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El 17 d’agost, Barcelona —i 
Cambrils la matinada del 
18— va viure una jornada 
tràgica, amb uns atemptats 
terroristes que van causar 14 
morts i molts ferits. Davant 
aquests actes de barbàrie 
indiscriminada, de fanatisme 
criminal sense sentit, només 
podem adherir-nos al senti-
ment de dolor, que compar-
tim amb els familiars i amics 
de les víctimes, i  al de grati-
tud als Mossos i altres cossos 
policials, bombers, serveis 
d’emergències, hospitals i 
personal sanitari, i a tants he-
rois anònims que es van abo-
car a ajudar en moments de 
pànic. Ells van ser els que, en 
primera instància, van estar a 
l’alçada dels esdeveniments i 
van fer possible que el balanç 
final de morts no fos més 
gran. Queda intentar recu-
perar la normalitat d’un país 
que sempre ha estat obert i 
tolerant, i rebutjar els intents 
d’intoxicació políticament 
interessats, així com les veus 

xenofòbes que aprofiten ca-
sos així per fomentar la in-
tolerància. No oblidem que 
gihadista no és sinònim de 
musulmà, i que la gran ma-
joria de víctimes d’aquests 
terroristes són justament 
musulmans que no pensen 
com ells. També cal reflexio-
nar sobre el fet que els autors 
de l’atemptat, majoritària-
ment, eren molt joves, al-
guns nascuts aquí i quasi tots 
educats i aparentment inte-

grats a casa nostra. Aquest 
és un problema comú a tot 
el món occidental, i no es re-
soldrà fent demagògia, sinó 
fomentant arreu del món la 
cultura de la pau i de la soli-
daritat; i mentrestant, dotant 
de recursos suficients, i sense 
restriccions mesquines, els 
organismes que vetllen per la 
seguretat de les persones. No 
tenim por, i volem continuar 
sent un país lliure, acollidor, 
demòcrata i pacífic.

L’atemptat de Barcelona
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Manifest del Pacte del Bages pel Dret a Decidir

 El dia 1 d’octubre, data del 
referèndum anunciat, ja és 
molt pròxima. Tots els estudis 
d’opinió que s’han fet  han 
mostrat de forma evident  
l’amplíssima voluntat popu-
lar de celebrar-lo i el govern 
de la Generalitat ha expressat 
també la seva ferma decisió de 
mantenir-ne  la convocatòria. 
La pregunta que se sotmetrà 
a la consideració de la ciuta-
dania és clara i ha de permetre 
conèixer democràticament 
quina és l’opinió majoritària 
sobre un tema  essencial:  si 
Catalunya vol constituir-se en 
un estat independent o con-
tinuar dins de l’Estat Espanyol. 

Les entitats i col·lectius que 
constitueixen el Pacte del Ba-
ges pel Dret de Decidir, s’hi 
van aplegar precisament des 

CCB

de fa molts mesos amb un 
objectiu concret: donar su-
port a l’exercici d’aquest dret. 
Per tant, respectant del tot la 
diversitat d’opinions que hi 
pugui haver entre els nostres 
associats, ara és justament el 
moment d’impulsar la par-
ticipació en el referèndum 
que s’ha convocat. Sobretot 
davant de la creixent actitud 

antidemocràtica de l’Estat que 
en els últims dies ha vulnerat 
drets bàsics reconeguts en la 
Declaració Universal del Drets 
Humans que el mateix Estat 
Espanyol va signar.

Així doncs, tenint en compte 
que en els darrers anys hi ha ha-
gut prou ocasions per debatre, 
argumentar i preparar l’opinió 

pública per prendre una deci-
sió  fonamentada i democràti-
ca sobre el futur del nostre 
país, les entitats signants fem 
una crida a participar decidi-
dament en el referèndum del 
dia 1 d’octubre per tal que 
es pugui conèixer quina és 
la voluntat majoritària dels 
nostres conciutadans en 
una qüestió tan fonamental.  

CCB

Des de les primeres eleccions 
democràtiques després del 
franquisme, Sarment s’ha 
posicionat sempre a favor de 
la participació ciutadana en 
tots els processos electorals, 
referèndums i consultes. En-
tenem que cal escoltar sem-
pre l’opinió dels ciutadans, 
i que els ciutadans hem de 
fer sentir la nostra veu. Com 
deia Joan Fuster, “si no fem 
política, altres la faran per 
nosaltres”. I aquest cop no és 
diferent. Sí que varien deter-
minades circumstàncies: el 
referèndum que el govern de 
Catalunya ha convocat per al 
dia 1 d’octubre no és reco-
negut pel govern de l’Estat, 
que —a diferència del que 
va fer el govern britànic amb 
Escòcia— s’oposa a la seva 
celebració. Tot i això, el re-

ferèndum respon als progra-
mes electorals dels grups que 
al Parlament tenen la majoria, 
guanyada a les urnes, i que no 
fan més que portar a terme 
allò que van prometre i per al 
que van ser elegits. Posar les 
urnes és, doncs, donar respos-
ta a la voluntat d’una majoria 
d’electors. La pregunta del re-
ferèndum versarà, sense am-
bigüitats, sobre la indepen-
dència. És tan legítim voler-la, i 
votar sí, com no voler-la, i votar 
no; però el govern de l’Estat i 
la majoria dels partits d’àmbit 
estatal, així com alguns partits 
polítics catalans més o menys 
vinculats o dependents dels 
seus homòlegs estatals, estan 
en contra del simple fet de ce-
lebrar la consulta. No és que 
vulguin fer campanya a favor 
del no, és que volen impedir 
que es voti. Fem una crida a 
la sensatesa de tots plegats i 

confiem que el dia 1 es podrà 
anar a votar arreu de Catalu-
nya en pau i amb llibertat, i 
que el poble català expres-
sarà la seva voluntat de forma 
lliure i clara; i instem tothom a 
exercir amb normalitat el seu 
dret democràtic. 

