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EDITORIAL

Maig, eleccions i assemblea

Aquest mes de maig, el Sar-
ment us ofereix un petit re-
sum de com s’ha desenvo-
lupat la Festa Major, que ja 
havíem anunciat en el but-
lletí anterior, complementat 
amb una crònica sobre la 
benedicció del tradicional 
Panellet de Sant Marc i so-
bre la trobada gegantera, 
amb l’anunci de la trobada 
Bages-Berguedà de l’any 
que ve, en el 30è aniversari 
dels gegants de Balsareny.  
Encara completem la infor-
mació sobre la Festa dels 
Traginers amb una crònica 
de la Cagada de la mula i 
amb la designació del nou 
Traginer d’Honor per als 
dos anys vinents: Martí Ri-
balta, que pren el relleu 
de Francesc Maya, el qual, 
al seu torn, l’havia rebut de 
Josep Rodergas. 

L’actualitat laboral la tracta 
un article d’Andreu Fer-
nández sobre el tancament 
anunciat del pou de Balsa-
reny i de la planta de tracta-
ment de Sallent i sobre les 
seves possibles aplicacions 
futures. Dels dipòsits de gas 
natural fa molt temps que 
no se’n parla oficialment; 
ara que els informes tècnics 
han vinculat positivament 
les injeccions de gas a la 

planta Castor amb els sis-
mes de la costa de Castelló 
—i sense negar les moltes 
diferències entre aquell 
projecte i el que es preveu a 
Balsareny—, agradaria que 
algú expliqués per on passa 
la tramitació de l’expedient 
i quins seran els estudis tèc-
nics exigibles per garantir 
la seguretat de l’obra que 
es vol fer. I si no en parlen ni 
l’empresa, ni els ministeris ni 
la Generalitat, potser hauria 
de ser l’Ajuntament qui els 
instés a fer-ho i n’informés 
el poble. Potser no n’hi ha 
prou de dir «és que ningú 
no ens diu res».

El dia 25 hi ha eleccions al 
Parlament Europeu. Per nor-
ma general, són poc partici-
pades, i no sabem què pas-
sarà aquest cop, que entorn 
del procés sobiranista ca-
talà s’ha generat un debat 
—interessat— sobre si ens 
voldran o no a Europa, o si 
acabarem errant pels espais 
siderals. El CCB va néixer 
amb la democràcia i des 
del primer dia es va mostrar 
sempre partidari de parti-
cipar a totes les votacions 
a què el poble fos convo-
cat. No hem de ser menys 
ara, ara que fem campanya 
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perquè volem votar al no-
vembre, i hi ha qui no vol 
que votem. Participem-hi, 
doncs, perquè al capdavall 
és en el marc europeu on 
s’han de perfilar les grans 
línies polítiques d’una UE 
darrerament molt decebe-
dora, però per tant molt mi-
llorable. I mirem en qui po-
dem confiar per millorar-la. 
Per si de cas.

El Cercle haurà celebrat la 
seva assemblea general 
el dia 23, coincidint pro-
bablement amb l’aparició 
del present butlletí; ja 
n’informarem en el següent. 
Les qüestions econòmiques 
i la necessitat d’una renova-
ció i ampliació de la junta i 
de l’equip de redacció se-
ran, com en els darrers anys, 
els eixos per on es teixirà 
el debat. El Sarment apa-
reix sense interrupció des 
de fa 38 anys, i creiem que 
fa una funció important, 
que seria bo de continuar 
si l’economia ho permet i si 
hi ha persones que vulguin 
col·laborar-hi i ens ajudin a 
millorar les no poques man-
cances que tenim. Ens agra-
daria que entre els nostres 
lectors en trobéssim alguns 
que ens oferissin un suport 
que se’ns va fent imprescin-
dible.
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La tarda del dia 24, a la Biblio-
teca Pere Casaldàliga, es va fer 
el lliurament de premis del 
concurs Sant Marc de Poesia, 
amb un breu recital de les co-
rals de l’Escola Municipal de 
Música. Al vespre hi va haver 
un espectacle infantil itine-
rant, el pregó institucional de 
l’alcalde, una bona repicada 
de campanes a càrrec dels 
campaners locals i un molt 
vistós castell de focs. La pluja 
va aguantar just fins que va 
acabar l’espectacle i la gent 
va poder tornar a casa o anar 
a ballar.

El dia de sant Marc es va llevar 
assolellat. Es va fer la missa i es 
va beneir el panellet del sant, 
i els Bastoners i Gegants van 
recórrer els carrers del poble. 
A la plaça, diverses colles de 
Bastoners van ballar la Mar-

Sant Marc esplèndid
xa, el Picotí, el Rotllet i el Pica-
ceies; quatre grups van dansar 
alhora el Ball de la Faixa; els 
dansaires dels Pastorets, dels 
més menuts als més grans, 
van ballar danses tradicionals 
catalanes per acabar amb el 
vibrant galop de panderetes; 
els Gegantons Joan, Mariona i 
Malacara, amb Els K+ Sonen; i 
els Geganters i Grallers de Bal-
sareny amb el Marc i la Maria 
van ballar les seves danses 
pròpies als acords de la cen-
tenària Cobla Selvatana, que 
en acabat va interpretar la 
sardana Records de Balsareny, 
de Josep Maria Albertí i Bus-
quets, estrenada al nostre po-
ble per la mateixa cobla l’any 
1957. És de destacar la quan-
titat de participants en els 
actes tradicionals, gràcies a la 
bona tasca formativa que hi fa 
l’Escola Guillem de Balsareny 
i els esforçats monitors de les 
danses; així com els dos grups 

de geganters, amb els respec-
tius grallers i tambors; i aquest 
any, l’esbart dels Pastorets. La 
veritat és que, gràcies a to-
thom, l’acte de la plaça va fer 
molt goig.

