, ens puguin 
transmetre el seu art i els 
seus valors.

Tot seguit, el  balsarenyenc 
Josep Haro, professor de 
l’institut, va explicar l’origen 
del projecte i com s’havia dut 
a terme i, a continuació, ja es 
va donar pas als nois i noies. 
Cal dir que, en cada classe, 
els alumnes es van organit-
zar en cinc grups de treball. 
Els membres de cada  grup 
van sortir a explicar el tre-
ball concret que havien fet 
de forma cooperativa: com 
van seleccionar les llaunes, 
amb quins colors les havien 
pintades, com havien fet el 
muntatge, com havien triat el 
missatge i quin significat te-
nia; amb quins inconvenients 
es van trobar, etc. Finalment, 
van tornar a sortir els repre-
sentants de cada grup per tal 
de contestar algunes pregun-
tes que els van fer, per part 
del professorat i del públic.

Els alumnes també van agrair 
al Casino el fet d’haver-los 
acollit tan bé i van manifestar 
que el treball en grup els ha-
via satisfet, que el temps que 
havien destinat a fer aquesta 
activitat l’havien trobat profi-
tós i que havia valgut la pena. 
Doncs ànims, de cara a un 
nou projecte!

Vegeu els treballs realitzats a 
les fotos adjuntes: cada grup 
va fer un mural amb cartró, 
on hi ha les llaunes enganxa-
des, una llauna per a cada 
lletra del missatge que ens 
transmeten. La diversitat de 
llaunes i colors ens expres-
sen els diferents valors i el 
fet que les persones som 
diverses també, com diu un 
dels missatges: “Ser diferen-
te te hace especial”. Altres 
missatges són: “L’essencial 
és invisible als ulls”; “Love & 
live”; “Don’t worry, be happy”;  
etc.  Cada mural té un peu on 
posa el títol, els noms dels 
autors i el curs.

Si no heu vist l’exposició, en-
cara hi sou a temps! Es pot 
visitar en horari del bar del 
Casino, on es mantindrà du-
rant el mes de febrer.





18
Entrevista

Bernat Sivill, estudiant de música 
amb la corda pinçada, la guitarra
Josep Gudayol i Puig

Amb l’aire d’aquest ja ple 
hivern ens protegim amb 
la meva finestra tanca-
da, però per uns moments 
l’obro de bat a bat per gau-
dir d’aquesta breu xerradeta 
amb en Bernat, estudiant de 
música i en concret d’un ins-
trument de corda, la guitarra 
pinçada. Ens trobem dins un 
nou any, ben trobats amics 
lectors, d’aquest 2023. Tam-
bé voldria felicitar el Bernat 
per la seva incorporació en 
el paper de Lluquet en els 
Pastorets de Balsareny: nova 
saba, tot per a les nostres 
tradicions.

En Bernat Sivill Pla va néixer 
a Balsareny el 21 de maig del 
2005 i actualment està cur-
sant el 2n curs de Batxillerat 
Científic a l’EDN (Escola Dio-
cesana de Navàs), i el 4t curs 
del Grau professional al Con-
servatori de Música dels Piri-
neus. Els seus esports prefe-
rits són la natació i l’escalada. 
També li agrada escoltar mú-
sica i llegir; el darrer llibre que 
ha llegit  ha estat Frankens-
tein, de Mary Shelley. Viatjar 
sempre li ha agradat molt i 
l’últim viatge que ha fet va ser 
a Noruega.

— Com va anar això 
d’estudiar música?

— Vaig començar a estudiar 
música als 3 anys a Sallent 
a l’Escola de Música, i amb 

5 anys ja vaig venir a Balsa-
reny, que va ser quan vaig 
començar a tocar la guitarra 
amb el professor Marc Bo-
rau. Al cap d’uns anys vaig 
passar a l’acadèmia de Sa-
llent, on em van preparar per 
passar les proves d’accés al 
Conservatori dels Pirineus a 
Berga, on ara estudio guita-
rra amb el Jordi Farrés.

— Què és per a tu la música?