[Aquest és l’editorial que ha-
víem previst a mitjan setem-
bre. Arran dels fets esdevinguts 
el dia 20, amb la intervenció 

Urnes són democràcia

de diversos Departaments del 
Govern i actuacions que vo-
len impedir l’exercici dels drets 
propis de la ciutadania i de les 
institucions catalanes elegides 
democràticament, expressem el 
nostre suport als membres del 
Govern, associacions, entitats, 
organitzacions i a tots aquells 
que treballen i es mouen de for-
ma cívica, pacífica i democràti-
ca en defensa d’aquests drets 
inalienables.– CCB]
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L’alcalde dimiteix

El dia 14 de setembre, el fins 
ara alcalde de Balsareny, 
Albert Neiro, va anunciar 
que renunciava als càrrecs 
d’alcalde i de regidor, adduint 
que volia iniciar una nova eta-
pa «per obrir nous horitzons 
personals i professionals». La 
resta de regidors de l’equip 
de govern (Mariola Fabián, 
Albert Otero i Jorge Aguile-
ra) van mostrar respecte per 
la decisió de l álcalde, que 
afirmen que és estrictament 
personal, sense relació amb 
l’escenari polític del país ni a 
nivell local. 

El regidor portaveu de Gent 
de Balsareny, Albert Otero, 
va adreçar un missatge de 
tranquil·litat a la ciutadania, 
dient que el grup se sent 
«amb més força i energia que 
mai, amb ganes d’entendre’ns 
amb tothom i de tirar enda-
vant amb el projecte». Va dir 
que volien «intentar tenir el 
màxim de suports» sense 
descartar cap escenari; que ja 
treballaven en propostes de 
govern i que preveien iniciar 
converses amb els dos grups 
de l’oposició: ERC (4 regidors) 
i el PDeCAT (3 regidors). 

L’equip de Gent de Balsareny 
es va manifestar disposat a 
«garantir la governabilitat» 
del poble. Per l’entrada d’un 
nou regidor, es prioritza-
ria l’ordre de la candidatura 
electoral (la número cinc 
de la llista era Aida Pérez i 
el sisè Agustí Codina). Pel 
que fa al candidat a l álcaldia, 
Otero va dir que, tot i haver-
hi «bastant consens», el grup 
faria públic en pocs dies el 
nom de la persona escolli-
da. Mentrestant, Mariola 
Fabián, que era la primera 
tinent d’alcalde, va assumir 
l’alcaldia en funcions.

Els grups municipals d’ERC 
i el PDeCAT es mantenien a 
l’expectativa de com evo-
lucionarien els canvis en el 
govern municipal. Cap de les 
dues formacions no descarta-
va possibles pactes entre les 
diferents forces. Per ERC, Isi-
dre Viu subratllà la bona en-
tesa del seu partit tant amb 
l’equip de govern com amb 
el PDeCAT de cara a possibles 
pactes, sense descartar-ne 
cap; i fins i tot va plantejar la 
possibilitat de fer «un govern 
de concentració» dels tres 
grups. Pel PDeCAT, Noèlia 
Ramírez tampoc no descar-

tava cap possibilitat, dient 
que amb el nou escenari 
calia tenir present «la situa-
ció tant a nivell de país com 
d ájuntament».

Es va anunciar que en el ple 
ordinari previst per al 28 de 
setembre es faria efectiva 
la renúncia de Neiro com a 
alcalde i que la setmana se-
güent —després, doncs, de 
l’1 d’octubre— tindria lloc el 
ple d’investidura del nou go-
vern. Per ara, tots els escena-
ris es mantenen oberts.
(Sobre informacions extretes 
de Regió7 i Nació Digital)
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SARMENT

La nit del deu de setembre, a 
Balsareny va tenir lloc els ac-
tes de celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya, orga-
nitzats per l’ANC, ERC i PDe-
CAT. Després de concentrar-se 
a la plaça de la Mel, hi va ha-
ver una marxa de torxes cap 
a la plaça de l’Ajuntament, 
on es va procedir a canviar 
l’estelada que hi ha a la faça-
na; es va llegir el manifest de 
l’Onze de Setembre i es va 
cantar l’himne Els Segadors. 
Tot seguit, de retorn a la plaça 
de la Mel, hi va haver una bo-

SARMENT

Actes de la Diada Nacional

tifarrada popular, seguida 
dels parlaments de Mirella 
Cortès, senadora per ERC; An-
toni Massegú, del PDeCAT; i 
Àlex Montes, de l’associació 
Súmate; així com de diverses 
persones de Balsareny que 
van donar arguments per vo-
tar Sí al referèndum del dia 
1 d’octubre, en temes com 
l’economia, l’educació, la sa-
lut, els serveis socials, la cul-
tura, els esports, la gent gran, 
la gent jove, la pagesia, la in-
dústria i el comerç, les comu-
nicacions, les infraestructures, 
la seguretat i el medi ambient, 
entre altres. Finalment, el grup 

SARMENTSARMENT

“Set Vetes” va oferir un recital 
de cançons populars. La pe-
cularietat d’aquest any va ser 
la forta presència de Mossos 
d’Esquadra acompanyant 
els actes, a fi de protegir-los 
davant possibles intents de 
boicot per part de tercers 
d’ideologia contrària. És trist 
que una festa cívica i pacífica, 
que cada any se celebra amb 

tranquil·litat, seny i bon am-
bient hagi de ser protegida, 
però les circumstàncies ho van 
aconsellar. De fet, l’endemà 
mateix al matí, l’estelada ja ha-
via desaparegut de la façana 
de la Casa de la Vila, així com 
del balcó d’algun particular, i 
també, en dies anteriors, havia 
estat sostreta alguna pancarta 
propagandística.  