A la tarda, el Cafè-concert del 
Centre Instructiu i Recreatiu, 
també amb la Selvatana —
que no actuava per sant Marc 
des del 1992— va oferir una 

bona selecció de sardanes 
—entre les quals Records de 
Balsareny i La Santa Espina—, 
més un vals, un pasdoble i un 
vals-jota. Durant el dia hom 
va poder visitar l’exposició 
de pintures i la de fotografies 
dels Traginers. A la tarda, L’avi 
Tonet va presentar un divertit 
espectacle teatral infantil dins 
la programació de Tempo i al 
vespre hi va haver el 
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Un any més, aprofitant que 
el poble celebrava la Festa 
Major, la colla de Geganters 
i Grallers de Balsareny vam 
organitzar la tradicional tro-
bada de gegants, un acte que 
enguany va arribar ja a la 13a 
edició. L’acte, que va contar 
amb la participació de 6 co-
lles d’arreu de Catalunya i els 
nostres estimats Marc i Maria, 
va començar el diumenge, 27 
d’abril, al matí puntualment, 
amb les colles arribant a la 
plaça de l’església a les 9:30 
i plantant els seus gegants 
per tal de poder gaudir de 
l’esmorzar. Aproximadament 
dues hores més tard es va 
donar inici a la cercavila, que 
va recórrer i animar una bona 

Trobada de Gegants
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concert jove amb els grups La 
Zarigüella i Los Pachucos. Una 
magnífica diada de Sant Marc.

La resta de dies, la Festa va 
continuar molt bé. En algun 
cas, amb massa èxit i tot: la 
proclamació de la nova Pubi-
lla (Anna Rovira) i de l’Hereu 
(Gerard Capdevila) i el comiat 
de la Pubilla cessant (Laura 
Calveras) va omplir a vessar 
la sala del Sindicat i va deixar 
molta gent al carrer, esperant 
que acabés l’acte —que va 
començar força tard i es va 
allargar més del previst— per 
si quan marxessin els hereus 
i pubilles vinguts de tot Ca-
talunya deixaven espai per 
poder veure el concert, gra-
tuït, de l’Orquestra Maravella. 
Aquest concert va ser lluït, i la 
sala va quedar novament ple-
na de gom a gom. Potser un 
altre any es podria preveure 
una separació temporal més 
gran entre els dos actes a fi 

part dels carrers del municipi 
amb les parelles de gegants 
i els músics que els acompa-
nyaven. Quan la rua va arribar 
a la plaça de l’Ajuntament, 
que gràcies al bon temps que 
feia estava plena de gent, els 
gegants de cada població van 
ser presentats un per un i ens 
van delitar amb els seus balls. 
La festa va acabar amb totes 
les colles fent una ballada 
conjunta a la plaça. Des de la 
colla de Geganters i Grallers 
de Balsareny volem donar 
les gràcies a tothom que va 
col·laborar amb nosaltres per 
fer d’aquesta una molt bona 
trobada i esperem que us ho 
passéssiu tan bé com ens ho 
vam passar nosaltres. Moltes 
gràcies i fins a la propera. Sa-
lut i fal·lera.

d’evitar llargues esperes al 
públic, o la previsió d’haver 
d’obtenir entrades, ni que fos-
sin de franc, per poder accedir 
al local; l’organització es va 
veure superada per l’afluència 
de públic. 

La resta d’actes (pesca, petan-
ca, escacs, trobada de cotxes 
clàssics, trobada de gegants, 
lliurament de premis del Con-
curs de Fotografia dels Tragi-
ners, i tot els que ens deixem) 
així com la Cagada de la Mula 
i els balls amb la Maravella i 
Dolfi i Fermí, van anar igual-
ment molt bé. L’espectacle 
del Mag Lari va suposar un al-
tre ple al Sindicat: el públic en 
va sortir content. I dies des-
prés, l’onze de maig, l’obra de 
teatre Brots, amb Toni Albà, 
Fermí Fernandes, Gerard Do-
mènech i Xavier Macaya, va 
tornar a omplir la sala d’un 
públic disposat a passar-s’ho 
bé.
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COLLA GEGANTERA I GRALLERA
FOTO ALFRED SELGAS

L’any 2015 serem la colla que 
representarà la XVIII Trobada 
de Gegants Bages-Berguedà. 
L’acte tindrà lloc el dissabte 
25 d’abril de 2015, coincidint 
amb el 30è Aniversari de la 
Colla Gegantera i Grallera de 
Balsareny.
 
Aquesta Trobada 2015 tindrà 
lloc el dia de la Festa Major de 
Balsareny, Sant Marc; i per tant 
celebrarem el sant del nos-
tre gegant, a part de celebrar 
també el trentè aniversari de 
tots dos: el Marc i la Maria.
 
Serà un dia molt important 
per al poble, ja que a la Troba-
da s’hi involucraran unes 30 
colles geganteres del Bages 
i del Berguedà, amb els seus 
geganters i grallers: tot plegat, 
podrem arribar a agrupar 60 
gegants i més de 600 gegan-
ters. 
 
Per aconseguir que la celebra-

XXX Aniversari de la Colla 
Gegantera i Grallera de Balsareny

ció sigui tan lluïda com es me-
reix, necessitarem una impor-
tant col·laboració ciutadana.
 
Al llarg dels propers mesos, 
demanarem ajuda i coope-
ració a les diferents entitats i 
als comerços i empreses del 
poble, així com, en general, a 
tots els balsarenyencs que ens 
hi vulguin donar suport.
 
Aquest suport, tant econòmic 
com personal, ens farà molta 
falta, ja que caldrà l’esforç de 
molta gent per ajudar-nos 
a organitzar-ho tot amb la 
brillantor que una festa com 
aquesta es mereix.
 