— La música m’ha acompan-
yat des de sempre. A casa 
meva sempre se n’ha escol-
tat. I a mida que em vaig anar 
fent gran cada cop m’hi vaig 
interessar més. Ara ja és una 
constant que m’ocupa gran 
part del meu temps, és una 
forma que tinc d’expressar-
me i de gaudir.

— Quin estil de música pre-
fereixes?

— Escolto molta varietat de 
música, però m’interesso 
molt pels gèneres on hi ha 
la guitarra molt present, com 
per exemple des de blues, 
rock i pop fins a jazz, bossa i 
fins i tot clàssica.

— Tens o has tingut algun 
precedent familiar en el mon 
de la música?

— El meu pare de jove toca-
va la guitarra i a casa sempre 
n’hi ha hagut alguna.

— T’agrada tocar algun ins-

Família Sivill Pla

trument en concret?

— M’encanta tocar la gui-
tarra, tant la clàssica com 
l’elèctrica, i m’agrada tocar 
tot tipus de música. Aquest 
mateix estiu vaig fer la meva 
primera gira durant onze 
dies del juliol amb la guitarra 
clàssica al FeMAP social, el 
festival de música antiga dels 
pirineus. Vam tocar per una 
vintena de municipis del Piri-
neu, de les dues bandes de 
la frontera. La guitarra és un 
instrument de corda pinçada, 
i la meva en concret ha estat 
feta per un luthier d’Avià, Pi-
cado.

— Últimament hem sabut 
que t’has incorporat a l’elenc 
dels Pastorets de Balsareny. 

Què significa per a tu assumir 
un paper tan important com 
és el del popular Lluquet?

— La meva incorporació 
als Pastorets va ser d’última 
hora. El 15 de setembre 
d’aquest any m’hi vaig unir. 
De petit ja hi havia participat 
des de l’esbart de Balsareny 
i a casa meva també s’hi ha-
via participat molt quan es 
feien a la Colònia Soldevila. 
També, el meu avi, en Joan 
Pla, sempre ha estat tramoia 
i em deixava veure els espec-
tacles des d’un angle molt 
diferent. Jo crec que està 
sent un repte, aprendre’m 
tot el paper en poc temps i 
compaginar els assajos amb 
tots els estudis. Però el fet de 
treballar amb gent tan maca 
com la que hi ha als Pasto-
rets m’ho posa molt fàcil i 
realment m’ho estic passant 
molt bé. Desitjo que vosal-
tres també en gaudiu quan 
els vingueu a veure.

Família Sivill Pla
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AEiG / Esports

El Cau va de colònies

Els dies 27, 28 i 29 de desem-
bre de 2022, l’Agrupament 
Escolta i Guia de Balsareny 
vam marxar de colònies a la 
població de Ribes de Freser. 
Concretament, ens vam allo-
tjar a l’Alberg Roques Blan-
ques, situat al costat de la 
llera del riu Rigard i envoltat 
per un paratge natural ple de 
boscos i prats.

Ens vam trobar el dimarts al 
matí i després d’acomiadar-

AEiG Guillem de Balsareny nos de les famílies, vam pu-
jar a l’autocar per emprendre 
el viatge en direcció a la vall 
de Ribes. Just en arribar, 
havíem d’agafar forces per 
preparar-nos per a l’aventura 
que començava; així doncs, 
vam esmorzar i ràpidament 
ens vam instal·lar per poder 
anar a descobrir l’entorn. 
Tot i que cada branca tenia 
el seu eix d’animació, les 
activitats cooperatives i de 
cohesió van ser les prota-
gonistes de la tarda del di-
marts. L’endemà al matí vam 

aprofitar el bon dia que feia 
per anar d’excursió pels vol-
tants enmig de la natura. A la 
tarda, després d’haver des-
cansat, vam fer manualitats 
ben creatives. El matí de di-
vendres va estar ple de jocs i 
activitats conjuntes entre les 
tres branques, en què es va 
fer molta cohesió per part de 
tots els infants i joves. Des-
prés de dinar, per acomia-
dar-nos d’aquests tres dies 
tan intensos, vam fer una 
gran rotllana i agafats de les 
mans ens vam acomiadar 