Balsareny va ser al passeig de Gràcia
SARMENT

Un any més, una nodrida 
representació de balsare-
nyencs, amb autocar i en 
cotxes particulars, va ser a 
la concentració per comme-
morar la Diada Nacional de 
l’Onze de Setembre (“la Diada 
del Sí”), aquest any a Barcelo-
na, fent una creu entre el pas-
seig de Gràcia el carrer Aragó, 
tot i que la gentada —més 
d’un milió de persones— om-
plia també els carrers adja-
cents. Als de Balsareny ens va 
correspondre la cruïlla entre 
el passeig de Gràcia i el carrer 
Mallorca. Grups d’animació, 
música, castellers, gegants, 
estelades… Una gran festa 
cívica, que va començar amb 
un emotiu minut de silenci 
per les víctimes de l’atemptat 
del 17 d’agost; a continua-
ció, l’Orfeó Català —i tots 
els assistents— va cantar Els 
Segadors; i Els Amics de les 
Arts van interpretar “Louisia-
na”, acompanyats de l’Orfeó 
Català. L’acte va tenir el seu 
punt àlgid a les 17:14, quan 
quatre lones gegants (una 
amb el dibuix d’una urna, 
dues amb la paraula “Sí” i una 
que deia “Pau i Llibertat”), 
van sortir dels extrems de la 
creu i avançaren a poc a poc 

sobre els caps de la gent con-
gregada, fins a trobar-se al 
bell mig.  Als crits habituals 
d’“Independència” s’hi van 
afegir els de “No tenim por” 
i “Votarem”. En acabat, par-
laments, entre els quals el de  
Jordi Sànchez, president de 
l’ANC; Neus Lloveras, presi-
denta de l’AMI; i Jordi Cuixart, 
oresident d’Òmnium Cultu-
ral; així com el tunisià Ahmed 
Galai, premi Nobel de la Pau, 

SARMENT

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

que ha reivindicat “el referèn-
dum legítim i legal”. 

Alguns, els més matiners, van 
anar a visitar el monument a 
Rafael Casanova, a la Ronda 
de Sant Pere, on ordenada-
ment, partits i entitats feien 
ofrenes florals. D’altres van 
anar al Foissar de les More-
res. I els que s’hi van poder 
quedar, van assitir al concert 
de cloenda de la XVII Festa 

per la Llibertat, organitzada 
per Òmnium Cultural al pas-
seig Lluís Companys, a l’Arc 
de Triomf; hi actuaren, entre 
altres, Judit Nedderman, Ja-
rabe de Palo, Txarango, Els 
Pets i Green Valley. Una Dia-
da, com de costum, multitu-
dinària, familiar, festiva i rei-
vindicativa, sense incidents 
ni males cares. La Revolta 
dels Somriures, la Revolució 
de les Urnes: la Diada del Sí.
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Un any més, el Consell de Jo-
ventut ha celebrat la Setmana 
de la Joventut a Balsareny, 
tota festiva i animada. Va co-
mençar el dimarts, 29 d’agost, 
amb un TORNEIG DE VÒLEI. 
Dimecres 30, a la piscina mu-
nicipal, el PREGÓ i un JOC DE 
NIT. Dijous, 31 d’agost, amb 
una NIT DE CINEMA, amb les 

XIV Setmana de la Joventut

SARMENT pel·lícules “Zoòpolis” (infan-
til) i “Contratiempo” (adults), 
que es van projectar a la sala 
Sindicat, i no pas a la pisci-
na, a causa de la previsió de 
pluja. Divendres, 1 de se-
tembre, també al Sindicat, hi 
va haver el SOPAR POPULAR, 
seguit de la ja mítica NIT DE 
MONÒLEGS, amb la divertida 
actuació de Juanjo Albiñana 
i Albert Boira. Dissabte 2 de 

A. SELGAS A. SELGAS

setembre, a les 11 del matí es 
va celebrar la GARRINKANA 
INFANTIL, seguida, a les 4 de 
la tarda, de la GARRINKANA. 
A la mitjanit va tenir lloc la 
REBENTADA DEL PORC, que 
obria pas al CORREABEURA-
DORS, amb el TUSSIMÒBIL, 
pels carrers del poble. El dis-
sabte 2 de setembre, a la nit, 
FESTA JOVE amb DJ Arzzett. 
I el diumenge 3 de setem-

bre, baixades pel TOBOGANT 
SPLASH SLIDE al carrer de la 
Costeta, i una nova edició del 
TUSSIKINTO a la plaça de les 
Monges. Molta gent va parti-
cipar en tots els actes o els va 
anar a veure.

 Cal felicitar els organitzadors 
per la feinada que han tingut i 
per la gresca que han generat. 
Gràcies i fins a l’any que ve!
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Balsareny a Sent Gironç

SARMENT

Una nodrida representació 
balsarenyenca, amb mem-
bres de la Festa dels Traginers 
i dels Geganters i Grallers de 
Balsareny han anat al depar-
tament de l’Arièja els dies 5 i 
6 d’agost. En concret, s’han 
desplaçat fins al bonic poble 
de Sent Gironç (nom occità; 
en francès, Saint-Girons), a la 
comarca del Coserans (fran-
cès, le Couserans) per partici-
par en la vint-i-cinquena edi-
ció de la seva festa “Autrefois 
le Couserans” (“el Coserans, 
antigament”). Al Coserans, 
a més de Sent Gironç. hi ha 
altres llocs interessants de 
veure, com la veïna ciutat 
de Sent Líser (Saint-Lizier), 
amb un castell medieval (el 
palau dels Bisbes) i una cate-
dral amb importants frescos 
romànics del segle XI.

“Autrefois le Couserans” és 
una festa que celebren a Sent 
Gironç des de 1993; l’element 
central és la gran desfilada 
del diumenge al matí, on 
participen centenars de per-
sones que recreen els oficis i 
la vida de la comarca en èpo-
ques més o menys llunyanes. 