Per això, fem una crida a to-
tes les persones de Balsareny 
que vulguin col·laborar amb 
aquest esdeveniment, que es 
posin en contacte amb nosal-
tres per mitjà del correu elec-
trònic o bé del telèfon que in-
diquem (gegants.balsareny@
gmail.com, 660 139 932). Mol-
tes gràcies!

ACTUALITAT

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER 
FOTO ARXIU

Temperatura (º)
Mitjana (1 minut)                           15,1
Mitjana (min.+màx.)               15,5
Mitjana de mínimes                         7,0
Mitjana de màximes           24,4
Mínima              1,7; dia 5
Màxima                      29,6; dia 15
Mínima més alta      11,6; dia 21
Màxima més baixa 16,9; dia 3

Vent (km/h) 
Ventada més alta     55,1; dia 11
Velocitat mitjana                     8,5
Recorregut del vent 3.515,4km

Abril, abrilet del 2014: 
al migdia calor i al vespre fred

Pressió (hPa) 
Màxima                  1.020,2; dia 9
Mínima                  992,8; dia 3

La pluja (litres) 
Dia 2                 2,1
Dia 3    13,8
Dia 11                 6,6
Dia 12    6,5
Dia 19                 2,8
Dia 20    11,8
Dia 24                 2,2
Dia 26    1,9

Total                      47,7
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A les grans ciutats com Bar-
celona, la gent creu que als 
pobles petits com el nos-
tre s’hi viu una vida plàcida, 
tranquil·la i feliç, on no pas-
sa mai res d’extraordinari. Si 
bé és cert que als pobles no 
hi ha el traüt de les grans 
ciutats, no ho és que no hi 
passi mai res. A escala reduï-
da i en proporció al nombre 
d’habitants, naturalment, als 
pobles hi passa i hi ha pas-
sat de tot. Avui faré un resum 
d’allò que recordo que pas-
sava quan era petit, fa seixan-
ta o setanta anys.
 
Hi havia, per exemple, acci-
dents de circulació. He vist 
morir un company d’un xoc 
entre dues bicicletes, acci-
dent ben desafortunat per 
cert. També carros bolcats 
amb gent a sota. I morts 
per atropellament de cotxe, 
a la carretera. I això que el 

JORDI PLANES

Fets diversos i gent rara
trànsit era escàs. El Balç era 
el lloc preferit per estimbar-
se, sobretot a l’hivern, quan 
l’empedrat era glaçat i cos-
tava mantenir-s’hi. Jo mateix, 
anant a Vilafruns a treballar 
amb bicicleta, hi vaig caure 
algun cop, afortunadament 
sense conseqüències greus.
 
Una altra cosa que feia parlar 
i trencava la monotonia so-
cial eren els suïcidis, no pas 
infreqüents, de gent prou co-
neguda. El «no ho hauria dit 
mai» o, al contrari, «ja m’ho 
veia a venir», eren els co-
mentaris habituals. Tot i que 
els mètodes eren diferents, a 
Balsareny n’hi ha un que no 
és a tots els pobles: la síquia. 
Tirar-se a la síquia s’ha repe-
tit més d’un cop.
 
Avui es comenten molt els 
casos de pederàstia, o sigui 
abús sexual d’infants. No és 
cosa nova, desgraciadament. 
I a Balsareny, tampoc. Recor-

do tres casos sonats que van 
moure molt enrenou, espe-
cialment un. No diré noms, 
però es tractava del vicari de 
la parròquia. Una víctima in-
nocent va explicar als pares 
què li feia el mossèn i els va 
faltar temps d’anar a veure 
el rector, el qual va córrer a 
Vic a informar-ne el bisbe. El 
vicari no va durar ni vuit dies 
més a Balsareny. El bisbe el 
va recloure en un convent de 
monges d’on només podia 
sortir acompanyat d’un altre 
capellà de tota confiança.
 
A Balsareny hi havia, com 
pertot arreu, persones ho-
mosexuals. Si el seu fer era 
massa amanerat, ja havien 
begut oli. Eren la riota sense 
pietat de tothom, primaris 
que érem i qui sap si encara 
som en alguns casos. La vida 
se’ls feia tan difícil que van 
abandonar el poble on ha-
vien nascut i tenien família. 
Fins i tot la llei els perseguia. 
Increïble!
 
A Balsareny hi havia també 
dues persones molt rares, 
asocials, fora del sistema. I 
pobres. El Colai, que vivia al 
carrer de la Creu on avui hi 
ha un acreditat restaurant, 
feia por. Anava sempre sol, 
tenia un ull vidriós i vestia de 
parracs: se li veia més el cos 
que la roba. No sé ben bé de 
què vivia, però anava fent. 
Devia tenir un tros d’hort, 
però el cert és que, a més de 
por, vist avui feia pena. Ara, 
no es ficava amb ningú.
 
L’altre, un pèl més bel·ligerant, 
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era el Lluís Sereno. Diuen que 
havia estat un barber presu-
mit a Barcelona, però no li’n 
quedava cap rastre. També 
deien que quan es va casar i 
anà a viure a la primera casa 
del Trull, l’endemà ja volia ti-
rar la dona pel balcó. Es van 
separar, és clar, i ell anà por-
tant una vida de perdulari 
malhumorat. Mal vestit, mal 
afaitat, cada dia anava a l’hort 
que tenia a la riera, vora del 
pont de la Roca, on conreava 
a la seva manera hortalisses i 
fruiters. Els fruiters els calçava 
fins a mitja soca, però el cert 
és que, per exemple, les seves 
figues eren immillorables. Els 
sobrants se’ls venia a les ca-
ses i així anava fent la viu-viu. 
Sempre anava acompanyat 
d’un gos escardalenc i pollós 
com el seu amo. La quitxalla, 
nosaltres, per fer-lo enrabiar 
li cridàvem: «Arri tots dos, 
que el burro sou vós». I el 
Lluís s’enrabiava de valent i 
intentava perseguir-nos amb 
el bastó enlaire. Això fa que 
molts dels meus coetanis el 
coneguin més amb aquest 
renom d’Arri-tots-dos. Quan 
va morir, sol i deixat de tot.
hom, van trigar dies a ado-
nar-se’n. El Sarri, que és qui el 
va trobar mort i el va treure, 
m’explicava l’aspecte deplo-
rable de casa seva, on Diòge-
nes s’hauria avergonyit .
 