Resultats handbol - gener 2023
Club Handbol Balsareny

    Benjamí mixt

14-1-2023 Handbol Balsareny 7-9 Molins de Q-H. Molins Taronja

    Infantil Femení 

14-1-2023 CH Sant Esteve Sesrovires 23-26 Handbol Balsareny 

AEiG Guillem de Balsareny 

cantant “L’hora dels adeus”.
Va ser la primera vegada que 
marxàvem a una casa de co-
lònies des de la reobertura 
del Cau, ja que l’any passat 
no va ser possible. Ha sigut 
una gran experiència per a 
tothom, en què grans i petits 
hem compartit molts bons 
moments que ben segur 
recordarem. Tornem amb 
moltes ganes de continuar 
gaudint de les estones al cau 
cada dissabte i de començar 
a preparar la pròxima sortida 
i les que vindran. 

Club Handbol Balsareny
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Opinió

Agraïment de la Comissió 
de Reis
Comissió de Reis

Moltes gràcies per ajudar-
nos a fer una nit tan màgica.

Gràcies a Ses Majestats i al 
Príncep Assuan per visitar-
nos i als més de seixanta 
patges que van acompan-
yar-los durant el recorregut.

Gràcies a la Pubilla i a l’Hereu 
de Balsareny i a Els K+Sonen 
per obrir el seguici amb la 
vostra música.

Gràcies a les maquilladores, 
que vau deixar els reis amb les 
barbes tan ben pentinades.

Gràcies als voluntaris que 
vau vigilar per la seguretat de 

Alfred Selgas

tots, als tractoristes per por-
tar les carrosses i als xofers 
de les furgonetes reials que 
dúieu els regals a les cases.

Gràcies als establiments de 
Balsareny (abcbalsareny), 
que ens heu ajudat amb la 
loteria, les bústies reials, la 
venda de fanalets...

I gràcies a tots els que du-
rant aquest últim any ens 
heu donat un cop de mà co-
sint, pintant, soldant, tallant, 
dissenyant i molts més ...ant, 
per tindre-ho tot a punt.

Sense tots vosaltres això no 
seria possible.

Moltes gràcies!

Obituari - Any 2022

ROSER CRESPIERA QUINTANA 
ANTONI SIMON PICAS 
CONCEPCIÓ BOIX OLIVA 
ANA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
JUAN ILLESCAS CASTILLA 
SERAFINA BONALS RIBERA 
MARIA BARRACHINA MEDINA 
JOAN ESCOLÀ BUIRA 
ISABEL PIEDRA TORRES 
MARI CARMEN TORO ÁVALOS 
JUAN ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ 
JOSÉ GALERA GIMÉNEZ 
JOSEP FÍGULS MACIÀ 
LÍDIA RIBERA FLOTATS 
MANUEL MATEO RANZ 
JOSEP M. SERRA HIDALGO 
EULALIA CALPE HERNANDEZ 
JUANA LOZANO RUIZ 
IGNACIA GARCIA AMADOR 
JOSEFINA ALSINA ROSÉS 
FELIPA MARTIN SÁNCHEZ 
ÀNGELES CABALLERO GRANADO 
ANTONI SENSADA FRANCH 
ROSER VILA TARRÉS 
ROLAND IBÀÑEZ BASSANY 
PAQUI SABIO SIERRA
ANA GRANADOS CABALLERO
ANTONIO ROMERO MARTÍN 
ISABEL MIRALLAS SALINAS 
MARIA ENCARNACIÓN MUÑOZ RUIZ 
JAUME CASELLAS PADRÓS 
JOSEP BRUCH CLUSELLAS 
JOSEP SOLÀ CASADESÚS 
JUAN NAVARRO RUBIO 
MARIA MALDONADO RUÍZ 
ENCARNACIÓN MEDINA RODRÍGUEZ 
CARME MAYA COMAS 
LEOCÀDIA PRAT FONTELLAS 
ESTEVE CARRETÉ PARERA 
LLUÍS BOIXADERA ROVIRA 
MANUEL MORALES FERNÁNDEZ
MARIANA HENARES SERRANO 

97
89
89
74
85
93
96
82
77
68
65
63
76
75
87
37
88
90
92
76
92
92
70
87
60
77
84
71
96
98
96
90 
84
83
90
82
94
99
79
77
82
82