DAFNE MOLINA

A. SELGAS

Hi desfila molt bestiar: ca-
valls, muls i ases, bous, xais, 
cabres, oques, galls dindis i 
altre aviram; i també molts 
carros de pagès, tractors an-
tics, màquines de batre i altra 
maquinària agrícola, cotxes 
de bombers, bicicletes, fins i 
tot avions dels anys 30 del se-

gle passat; i escenificacions 
d’oficis (mestres i alumnes, 
capellans i monges, metges 
i infermeres, botiguers, tra-
giners, segadors, dalladors 
d’herba, costureres, ocate-
res, rentadores, lleteres, es-
barts folklòrics...). En un po-
ble de 6.500 habitants 



s’hi concentren més de 
25.000 persones aquell dia. 

Ja el dia abans s’hi celebra 
un gran mercat, amb exhibi-
cions d’activitats agrícoles i 
floklòriques. Enguany, coin-
cidint amb el 25è aniversari, 
hi han convidat la Festa dels 
Traginers, que ja en diverses 
ocasions hi ha via participat 
amb alguns dels elements 
componen la nostra cavalca-
da, i els Geganters i Grallers 
de Balsareny; igual com gent 
de Sent Gironç han participat 
molts cops a la nostra Festa, 
i ho tornaran a fer l’any que 
ve. Concretament, Balsareny 
hi va aportar els Banderers 
i les Cordonistes, els Nuvis 
amb les famílies i el dot, més 
vuit mules amb bastos diver-
sos i dos carros, així com els 
gegants Marc i Maria amb els 
Grallers; també hi va anar el 
regidor de Cultura. El dissab-
te feia fresqueta i va plovis-
quejar; però tots els balsa-
renyencs que hi han desfilat 
n’han tornat molt satisfets, 
contents d’haver pres part en 
una diada tan senyalada. Per 
molts anys!

A. SELGAS
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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

A. SELGASDAFNE MOLINA
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Montserrat Sanmartí i Si-
mon va néixer el 10 de juny de 
1956 a Barcelona, i va créixer 
al barri de la Sagrada Família. 
Posteriorment va anar al par-
vulari i els primers cursos de 
primària a l’escola que hi ha-
via dins del recinte del temple, 
popularment anomenada “Els 
caganers” (actualment n’hi ha 
una rèplica que es visita); des-
prés al col·legi de monges “Di-
vina Pastora” i el batxillerat 
superior, com que ja treballa-
va, el va fer a l’acadèmia “Res 
Nostra”.

Actualment estudia anglès al 
Go idiomes de Sallent. Li agra-
da molt llegir, els últims lli-
bres que ha llegit són: “Bettý” 
d’Arnaldur Indridason i “Los 
ritos del agua” d’Eva García 
Sáenz de Urturi; aquest és el 
segon d’una trilogia. També li 
agrada viatjar i, ara que ja s’ha 
jubilat, ha pogut complir dos 
desitjos que tenia pendents: a 
la tardor, anar a fer senderis-
me per la Gomera i gaudir d’un 
concert d’orgue a l’església de 
la Madeleine de París. Les se-
ves activitats de lleure actual-
ment són: caminar, llegir, anar 
a la platja, ballar i badar.

— Com és que vas decidir fer 
de mestra?

— Sempre m’han agradat els 
infants. Quan era petita es 
veu que tenia traça a entre-
tenir els meus cosins petits, 
i també quan jugava sola ja 

Montse Sanmartí, més de 30 anys exercint de mestra a Balsareny
JOSEP GUDAYOL I PUIG

feia de mestra amb les me-
ves nines.

— Quins estudis universitaris 
vas seguir?

— En primer lloc, els estudis 
de magisteri (especialitat de 
llengües) a la Universitat Au-
tònoma. Al cap de 20 anys hi 
vaig tornar a fer el postgrau 
d’Infantil.

— Quines edats d’alumnes 
has tingut?

— He treballat amb infants 
de totes les edats. Vaig co-
mençar amb alumnes grans 

ARXIU

(sisè, setè i vuitè) i he acabat 
amb alumnes d’infantil.

— Com creus que afecta la so-
cietat als infants? 

— L’escola és el reflex de 
la societat i estem en una 
societat canviant. Els va-
lors que es tenien 35 anys 
enrere no són els mateixos 
d’enguany. Actualment hi ha 
un excés d’estímuls i infants 
amb agendes carregades 
d’activitats, alguns dispo-
sen de poc temps de lleure. 
Els infants han de jugar, ja 
que jugant és on realment 
aprenen. Crec que hi hauria 

d’haver més parcs infantils 
o aprofitar el pati de l’escola 
(amb un horari d’obertura 
i tancament) per dotar-lo 
de diferents espais de joc: 
enfilar-se, amagar-se, experi-
mentar, un sorral,  jocs per als 
més petits protegits amb un 
terra tou… Cuidar els nostres 
infants és fer una inversió de 
futur.

— Com valores el treball i la 
responsabilitat del professo-
rat?

— La feina de mestra és un 
sentiment molt profund que 
tens dins teu i si per un mo-
ment et pares a pensar tota 
la responsabilitat que com-
porta t’espantes. Els pares 
et confien el benestar dels 
seus fills i filles. Primerament 
els has de cuidar: una cria-
tura que no va contenta a 
l’escola difícilment aprendrà. 
De vegades cal comunicar a 
les famílies alguna cosa que 
no acaba d’anar a l’hora, i és 
un moment difícil. Cal trobar 
solucions ràpides als proble-
mes que sorgeixen diària-
ment, però quan tanques la 
porta de la classe t’oblides 
que a fora hi ha un altre món.

— Com vas arribar a exercir a 
Balsareny?