Ja veieu, doncs, que a Bal-
sareny hi teníem de tot. Ara 
bé, després de passar alguna 
cosa, el poble recobrava l’aire 
cansat i plàcid de la gent de 
pagès i de la gent de fàbrica 
que tots érem.
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Laura Orriols Badia va néixer 
a Balsareny l’1 de maig de 
1988. Després de cursar els 
estudis primaris a l’Escola Gui-
llem de Balsareny, i els estudis 
secundaris obligatoris a Sa-
llent, va fer el Batxillerat a la 
Salle de Manresa. Finalment 
va cursar un Grau Superior de 
Joieria Artística a l’escola Llot-
ja de Barcelona.
 
—Pel que fa a la lectura no 
ha estat mai un dels meus 
forts, prefereixo tafanejar 
webs, blogs, revistes i llibres 
de qualsevol cosa relacio-
nada amb l’art i el disseny. 
D’altra banda, la música és 
imprescindible al meu taller, 
una eina que m’ajuda a tre-
ballar més a gust. Com a cosa 
important, i per tal de des-
connectar de l’activitat en la 
joieria, he fet passos dins el 
món del tèxtil, ja que teixir 
i cosir també són activitats 
d’art i disseny. I evidentment, 
en el meu dia a dia gaudir 
de la família, la parella i els 
amics són elements molt im-
portants.
 
Respecte als viatges, a la Lau-
ra li encanten, i sempre que 
pot fa una escapadeta. Un 
dels seus millors indrets és 
l’illa de Menorca. «Un estiu 
m’hi vaig deixar caure i des 
d’aleshores cada any hi pas-
so uns dies amb molta calma. 
M’acompanya la meva llibre-
ta per poder prendre nota 
dels flaixos de tot allò que 
pot transformar-se en una 
joia. En aquests estius a l’illa 
han sorgit les col·leccions 
Posidònia i Tanques. Darre-
rament he visitat el Marroc, 
però vaig marxar amb la 
sensació que tan sols havia 
vist una part molt petita del 
país, i queda pendent tornar-
hi. També vaig estar a Mèxic, 
un viatge molt especial amb 
els meus pares, germans i les 

respectives parelles».
 
—Arran d’una improvisada 
conversa ens va sorprendre la 
teva dedicació al món de la 
joieria. Explica’ns: com va co-
mençar tot?
 
—Tot va començar quan la 
meva germana gran, la Te-
resa, en acabar el Batxille-
rat, em va inscriure sense jo 
saber-ho a l’Escola Superior 
d’Art i Disseny Llotja de Bar-
celona. Allà decideixo cursar 
els estudis de joieria artística. 
En acabar, vaig tenir la sort 
de topar amb el mestre An-
toni Farré, un gran mestre i 
gran persona amb qui enca-
ra avui mantinc una relació 
mestre-alumna. Durant tres 
anys va continuar la meva 
sort en entrar al seu taller i 
poder aprendre d’ell i dels 
altres companys de classe. En 
aquest taller és on va sorgir 
el que avui és la meva profes-
sió i alhora la meva passió.
 
—Quant de temps fa que t’hi 
dediques?
 
—Doncs ara farà uns vuit 
anys que estic davant d’una 
estellera, una peça de fusta 
sortint, a tall de permòdol, 
del cantell frontal del taulell 

Laura Orriols, art i disseny en el món de les pedres nobles

de l’argenter, del joier o del 
clavador de pedres.
 
—Quina experiència anterior 
tens professionalment?
 
—Bé, vaig treballar dos anys 
com a dependenta en una jo-
ieria, i més endavant em van 
donar la llibertat per a dis-
senyar noves peces, solucio-
nar les composicions, fondre 
metall de peces que havien 
quedat «carrinclones» per 
fer-ne un disseny modern i 
vistós, etc. I la darrera expe-
riència laboral va ser en un 
taller de Barcelona.
 
—Explica’ns la teva situació 
actual. On duus a terme el teu 
ofici i com coneix el públic la 
teva dedicació?
 
—Actualment treballo al ta-
ller de casa, de moment per 
a mi mateixa. El boca a boca, 
les xarxes socials i les fires 
m’han ajudat a difondre la 
meva professió tot i que en-
cara hi ha gent que la des-
coneix. Treballo sobretot per 
encàrrec, tot i que m’agrada 
tenir a la vitrina de casa un 
petit estoc; d’aquesta mane-
ra els clients que no hagin 
vist el que faig se’n poden fer 
una idea.

—Quins són els materials 
amb els quals treballes?
 
—Els materials que treballo 
són la plata, l’or, pedres pre-
cioses i semiprecioses, i tam-
bé tinc una línia de bijuteria 
pensada per a un preu més 
econòmic, on  predominen 
la resina, diferents cuirs, ca-
denes i fils, peces d’acer, etc.
 
—Com sorgeixen les teves pe-
ces? Quines són les teves inspi-
racions per a crear-les?
 