09-01-22
12-01-22
19-01-22 
28-01-22
12-02-22
18-02-22
14-03-22
14-03-22
17-03-22
27-03-22
14-04-22
14-04-22
30-04-22
01-05-22
06-05-22
10-05-22
21-05-22
28-05-22
03-06-22
03-07-22
06-07-22
14-07-22
14-07-22
18-07-22
28-07-22
17-08-22
29-09-22
01-10-22
05-10-22
08-10-22 
18-10-22
20-10-22 
21-10-22
03-11-22
14-11-22
15-11-22
28-11-22
30-11-22
08-12-22
09-12-22
27-12-22
29-12-22

Nom EdatData

Relació dels difunts a Balsareny durant l’any 2022. Un 
emotiu record per a tots els que ens han deixat des-
prés d’una vida compartint veïnatge i ajudant a fer po-
ble. Acompanyem en el sentiment les famílies respec-
tives: els tindrem sempre al cor i a la memòria. Reposin 
en pau.

Obituari
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La veu del campanar

Carta de comiat al Papa Benet

Benvolgut Benet XVI: fou el 
darrer dia del mes de febrer 
de l’any 2013, en plena qua-
resma, que us vau acomia-
dar de tots nosaltres com a 
Papa. Ens ho vau fer saber 
el dia 11 de febrer, festa de 
la Mare de Déu de Lourdes. 
Les vostres darreres pa-
raules van ser Gràcies i al 
mateix temps d’esperança 
en l’Església que Crist con-
tinuarà guiant.

Jo, per part meva, també 
vull donar-vos les gràcies 
per la vostra vida dedicada a 
l’Església al llarg d’aquests 8 
anys tot acceptant el minis-
teri de Pere quan esperàveu 
un temps per poder-vos de-
dicar a la pregària, a l’estudi 
i a la reflexió. Vau acceptar 
aquest càrrec i aquesta cà-
rrega que heu portat comp-
tant amb l’ajut del Senyor  
tot proclamant el missatge 
de l’evangeli amb el vos-
tre minsiteri petrí. Ens heu 
donat una lliçó de com no 
hem de ser esclaus de les 
temptacions del poder, de 
l’ambició i de la riquesa tot 
vivint en la vostra pròpia carn 
aquelles paraules de Jesús a 

Mn. Antoni Bonet Trilla

l’evangeli: “aquell qui vulgui 
ser gran entre vosaltres 
serà el vostre esclau com 
el Fill de l’Home que no 
va venir a ser servit sinó a 
servir”.

En cada celebració de 
l’Eucaristia us hem tingut 
present conscients que la 
missió del ministeri que se us 
va confiar no ha estat gens 
fàcil ni massa agraïda supor-
tant i afrontant grans proble-
mes eclesials. Després de 
tot un període de reflexió i de 

pregària, heu pres la decisió 
de demanar un relleu pel bé 
de l’Església, cosa que feia 
uns 600 anys que no pas-
sava. Heu estat valent. Tant 
de bo que també nosaltres, 
en les nostres decisions, mi-
rem sempre i per damunt de 
tot el bé de l’Església per la 
qual un dia se’ns va conferir 
el servei presbiteral. 

Recordo quan, en motiu de 
la consagració de la basíli-
ca de la Sagrada Família a 
Barcelona l’any 2010 amb 

un rostre d’admiració quan 
vau contemplar la nau cen-
tral, us vaig poder donar la 
mà. Éreu un gran admirador 
d’Antoni Gaudí. I també re-
cordaré quan en la Jorna-
da Mundial de la Joventut 
celebrada a Madrid l’any 
2011, el detall que vau tenir 
de romandre en el vostre 
lloc en la vetlla de pregària 
per la nit en un descampat 
enmig d’aquell temporal de 
pluja i de vent. Com us ho 
van agrair els joves! Amb 
la renúncia va començar 
per a Vós una nova etapa 
del vostre camí i del vostre 
pelegrinatge marcada per 
la lectura, la pregària, la re-
flexió, el descans i l’escriure 
juntament amb la música: 
la vostra afició predilecta. 
Us tindrem present en les 
nostres pregàries. Que sa-
piguem recollir el testimoni 
i el missatge dels vostres 
ensenyaments marcats per 
la saviesa i pel vostre esforç 
de conciliació entre la fe-raó, 
entre la fe i cultura. 