— A Balsareny hi vaig arribar 
el desembre de 1980 a fer la 
substitució de la Carmina. 
Hi he estat gairebé 31 anys. 
També he treballat a Mataró, 
Canovelles i Manresa.



Premsa Comarcal

Assessorament personalitzat i gratuït en 
les reclamacions per les clàusules abusives dels bancs

 Redacció. L’acord entre 
la Diputació de Barcelona i 
l’ICAB preveu el desplaçament 
d’un advocat a les dependèn·
cies dels Serveis Públics de 
Consum de les comarques de 
Barcelona que, prèvia visita 
concertada, atendrà de forma 
individualitzada les consul·
tes dels consumidors. A més, 
el consumidor també rebrà 
atenció personalitzada en re·
lació a la justícia gratuïta si 
decideix acudir a la via judi·
cial. «Aquest conveni reforça 
el servei d’atenció al ciutadà 
de la Diputació i se suma als ja 
treballats en matèria d’atenció 
jurídica. Una demanda impres·
cindible avui dia: garantir el 
servei al ciutadà», ha explicat 
la presidenta de la Diputació 
de Barcelona, Mercè Conesa.

«Agraïm el paper de la 
Diputació de Barcelona en la 
firma d’aquest acord: ens ha 
permès aplegar mitjans per 
defensar els drets de les perso·
nes», ha afirmat el degà de l’Il·
lustre Col·legi de l’Advocació 
de Barcelona, Oriol Rusca. «La 
proximitat és fonamental i en 
aquest sentit el coneixement 
que té la Diputació del terri·
tori ha estat clau», ha afegit.

Servei a tota la demarcació
Aquest primer conveni 

cobrirà 22 Serveis Públics de 
Consum a 6 comarques (Alt 
Penedès, Anoia, Baix Llobre·
gat, Barcelonès, Garraf i Ma·
resme): una àrea amb prop 
d’un milió i mig de persones. 
Les visites es podran concer·
tar fins el mes de desembre, a 
excepció del mes d’agost, i es 
faran , per tant, durant prop 
de 90 dies hàbils fins a final 
d’any. En aquest termini, 
s’oferirà el servei 350 hores 
cada mes. En aquest sentit, 
la diputada de Salut Pública 
i Consum, Laura Martínez, 
ha destacat que «el ciutadà, 
a través del seu ajuntament, 
rebrà una atenció acurada i 
personalitzada. També en re·
lació a la justícia gratuïta si 
decideix acudir a la via judi·
cial», ha afegit.

L’objectiu de Diputació de 
Barcelona és estendre aquest 
servei d’assessorament perso·
nalitzat sobre clàusules abu·
sives als 311 municipis de la 
demarcació. Així, la corpora·
ció contempla la firma de con·
venis amb la resta d’ Il·lustres 
Col·legis d’Advocats, com són 
el de Granollers, Manresa, Ma·

taró, Sabadell, Sant Feliu de 
Llobregat, Terrassa i Vic.

Suport als consumidors
Els acords amb els col·

legis professionals d’advo·
cats se sumen a les accions 
de suport als consumidors 
que la Diputació de Barcelona 
impulsa des de fa mesos per 
acompanyar·los en les seves 
reclamacions per les clàusules 
abusives.

Justament per atendre 
aquestes consultes, aquest 
any ha augmentat fins als 2 
milions d’euros el pressupost 
destinat als Serveis Públics de 
Consum. També ha intensifi·
cat la formació específica en 
clàusules abusives als tècnics 
d’aquests Serveis (77 munici·
pals i 7 comarcals) i ha con·
tractat les associacions de con·
sumidors més representatives 
per fer 150 xerrades i tallers 
arreu del territori.

En els 224 municipis que 
no disposen de Servei Públic 
de Consum propi, els ciuta·
dans també reben atenció 
directa a través de les Uni·
tats Mòbils d’Informació al 
Consumidor (UMIC). Des de 
començament d’any, a més, 

la Diputació de Barcelona 
ofereix consells i informació 
sobre els protocols de les en·
titats bancàries, adreces de 
contacte, l’agenda d’accions 
formatives i un formulari de 
reclamació a través de la seva 
pàgina web (www.diba.cat)

Connectem la ciutadania 
amb la cohesió social

Connectar la ciutadania 
amb la cohesió social, com a 
pilar bàsic de l’estat del ben·
estar, és un dels objectius 
estratègics del Pla de Mandat 
2016·2019 de la Diputació de 
Barcelona. A banda del suport 
als consumidors, la corporació 
impulsa en aquest sentit un 
Pla de Xoc contra la Pobresa, 
que vol donar resposta a l’em·
pobriment progressiu i al cor·
responent increment del risc 
d’exclusió social.

Com a accions concretes, 
aquest Pla de Xoc contra la 
Pobresa inclou el programa de 
Foment de l’Ocupació, el Servei 
d’Intermediació de Deutes de 
l’Habitatge, el programa d’Au·
ditories i Intervenció en habi·
tatges en situació de pobresa 
energètica i el programa Targeta 
Moneder amb impacte social.

❱ La Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona presenten un conveni per 
a l’atenció personalitzada dels consumidors

❱ L’acord s’estendrà a la resta de col·legis 
professionals de la demarcació i preveu el desplaçament 
d’advocats a les dependències municipals 



‘Cançons a Mahalta’, 
poemes de Màrius Torres

ELS PASTORETS DE BALSARENY

El dia 10 de setembre de 2017, 
a la Biblioteca Pere Casaldàli-
ga, els Rapsodes dels Pasto-
rets de Balsareny han fet la 
seva tradicional lectura poèti-
ca, que ja ha arribat a la seva 
tretzena edició. En anys ante-
riors, han recitat poemes de 
Salvat-Papasseit, Maragall, Es-
priu, Verdaguer, Sagarra, Pere 
Quart, Foix, Climent Forner i 
Pere Casaldàliga, així com una 
antologia de poesia catalana 
des de la Renaixença, una de 
poemes sobre el Tricentenari i 
una sessió dedicada a Ramon 
Llull, Cervantes i Shakespeare. 