—Normalment parteixo 
d’una idea i la plasmo fent 
un dibuix ràpid a mà alçada 
en un full en blanc que final-
ment acaba agafant forma 
i volum en el metall. Molts 
cops m’imagino com serà la 
peça, els seus acabats, etc. 
Però altres vegades mentre 
la realitzo faig petites modi-
ficacions. Crec que fent un 
cop d’ull a les meves peces 
de seguida et ve al cap una 
branca, una fulla, un tros de 
fang o una flor entre d’altres. 
La meva inspiració és la natu-
ralesa; tot allò orgànic i irre-
gular per a mi es converteix 
en bellesa. Aconsegueixo 
aquesta percepció amb les 
textures; altres vegades amb 
les pedres, o bé amb els aca-
bats envellits. Treballant amb 
les mans puc desaparèixer, 
trobar una calma que no sé 
trobar enlloc més, relaxar-me 
i gaudir del que estic fent.
 
—Com podem contactar amb 
tu per arribar a aquest interes-
sant món joier?
 
—Via facebook tinc una 
pàgina de Garbuix Joies 
D’autor, nom que vaig esco-
llir per donar a conèixer les 
meves peces. Ben aviat vol-
dria crear la meva web de 
Garbuix, d’aquesta manera 
tothom podrà accedir-hi i 
tenir la possibilitat de com-
prar online des de qualsevol 
indret.
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En comptes d’aportar solucio-
ns de continuïtat, tots els esta-
ments fan càbales de quan es 
tancarà el pou de Balsareny i 
la planta de tractament de Sa-
llent. Aquesta decisió ja està 
presa, fa temps, amb un acord 
entre la direcció de l’empresa 
i la Generalitat.
 
Però la majoria no sabem què 
comporta aquest tancament. 
Quin objectiu amaga la rampa 
del Guix? Ens diuen que turís-
tic: la construcció d’un audito-
ri de musica, o visites guiades 
a l’interior de la mina...
 
Altres companys saben de la 
lluita que Cardona va fer, du-
rant uns anys, per aconseguir 
que a l’interior de la mina no 
es dipositessin residus tòxics. 
Perquè tant l’Administració 
de l’Estat com la Generalitat 
hi volien fer un magatzem, 
emmirallant-se en altres paï-
sos europeus.
 
Aquesta pot ser la contrapar-
tida que haurem de pagar 
perquè en un futur ens tre-
guin els milions de tones del 
dipòsit salí del Cogulló. Em 
resisteixo a creure que accep-
téssim una solució així.

Potasses de Llobregat: Entre tots l’estem matant i ella sola es morirà

L’excusa que el mineral po-
tàssic s’acaba al pou de Bal-
sareny NO és certa. Els tècnics 
que coneixen el jaciment sa-
ben de cert que n’hi ha per 
anys, i fent-hi un destriament 
correcte seria de major quali-
tat.
 
Crec que el Fòrum de la Mi-
neria al Bages s’hauria de 
reunir periòdicament cada 
semestre; i abans, en reunions 

ANDREU FERNÁNDEZ
FOTO A. FERNÁNDEZ

unilaterals, per aportar noves 
mesures que fessin possible 
prolongar l’activitat extrac-
tiva a Balsareny i allargar la 
vida a la planta de Sallent.
 
«La planta de sal més moderna 
del món. La sal vacuum, la que 
té més qualitat, ens ha de per-
metre competir amb qualsevol 
dels productors mundials de 
sal». Són paraules del secreta-
ri del consell d’administració 

d’Iberpotash. En conseqüèn-
cia amb aquestes manifes-
tacions, creiem en la viabili-
tat de construir una planta 
d’aquestes característiques a 
Sallent. Perquè les condicions 
es donen: de matèria prima 
no en falta al dipòsit salí del 
Cogulló; les fonts d’energia 
hi són; i el transport amb les 
infraestructures, també. Per 
tant, cal que ens preguntem: 
«Per què NO?».
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L’Alfonso i la Rosario

Fa uns dies que hem rebut la 
trista i corprenedora notícia 
de la mort de Rosario, muller 
del nostre antic amic Alfonso 
Robles. 

La Rosario no arribava als 
seixanta quan ha deixat 
l’Alfons pensant que li man-
ca tot. El seu fi ll Adrián serà, 
amb paraules del seu pare, el 
motiu de vida i felicitat que 
restarà en ell. 

Volem que arribi al sentiment 
de l’Alfons el nostre condol i 
tota la solidaritat amb la seva 
pèrdua. Voldríem, malgrat la 
distancia, fer-li una mica de 
companyia. 

TRINI RIU VENDRELL, DÈLIA ORTE-
GA, JOAN MARIA SERRA, RAMONA 
TORREBADELLA, ANNA OBRA-
DORS, DOLORS BONALS i RAMON 
CARRETÉ

I voldríem també explicar-
vos una mica qui va ser per 
al nostre poble, i per què una 
colla de nosaltres guardem 
el seu record en un calaixet 
molt endins del cor.

Perquè junts amb l’Alfons 
vam viure una bonica amis-
tat, vam aprendre a treballar, 
a compartir il·lusions, a viat-
jar, i a créixer junts, una tem-
porada de les nostres vides. 

Ell, l’any 1979, va arribar 
a Balsareny del seu poble 
d’Almeria, Topares, per fer de 
mestre. La nostra escola era 
bilingüe des del 75-76 i el 
curs 81-82 va passar a fer tot 
l’ensenyament en català. 

L’Alfons en poc temps va 
aprendre la nostra llengua 
i amb el seu accent andalús 

de seguida es va guanyar 
l’afecte de la gent. 

Vivíem la nostra joventut, 
érem en plena activitat, in-
teressats per tot, vivint uns 
anys que crèiem decisius per 
a canviar el món. 

Mirant enrere, quantes coses 
resten si fa no fa com llavors, 
si no pitjor! Tan catalanista 
com vam fer tornar l’Alfons, i 
ara ja ho pot veure: tornen a 
qüestionar la nostra llengua 
a l’escola! Nosaltres teníem 
perspectives de feina, i els 
nostres fi lls, feina tindran a 
trobar-ne!

Però llavors això no ens pre-
ocupava gaire. Teníem la fe-
licitat inconscient de la poca 
edat, i unes mega-ganes de 
riure, com dirien ara.  