Que la Mare de Déu us 
acompanyi en aquest viatge 
cap a la casa del Pare. Un 
cordial salutació. Units en 
Crist Jesús.

Arxiu

Missa del Traginer

El proper diumenge 12 de 
febrer de 2023 tindrà lloc la 
Missa del Traginer a les 11h. 
del matí a l’església parro-
quial amb ambientació prò-
pia de la festa.

Mn. Antoni Bonet Trilla

Arxiu

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

Clínica Podològica
Zayas

Deysi Zayas Núm. Col. 1901

C. Bruc, 50 Balsareny
667 51 70 90
deysizayas@gmail.com

TRACTAMENTS
Ungla encarnada
Engrossiment de l’ungla
Exploració biomecànica: anàlisi de la marxa
Adaptació de suports plantars
Tall, fresat d’ungles , durícies
Fongs
Berrugues plantars
Embenats neuromusculars: embenats per a 
atletes, disminució de la inflamació, altres 
problemes físics
Embenat funcional: esquinç, fascitis plantar, 
metatarsàlgia 
Reeducació de l’ungla mitjançant gel 
medicamentós
Ortesis digital: tractament alternatiu 
personalitzat de silicona 
Cirurgia de parts toves i osteoarticular

Especial atenció al peu diabètic i esportistes

Servei a domicili
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problemes físics
Embenat funcional: esquinç, fascitis plantar, 
metatarsàlgia 
Reeducació de l’ungla mitjançant gel 
medicamentós
Ortesis digital: tractament alternatiu 
personalitzat de silicona 
Cirurgia de parts toves i osteoarticular

Especial atenció al peu diabètic i esportistes

Servei a domicili

Clínica Podològica
Zayas

Deysi Zayas Núm. Col. 1901

C. Bruc, 50 Balsareny
667 51 70 90
deysizayas@gmail.com

TRACTAMENTS
Ungla encarnada
Engrossiment de l’ungla
Exploració biomecànica: anàlisi de la marxa
Adaptació de suports plantars
Tall, fresat d’ungles , durícies
Fongs
Berrugues plantars
Embenats neuromusculars: embenats per a 
atletes, disminució de la inflamació, altres 
problemes físics
Embenat funcional: esquinç, fascitis plantar, 
metatarsàlgia 
Reeducació de l’ungla mitjançant gel 
medicamentós
Ortesis digital: tractament alternatiu 
personalitzat de silicona 
Cirurgia de parts toves i osteoarticular

Especial atenció al peu diabètic i esportistes

Servei a domicili
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Activitats del Casino
Centre Instructiu i Recreatiu 

El Centre Instructiu i Recrea-
tiu va acomiadar l’any 2022 
d’una forma engrescada i 
participativa, fent palesa la 
seva identitat. 

El dia 23 de desembre, a les 
deu de la nit, es va organit-
zar una cantada de nadales 
al Casino, on els assistents, 
molt engrescats, van cantar 
i ballar un munt de cançons 
nadalenques que anaven 
acompanyades per música 
en directe que ambientava la 
cantada.

Dies després, la nit de cap 
d’any, i amb la col·laboració 
dels Campaners de Balsa-
reny, es va organitzar una 
concentració de veïns i veïnes 
del poble a la plaça Roc Gar-
cia per seguir les tradicionals 

C.I.R.

campanades, les quals van 
repicar des del campanar de 
l’església de Santa Maria, en 
companyia d’una bona colla 
d’assistents que van aprofitar 
per  brindar amb cava i donar 

tots junts  la benvinguda al 
nou any.

També, com es ve fent des 
dels anys 80, per aquestes 
festes nadalenques el Casino 
ha tornat a acollir el Quinto 
del Traginer, organitzat per la 
comissió de la Festa dels Tra-
giners. Una tradició ben arre-
lada que acull moltes famílies i 
amics disposats a passar una 
bona estona tot fent gresca 
i col·laborant alhora amb la 
nostra festa.