Aquest any, el poeta escollit 
ha estat Màrius Torres, de la 
mort del qual commemorem 
el 75è aniversari. Màrius Tor-

res (1910-1942) va néixer a 
Lleida i, en els pocs anys que 
va viure, ens va deixar una 
poesia de gran qualitat lírica 
i sensibilitat intel·lectual, amb 
un acurat sentit de la llen-
gua, que ens parla de l’amor, 
l’espiritualitat i la serena ac-
ceptació del seu destí, com 
també de la tristesa de veure 
esfondrar-se el seu anhel pa-
triòtic i cívic arran de la guerra 
civil i la immediata postguer-
ra, que va viure angoixat al 
sanatori del Puig d’Olena, al 
Moianès. La seva obra ha es-
tat traduïda a molts idiomes i 
forma part de diverses anto-
logies de poesia europea en 
diferents llengües.  

En acabar, i com cada any, els 
rapsodes i el públic assistent 
van cantar Els Segadors. 

ELS PASTORETS DE BALSARENY
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La deixadesa de vacances 
a Balsareny 

BLANCA SOLER

No ve d’una, ni de dues, ni 
de tres setmanes i no em 
serveix l’excusa “la brigada 
està de vacances” perquè els 
ciutadans tenim tot el dret 
de passejar-nos per un poble 
net. No només estic parlant 
dels carrerons estrets, sinó 
dels carrers principals més 
transitats. Qualsevol pas de 
vianants el trobem ple de ver-
det i amb un pam d’herba a 
cada banda. Miris on miris, hi 
ha burilles entre muntanyes 
de fullaraca seca; són fulles 
que cauen d’arbres poc trac-
tats, pintats d’un verd entris-
tit, espigats de la copa i amb 
males herbes al peu del tronc. 
Per ser més concrets, aquests 
arbres es troben a la carre-
tera de Manresa, a la plaça 
de la Mel, al carrer Carrilet, a 
l’entrada de l’escola Guillem 
de Balsareny... 

Pel que fa a la flora, heu vist 

mai jardineres buides, amb 
trossos de rajola esquerdada 
o amb flors pansides, sen-
se color, per falta d’aigua? 
Doncs només cal passejar-te 
pel carrer Travessera, per la 
baixada del Torrent o la plaça 
de l’Ajuntament de Balsareny. 

Com a habitant i pubilla de 
Balsareny que sóc, em nego 
rotundament a viure en un 
poble així, brut, deixat, des-
cuidat, llardós i repulsiu. Ne-
cessitem una doble implica-
ció urgentment, per part del 
poble i de l’Ajuntament. Per 
part nostra, hem de complir i 
respectar les normes cíviques 
per tal de conviure digna-
ment fent ús de les papereres 
i contenidors que ens propor-
ciona l’ajuntament, i per part 
de la regidoria, començar a 
moure fils per cuidar i millorar 
les zones verdes i netejar car-
rers, carrerons, places i cam-
ins fins a quedar destapats de 
la porqueria que trepitgem.

BLANCA SOLER
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Quan el Casal es converteix en la nova llar

He pensat en moltes  maneres 
per començar aquest escrit: 
una breu història del Casal, 
la seva fundació o construc-
ció... Però m’he adonat que 
hi ha força  treball de recerca 
en molts llibres d’història co-
marcal i del poble; sense anar 
més enllà, a la Biblioteca hi ha 
un munt d’informació sobre 
el tema. És per aquest motiu 
que he decidit centrar aquesta 
presentació en les persones: 
les que hi viuen  i les que hi 
treballen, perquè son, en de-
finitiva, les que donen vida i 
sentit a aquesta institució de 
Balsareny.

Com passa en molts àmbits 
de la vida, no sabem què ens 
depararà el futur, però sovint, 
quan els nostres avis es fan 
grans, se’ns planteja el dilema 
: els podrem cuidar a casa o 
hauran d’anar al Casal?

I quan arriba aquest moment, 
en molts casos t’adones que 
realment t’ho estàs plantejant 
perquè no pots fer-te càrrec 
de la persona, i intentes pensar 
quin pot ser el lloc més ade-
quat on el teu ésser estimat 
pugui passar el temps que li 

MONTSE SOLER resti de vida ben cuidat i atès.

No és fàcil prendre aquesta 
decisió.  

Deixant de banda la qüestió 
econòmica, i centrant-me en 
les persones, portar un ésser 
estimat al Casal sovint repre-
senta un tràngol per a les famí-
lies,  que afronten una barreja 
de sentiments contradictoris.

És llavors, des del precís instant 
que prenem  aquesta decisió, 
sigui pels motius que sigui 
de cada família, que el Casal 
comença la seva feina amb la 
persona estimada i amb els 
familiars que hem d’assumir 
també la nova situació. 

Des del minut zero ens acullen, 
al resident i al familiar, perquè 
a partir d’aquell moment co-
mencem a formar part d’una 
altra gran família.

Vulguem o no,  el Casal passa a 
ser la nova llar d’aquella perso-
na, i de retruc, la nostra.

És llavors , també, quan les fa-
mílies comencem a trobar-nos 
en aquella casa, que no era 
casa nostra però que s’hi con-
verteix des del moment que 

els nostres familiars hi viuen.

I comencem a compartir ex-
periències i moments, que tot 
sovint comentem amb les per-
sones que hi treballen, perquè 
de cop ells es converteixen en 
el nostre suport, en l’ajuda que 
necessitem a cada moment 
determinat, en guies que ens 
orienten i informen, en els vet-
lladors del benestar de la nos-
tra persona resident.