L’Alfons no va tardar gens a 
fer-se amb tothom i a guan-
yar l’estimació de la gent, i es 
va mostrar tan amical, afectiu 
i obert que era difícil no sen-
tir simpatia per ell. Era franc, 
directe, sincer, molt proper.

Parlàvem de política, de cul-
tura, d’amistat. I nosaltres, 
més reservats, potser també 
vam aprendre amb ell a ser 
més expressius. 

En aquells dies, amb fi nalitats 
més o menys altruistes, per 
passar-ho bé i aportar acti-
vitats al poble, muntàvem 
els «Festivals d’estiu». Quan 
juliol feia cap, comença-
ven trifulgues de posar es-
cenari, llogar estris, cercar 
pel·lícules, muntar obres de 
teatre... Tant ens feia mun-
tar el bar i vendre coca-cola 
com posar i treure centenars 
de cadires de la plaça. I allí hi 
havia l’Alfons. 

En aquells anys, suplíem 
mancances de les adminis-
tracions amb entitats cultu-
rals com el Cercle Cultural 
o la Lluerna, i hi dedicàvem 
esforç i temps i així també 
apreníem a ser responsables. 
Tots recordem tenir la sen-
sació agradable i tranquil·la 
d’haver acabat bé la fei-
na gaudint de l’airet fresc, 
aquells vespres d’estiu, amb 
l’Alfons entre nosaltres. 

I al cap d’un temps, l’Alfons 
ens porta una noia que li ha-
via robat el cor allà a les An-
dalusies. La Rosario va entrar 
a la seva vida com una ànima 
bessona per a l’Alfons. I se’l 
va emportar amb ella, com 
havia de ser, per a fer el seu 
camí i una família, no sense 
abans deixar-nos, ella també, 
una empremta tendra i amis-
tosa. 

Aquells de nosaltres que hi 
vam anar, no oblidarem mai, 
Alfons, la lliçó d’hospitalitat, 
bondat, i joia que vam sen-
tir en el vostre casament a 
Almeria. Ens vau fer viure un 
dels episodis més alegres, 
compartits i esbojarrats de la 
nostra joventut. 

La teva muller, Alfonso, amb 
el seu divertit sentit de 
l’humor, la seva bondat i la 
seva manera de fer tan espe-
cial, no només et captivava a 
tu. Has tingut una companya 
admirable, i entenem la teva 
buidor. Esperem que poc a 
poc omplis la vida de petites 
coses que et facin sentir tan 
sols una mica més bé. 

I per totes aquestes merave-
lloses sensacions que tu i ella 
ens vau deixar, rep el nostre 
record, estima i una abraça-
da immensa. 

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

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

TAVERNA EL BOTER

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
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No sé què deu tenir el mes 
de maig que ha excitat la 
inspiració de tants poetes i 
músics d’arreu i també, és na-
tural, de Catalunya. Les fl ors 
abundants? Sens dubte. No 
s’explicaria altrament que, 
per exemple, Josep Anselm 
Clavé –el fundador dels cors 
d’homes obrers del segle XIX- 
titulés la seva obra més popu-
lar «Les fl ors de maig» Ni que, 
a un altre nivell, més culte, el 
gran compositor noucentista 
Eduard Toldrà titulés la seva 
òpera com a «El giravolt de 
maig», amb lletra del gran Jo-
sep Carner i fi gurins de Xavier 
Nogués, molt apreciable di-
buixant del moment. L’òpera 
va ser estrenada al Palau de 
la Música el 1928 i, al Liceu, el 
1938. Avui encara funciona.

Però és evident, em sembla, 
que avui no parlaré d’òpera 
ni de cançons. Sinó del mes 
de maig, que per mi, com per 
molts dels meus companys 
d’edat i de cultura, era sim-
plement el mes de Maria. 
Ja he explicat més d’un cop 
–i ho faig sense cap mena 
de recança- que la presència 
del catolicisme posterior a la 
guerra civil era present a qua-
si totes les esferes de la vida 
pública. I el mes de Maria, el 
maig, no se n’escapava, al 
contrari. Era un mes especial, 
almenys en els meus records 
d’infantesa a Balsareny. Co-
mencem per l’escola.

A l’escola del senyor Ortega, 
on jo anava –ignoro si a les 
altres passava el mateix- la 
seva dona, doña Carmen ens 
muntava, darrera de la taula 
del mestre, un tabernacle es-
plèndid, amb domassos blaus, 
petites lleixes on deixar els 
gerros amb fl ors –unes roses 
oloroses, de color de rosa co-

JORDI PLANES

El mes de maig 
llides als jardins dels darreres 
de les cases del poble, res de 
fl oristeria- i, al bell mig, una 
imatge de la Verge Maria, de 
guix, segurament la Puríssi-
ma o la de Lourdes, no me’n 
recordo bé. Entre parèntesi: 
doña Carmen, l’esposa del 
mestre, era una senyora molt 
devota, de salut delicada, que 
va introduir al poble la devo-
ció de la Verge del Perpetu 
Socors, amb una capelleta 
que anava de casa en casa 
durant els dies del mes, com 
l’antiga i tradicional de la 
Sagrada Família. Avui no en 
deu quedar res de tot plegat. 
Doncs bé, tanquem parèntesi. 
A sobre de tot del tabernacle 
marià, no diré com presidint-
lo perquè sempre era allà, hi 
havia la imatge del Crucifi x 
–vulgarment el Sant Cristo- i 
a cada costat les fotografi es 
de, a l’esquerra de la imatge, 
José Antonio Primo de Rive-
ra, fundador de la Falange, i a 
la dreta, tot vist des de cara, 
la del general Franco, una 
d’aquelles fotos que, vagis on 
vagis, sempre sembla que et 
miren (i mira si ens va mirar 
anys!). Cada tarda, quan el 
mestre ho deia, fèiem la de-
voció del mes de Maria, això 
a l’escola nacional, la pública! 
Què passaria avui? Només 
vull fer memòria. Fèiem unes 
pregàries, suposo que unes 
invocacions a la Mare de Déu, 
seguides d’avemaries i d’una 
cançó, en castellà, que sem-
pre he recordat. La lletra feia 
així:

Venid y vamos todos
Con fl ores a porfía
Con fl ores a María
Que madre nuestra es.