Passades les festes de Na-
dal, el dia 7 de gener, la sala 

del teatre del Casino va obrir 
les seves portes oferint uns 
balls de salsa per fer mou-
re una mica l’esquelet i fer 
baixar els torrons, polvorons i 
tortells i els generosos àpats 
que acostumen a haver-hi a 
les taules per aquestes dates. 
Les persones participants van 
respondre amb molt de ritme!

Represa ja l’activitat laboral i 
escolar, passades les vacan-
ces de Nadal vam rebre, amb 
molta il·lusió, una nova ex-
posició a les nostres parets. 
Aquesta prové de l’Institut 
Escola Guillem de Balsareny, 
i duu el nom d’Enllauna’t. 
Amb això, no tan sols s’han 
omplert de color, missatges, 
art i talent les nostres parets; 
també ho han fet els nostres 
cors, veient les grans qualitats 
d’aquestes joves promeses 
que Balsareny té la sort de 
tenir. Els agraïm la seva visita 
i els felicitem, juntament amb 
l’Institut Escola, per aquest 
gran treball artístic i humà (ve-
geu-ne crònica a part). 

Fem extensiu el nostre agraï-
ment a totes les persones 
que, amb el seu granet de so-
rra,  fan del Casino el seu es-
pai i el converteixen en un lloc 
per a tothom. Moltes gràcies!

C.I.R.



Repte 
núm. 76

L’Octavi és 
un gran amant
de les rebaixes. 
Ha trobat un 
establiment 
estrany on 
primer et fan el 10% de 
descompte i just des-
prés d’haver-lo aplicat 
et fan el 20%. 
A quin descompte únic 
equival aquesta mo-
dalitat de rebaixes es-
tranya?

Salut i lògica!

Resposta al repte 75: 
de color verd.

Roc Carrulla
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Jo no la llençaria

Ho faig gairebé sempre i pen-
so seguir-ho fent. Vull referir-
me a llegir i respectar l’opinió 
dels diferents columnistes del 
meu diari. Sí, deixeu-me pre-
sumir d’estimar la llibertat de 
cada un i per tant tenir un res-
pecte per la meva, gràcies.

Avui, quan la foscor de la tar-
da entela els porticons de la 
finestra, on em trobo sempre 
al davant de la meva màqui-
na d’escriure, faig un crit a 
l’optimisme per no llençar la 
tovallola pel que fa a la situa-
ció del nostre país.

«Diuen que la llengua és 
l’ànima d’un país. Doncs al 
pas que anem Catalunya es 
queda sense ànima. El nostre 
país com a tal està desapa-
reixent i les nostres tradicions 
i costums també. Com serà 
el futur? Un futur que ja es 

Josep Gudayol i Puig

pot dir present. Catalunya 
s’està transformant, can-
viant completament, s’està 
descatalanitzant en tots els 
aspectes, tant en el sanitari, 
com en l’econòmic, el cultu-
ral, el social i fins i tot el reli-
giós. Els autòctons som una 
minoria residual, a més tenim 
una taxa de natalitat molt 
baixa (no diuen que al món 
hi ha massa gent?), i pas-
sa totalment al contrari amb 

les persones que arriben. 
Els nostres representants 
que parlen molt de repúbli-
ca i d’independència, què hi 
diuen?» Des de Vic, Joan Es-
pina Puig (diari El Punt Avui).

Personalment, i després 
d’haver llegit altres opinions 
diferents, tal com he dit més 
amunt, jo no llençaria la to-
vallola; crec que no tot està 
perdut.

Desembre finat, any acabat
Desembre 2022

Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes         1,3
Mitjana de màximes       13,6
Mínima (dia 3)                  -5,2
Màxima (dia 31)               19,5
Mín. més alta (dia 9)        7,2
Màx. més baixa 
(dia 19)                             5,5

Vent (km/h) 
Ventada més alta 
(dia 23 a les 14:10)          40,0

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 27)          1.022,9
Mínima (dia 24)                994,0

Francesc Camprubí (dades AEMET)

Arxiu

La pluja (litres/m2)
Dia 3   2,2
Dia 8   4,8
Dia 9   2,2
Dia 13   13,3
Dia 14   2,7
Dia 16   9,8
Total   35,0

Arxiu

Cinc minuts / Meteorologia
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