I vet aquí que, de tant conviure 
a la mateixa casa, ens adonem 
que tenim les mateixes inquie-
tuds, que volem ser part activa 
d’aquesta gran família en que 
es converteix el Casal. Per això 
hem creat l’ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS I AMICS DEL CASAL 
VERGE DE MONTSERRAT.

Perquè, per a nosaltres, aquest 
centre passa a formar part de 
les nostres vides, hi patim les 
malalties i les angoixes, però 
també compartim les alegries 
i el benestar i, en definitiva, el 
dia a dia dels nostres éssers 
estimats.

No és que vulguem ser part de 
la família del Casal. És que ja en 
formem part des del moment 
que un membre de la nos-
tra família hi dorm, hi menja, 
hi respira, hi plora, hi parla, hi 
descansa.

I és pensant en el benestar de 
tots plegats, amb ganes de 
col·laborar i ajudar en tot el 
possible en el seu bon funcio-
nament, amb els sentits oberts 
per escoltar, aprendre i com-
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partir tots plegats, que neix  
aquesta Associació.

Perquè més que una residèn-
cia geriàtrica, per a nosaltres 
els familiars, és la nostra sego-
na casa, és on hi ha la persona 
estimada, és on t’ajuden a tirar 
endavant, on t’acullen i acon-
sellen.

Però, per sobre de tot, és on 
es desperta cada dia aque-
lla mare que no et recorda, o 
aquell pare que ja no camina, o 
la iaia que sempre somriu quan 
arriba la família.

Allà, al Casal, és on s’adormen i 
es desperten els nostres fami-
liars i amics. 

I allà ens tenen, i ens tindran, 
fins al darrer sospir, als mem-
bres d’aquesta nova Associació 
a Balsareny, oberta  a tothom, 
tal com diu el nom, familiars i 
amics, perquè som molts els 
que , ens agradi o no, formem 
part d’aquesta gran família a 
Balsareny.

Properament farem un acte de 
presentació al qual podrà as-
sistir tothom de Balsareny que 
hi estigui interessat. Esperem 
poder dir-vos la data al més 
aviat possible.

Fins llavors, gràcies al Sarment 
per deixar-nos fer ressò de les 
nostres inquietuds, gràcies al 
Patronat per l’acollida, gràcies 
a l’Ajuntament pel seu suport i, 
sobretot, gràcies a tots els tre-
balladors del Casal per la seva 
tasca.
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Sara Calpe de Gràcia va néixer 
el 1930 a Fígols. Des de fa molts 
anys, la Sara fa aportacions de 
roba (llençols, bates, etc.) que 
s’envien a Paraguai, a través de les 
Missioneres de la Institució Cla-
retiana. Això és gràcies a l’ajuda 
d’Emili Bonals, que li dóna tota la 
roba. Tot això ho fan desinteressa-
dament, sense obtenir-ne cap be-
nefici, només per ajudar persones 
que ho necessiten. 

Al llarg de la seva vida, la Sara ha 
ajudat moltes persones, ja sigui 
donant-los béns materials de pri-
mera necessitat o bé ajudant-los 
d’altres maneres. Fins i tot explica 
una anècdota d’un robatori, en 
què li van robar la bossa de mà i 
ella no va voler que tanquessin a 
la presó els dos nois joves que li 
havien robat. Per tant, sempre ha 
ajudat de manera solidària, des-
interessada i, el més important, 
sense demanar protagonisme de 
cap tipus. 

La gent de Paraguai està molt 
agraïda a la Sara per la seva aju-
da desinteressada de tots aquests 
anys i, de tant en tant, li envien fo-
tografies, postals de Nadal, obse-
quis, cartes d’agraïment... El Nadal 
passat, per exemple, li van enviar 
un pessebre d’argila.

Quin tipus de roba cuses per a ells?

- Per exemple, molts llençols, 
també havíem fet coixineres... 
També els feien falta molts pi-
tets, perquè van obrir un hospi-
tal i no tenien res, i llavors va ser 
quan els vaig ajudar més. Ara els 
envio més aviat roba.

Sara Calpe, col·laboradora a Paraguai
LAIA RIU

I qui t’ajuda a fer tot això?

- L’Emili Bonals dels Teixits Bo-
nals és qui em dóna la roba. 
Però jo no me la quedo mai, jo 
sempre la dono. Si no m’ajudés 
aquest noi jo no podria pas fer-
ho perquè tanta roba que fem, 
tants llençols i havíem fet tantes 
coixineres... a mi si no em donen 
la roba jo no puc fer-ho. Jo de 
fer-ho i treballar el que vulguis 
però jo li dic “em fa falta aques-
ta classe de roba” i me la porta. 
Jo puc fer tot això perquè l’Emili 
em dóna la roba, sense ell no po-
dria fer-ho. Tinc quatre màqui-
nes de cosir aquí a casa i podria 
cosir, però no podria ajudar tant 
si ell no m’enviés tota la tela. 

Quin és el procés des que tens la 
roba fins que arriba allà?

- Vénen unes monges a casa 
amb una furgoneta i s’ho em-
porten cap a Barcelona i allà elles 
ja es cuiden d’enviar-ho. Cap allà 
a Paraguai peces senceres no les 
podem enviar, perquè són molt 
grosses. Llavors per enviar-les 
les tallo a trossos i en fem els 
llençols i tot això, i llavors sí que 
es pot enviar. Com que hi ha tant 
jovent que viatja cap allà a aju-

dar durant les vacances doncs 
a les maletes s’emporten tota 
aquesta roba. Si algú de Balsa-
reny ho necessita, només fa falta 
que m’ho demanin, que si els fa 
falta jo els ho dono. També a mi 
cada mes o cada dos em porten 
ampolles de beure totes plenes 
de sucre i jo les dono a la gent 
que els fa falta. Jo sé de gent 
que gasten molt sucre perquè 
tenen canalla i els dono aques-
tes ampolles. És un noi d’aquí a 
Balsareny que li sobra molt sucre 
i me’l porta perquè el doni a qui 
ho necessita.  