Confesso que això de «a por-
fía» no vaig saber mai que 
volia dir, fi ns molt més tard. Jo 
vaig aprendre el castellà a set 
anys, a l’escola del senyor Or-

tega –que era de Cuenca- on, 
durant els primers mesos, no 
entenia res i, de mica en mica, 
em vaig anar integrant. Im-
mersió lingüística a l’inrevés. 
Però bé, al capdavall, això del 
mes de Maria era més distret 
que la taula del set o la llista 
dels reis gots.

Això a l’escola. Perquè des-
prés, al vespre, hi havia el 
mes de Maria a l’església. 
Una devoció molt popular on 
assistia força gent, dones la 
majoria, i que solemnitzàvem 
els de l’escolania, fundada i 
mantinguda durant una anys 
per Carles Cases «Carlets» 
Fèiem poc cabal del que ana-
va dient el rector durant la 
celebració i, alguns cops, sor-
tíem a jugar a la plaça. Però 
hi havia un moment en què, 
després de fer la visita espi-
ritual a un santuari marià de 
Catalunya –posem Queralt 
o la Gleva-, el mossèn deia: 
«Meditem-ho uns moments». 
Llavors, el Carlets arrencava 
de l’harmònium una impro-
visació molt sentida que a 
nosaltres, els petits cantors, 
ens feia molta gràcia perquè 
l’home, devot, deixava anar la 
seva tota la seva ànima entre 

sospirs i magarrufes franca-
ment còmiques. Després can-
tàvem, tan bé com sabíem, 
les avemaries ben assajades 
i, acabat, anàvem a recollir 
l’estampeta amb el santuari 
del dia i que, avui dia, si les 
hagués sabut guardar, seria 
una col·lecció apreciable.

En l’àmbit privat, casolà, al-
guns de nosaltres muntàvem 
les nostre pròpies capelletes 
del mes de Maria. Jo les feia 
amb els germans Joan i Jo-
sep Soler (que espero que no 
s’ofenguin: eren altres temps 
i tots érem petits). Les guar-
níem com podíem, amb fl ors 
de casa i amb un fenal que 
anàvem a collir al serrat i que, 
estirant-lo, s’arrissava. Però 
era molt infl amable. Així que, 
un dia, quan vam encendre 
les espelmes, se’ns va calar 
foc a tot el muntatge que, cal 
dir-ho, no era una devoció, 
sinó la imitació del que vèiem 
al voltant nostre.

Un entorn que ha canviat 
tant que fi ns i tot el temps, 
la meteorologia, ha anat des-
mentint. Ara ni al maig cada 
dia fa un raig. Però ningú no 
ens prendrà la memòria.

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

FRANKFURT LLOBREGAT

Angel Guimerà, 64 - Tel. 93 820 02 22 - 639 93 76 61 - BALSARENY

Platos combinados - Carne a la brasa

Juan Enrique Chavez - M. Angeles Piedra

Plaça de la Mel, local, bloc, 2- Tel. 679 83 63 50 - BALSARENY

CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE 
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE 
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE 
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE

Ponent, 3 - Tel. 93 839 62 12 - BALSARENY



Informació vàlida del 21-4-2014 al 31-7-2014 per a préstecs que contractin persones físiques amb la finalitat de finançar l’adquisició de béns i serveis de consum. 
Concessió subjecta als criteris de risc de ”la Caixa”. NRI: 918-2014/9681

Avui és un dia molt especial, tan especial que fins 
i tot el so del despertador et resultarà agradable. 
Un gran dia per posar en marxa un nou projecte, 
estrenar cotxe o començar unes reformes. 
Perquè amb el nou CrèditAvui podràs disposar 
d’un préstec de fins a 40.000 €.

Nòmina multiEstrella

CrèditAvui
Avui amb la nòmina, fins a  
40.000 euros per als teus projectes 
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Amb un granet de nostàlgia —molts de ben segur que recorda-
ran els dos o tres grups de cantaires—, hem deixat enrere una 
altra Pasqua i amb ella una altra cantada caramellaire. Les corals 
Sant Esteve i Ametllers ompliren amb el seu desig primaveral 
la plaça de l’Església, la plaça de la Mel i altres indrets de Balsa-
reny.
 
Com cada any, a la fotografia del recordatori que desitja bona 
Pasqua en nom de les Corals, s’hi pot veure una imatge per a la 
història: en aquest cas, la cantada plena d’il·lusió intergenera-
cional de fa deu anys de la Coral Romaní. Un crit a la vida! Una 
crit a la tradició! Un crit a l’amor per a la música, el cant i a tot un 
seguit de valors que omplen l’ésser humà.
 
 «Déu vos guard, gent de la casa:
 la colla ja som aquí
 per cantar les Caramelles,
 si no hi teniu res a dir.
 El qui porta la bandera
 és un gran jove
 i un gran hereu:
 s’estima més la minyona
 que no pas els bons ous que li dareu.»
 
Balsareny Avui recorda amb enyorament aquesta estrofa d’unes 
antigues caramelles, en altres temps, quan l’escoltava de ben 
petit a la falda de la mare, Emília Puig i Perramon, mentre que 
el pare, Josep Gudayol i Gonfaus, duia als llavis un somriure 
primaveral.

Caramelles fidels als temps

Balsareny Avui no sap exac-
tament els anys que fa que 
s’acompleix el repartiment del 
Panellet de Sant Marc, però sí 
que recorda haver-ne estat 
receptor entre els anys 1946 i 
1948. Des d’aquells anys el re-
partiment del Panellet, però, 
es feia en una mena de circuit 
tancat en l’avui conegut com 
a carrer del Trull.
 
En aquest acte religiós, tam-
bé s’acostuma per part dels 
Bastoners de Balsareny fer-hi 
uns balls i oferir-hi l’ensenya 
del ball, un parell de bastons. 
L’acte, molt participat, acos-
tuma a aplegar fidels a Sant 

JOSEP GUDAYOL I PUIG
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La pagesia balsarenyenca 
es reafirma un any més
amb el tradicional panellet

Marc, patró de Balsareny, arri-
bats des de diferents punt i 
cases pairals del municipi.
 
«Demà és Sant Marc! Aniràs 
a buscar el Panellet?» és una 
pregunta que es feia molt 
sovint d’entre el veïnat. «Per 
Sant Marc, al matí, missa i Pa-
nellet has de tenir».
 
A la fotografia es pot veure 
el moment en què el rector 
de Balsareny, mossèn Xavier 
Castelló, acompanyat del 
membre del comissionat de la 
pagesia balsarenyenca, Martí 
Ribalta, procedeix a la bene-
dicció del tradicional Panellet 
de Sant Marc, i a tots els recep-
tors fidels assistents a la plaça 
de l’Església o de Roc Garcia.

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



11BALSARENY AVUI

JOSEP GUDAYOL I PUIG

La Cagada de la mula

Balsareny va celebrar la Fes-
ta Major de 2014 un any més 
amb la visita dels diferents 
agents atmosfèrics de sol, 
pluja i vent. Enguany, això sí, 
tots els actes al carrer van po-
der tenir la seva lluentor.
 
D’entre els actes de la Festa 
es va dur a terme per segon 
any consecutiu la Cagada de 
la mula, una juguesca amb un 
premi per a l’apostador que 
tingui la butlleta d’una peça 
de tauler coincident amb la 
posició de la defecació de 
l’animal. Aquesta activitat es 

va dur a terme a la parcel·la 
de sota el carrer del Trull, ter-
reny el qual va ser durant uns 
anys propietat de l’Associació 
Centre Instructiu i Recreatiu 
i família Sabala; actualment 
és propietat de l’Ajuntament 
i utilitzat com a aparcament 
de cotxes.
 
El premi del joc és de 1.000 
euros i aquest any va recaure 
en la senyora Maria Dolores 
Acevedo. Finalment, i com 
a anècdota, és d’interès co-
mentar que el protagonista 
del passeig no va ser precisa-
ment cap mula, sinó que va 
ser un ruc.

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO J. RODERGAS

Martí Ribalta, nou Traginer d’Honor

La Comissió de la Festa dels 
Traginers va crear per a la festa 
la figura del Traginer d’Honor. 
Cada dos anys es designa una 
persona que pren el compro-
mís de representar la popular 
figura que presideix la Caval-
cada dels Traginers que cada 
any omple els carrers de Bal-
sareny.
 
En els actes de la Festa Major 

es va dur a terme el nome-
nament del Traginer d’Honor 
pel proper període de 2015 
i 2016, a l’estrada instal·lada 
al Repeu, davant de l’edifici 
Casa Martí, molt a prop de la 
plaça que duu el mateix nom. 
L’acte va ser conduit per Jordi 
Santasusana, qui, amb Fran-
cesc Maya Comas, Traginer 
d’Honor sortint, va fer pública 
la designació com a proper 
Traginer d’Honor de Martí Ri-
balta Òrrit.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Berlinist al SonaB

El diumenge 4 de maig de 
2014, a les 7 de la tarda, la 
sala Sindicat va acollir el dar-
rer concert del cicle SonaB, 
amb una magnífica actuació 
del grup italo-català Berlinist. 
El grup el componen cinc 
peculiars instruments (veu, 
violoncel, harmònium, bate-
ria i teclat) que transporten 
l’espectador a un món màgic 
de so.

Berlinist és una formació de 
caire internacional, increïble-
ment prometedora en l’actual 
escena catalana, que pot tenir 
certes reminiscències amb 
bandes com Sigur Ros o Por-
tishead.
 
El públic assistent va deixar 
constància en tot moment de 
la seva satisfacció amb cada 
una de les interpretacions del 
grup; els membres del qual, 
agraïts, van acabar amb la re-
petició de la darrera peça. 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Arribats a un nou període de 
vacances escolars, l’Escola 
Municipal de Música va voler 
valorar el treball fet en l’àmbit 
musical del segon trimestre.
 
A la sala petita del Sindicat, 
la tarda del dijous 10 d’abril, 
alumnat i professors de corda, 
vent, teclat i bateria, van dur a 
terme el concert per a una au-
diència plena d’amics, pares, 
avis i tiets.
 
Resumint el concert, entre 

Nova audició de l’Escola de Música
d’altres, ens van delectar 
l’orella: El paracaigudes (violí 
amb Mònica Viu, Íria Cabra, Je-
nay Hernández...), Lightly (pia-
no amb Jana de Miguel, Clara 
Llimargas...), Preludi Carcassi 
(guitarra amb Mar Sangüesa, 
Xavi Vall...), River flow in you 
(piano amb Judit Capdevila, 
Sara Estruch...), Allegreto (pia-
no amb Laia Rodríguez, Martí 
Llimargas...), Ritme i breaks 
(bateria amb Adrià Martínez, 
Àngel Ribalta...), Yankes Doo-
die (saxo amb Aritz Lorente...) 
i veus amb Laura Baron i Sara 
Estruch.
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Conjunt YOUNG de TATTOM-GAMMA
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El Cross del Traginer creix amb la categoria infantil