I cada quant vénen a buscar-te 
roba a casa?

- Gairebé cada any vénen a bus-
car-ne. I també si necessiten al-
tres coses, les vénen a buscar. Per 
exemple, a mi em regalen molts 
vestits i jo si no me’ls poso doncs 
com que hi ha aquestes novícies, 
noies joves, que no van vestides 
de monges, ve una monja que 
es diu Núria Juncadella, que 

és de Balsareny, a buscar-me 
tots aquests vestits i els porta 
a aquestes noies joves, així van 
ben mudades. 

I, per últim, com vas començar a 
fer tot això?

- Fa tants anys que ni me’n recor-
do. Fa més de vint anys. Aquest 
noi ja sempre em donava retalls 
i li vaig dir que si me’ls dona-
va més grossos podria fer-ne 
llençols. Són trossos de roba 
d’aquests que a vegades surt 
algun fil... A vegades també ha 
tingut bates i també me les ha 
donat. Aquestes monges ho 
van saber de seguida perquè 
la Núria Juncadella és de Balsa-
reny i sabia que em donava tota 
aquesta roba. M’ho va dir i els 
vaig dir que les ajudaria amb tot 
el que pogués.

Moltes gràcies per concedir-nos 
aquesta entrevista i per explicar-
nos aquesta tasca desinteressada 
que fas i que ajuda a tanta gent.
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POLLASTRES A L’AST I MENJARS PREPARATS



“En el marco de la XLVII Feria 
del Libro de la ciudad de Ali-
cante, celebrada del 29 de ju-
nio al 9 de julio del presente, 
yo, Diego Galera Morales, he 
sido invitado a firmar libros 
de mi autoría, concretamente 
los editados, precisamente en 
Alicante dentro de esta últi-
ma temporada, títulos como 
Transparencia otoñal, de poe-
sía, y Una historia común, de 
narrativa”.

Amb una trajectòria prou co-
neguda d’aquest poeta bal-

Diego Galera, dedicació poètica, avui des d’Alacant
JOSEP GUDAYOL I PUIG sarenyenc, avui ens fa arribar 

aquest esdeveniment literari 
celebrat a Alacant. Els seus 
llibres han estat editats per 
l’editorial ECU (Editorial Club 
Universitario), ubicada a la 
població de Sant Vicent del 
Raspeig.

En Diego ens explica que 
agraeix a ECU el detall d’haver-
lo convidat a aquest certamen 
i que vol deixar constància 
de la bona marxa dels seus 
llibres. També remarca que 
sempre que tingui ocasió de 
col·laborar amb l’editorial es 
sentirà honrat de poder-ho fer.

ARXIU

De otoño a primavera 
(del llibre Transparencia otoñal)

Vago despertar a la ilusión,
la flor marchita en el jarrón
quiere cobrar de nuevo vida,
conocer una nueva primavera
y mezclar verde y azul.

El trino del gorrión
oír desde mi balcón
y despertar los instintos
dormidos y retenidos
en amarillento contenido
de otoño que no cesa
de desnudar árboles a mi paso.

Diversos veïns de Balsareny 
han denunciat a ‘Balsareny 
Avui’ la falta de civisme que 
han trobat sota el pont de 
l’antic curs del Carrilet, on hi ha 
el conegut Repeu. Una bona 
colla de balsarenyencs a qui 
els agrada sortir a caminar es-
tan farts d’evitar quedar em-
pastifats per la gran quantitat 
d’excrements de gossos que hi 
ha en aquest punt. 

Toc d’atenció sota el pont del Repeu
JOSEP GUDAYOL I PUIG Cal procurar ser cívics i por-

tar els nostres animals a fer 
les seves necessitats en llocs 
adients, o recollir els excre-
ments, i respectar l’entorn per-
què tots puguem gaudir del 
nostre paisatge. 

En aquest sentit, amb voluntat 
d’abordar la problemàtica del 
fet que mares, pares i infants, 
per un cantó, i propietaris 
de gossos, per l’altre, puguin 
gaudir de bona convivència, 
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l’Ajuntament de Balsareny ha 
instal·lat a mode experimental 
un equipament fins ara inexis-
tent al municipi: un parc per a 

gossos, tal com van anunciar al 
butlletí municipal “La Síquia”, 
núm. 4, corresponent a la pri-
mavera de 2017.

ARXIU



«Amb el títol “Conversió eco-
lògica, revolució cultural” 
l’Associació Araguaia amb el 
bisbe Casaldàliga hem volgut 
aprofundir sobre l’ecologia, 
com molt bé ens ha presen-
tat l’Agenda Llatinoamerica-
na d’enguany.

Com ens diuen a la presen-
tació de l’Agenda, en Pere 
Casaldàliga i en José M. Vigil: 
“Malgrat que la consciència 
ecològica creix en el món, 
podem dir que encara no hi 
ha voluntat política a les so-
cietats ni en els seus governs, 
ni prou moviment a l’opinió 
pública per al canvi que ne-
cessitem.” 

Per tal de participar a la cam-
panya, ens va acompanyar 
dels dies 1 al 9 d’abril, Birgit 
Weiler: Nascuda a Alemanya, 
pertany a la congregació’ de 
les Germanes Missioneres 
Mèdiques. Llicenciada en 
teologia, ha treballat en ba-
rris marginals de Venezuela 
i el Perú. En la seva vida per-
sonal hi ha una característica 
notable: el seu treball per la 
protecció’ dels indis Awajun 
i Wampis de l’Amazònia, la 
protecció del medi ambient i 
el treball per la pau. És inves-
tigadora i activista pels drets 
humans i ambientals. Refe-
rent per al Consell Episcopal 
Llatinoamericà en l’àrea eco-
lògica. 

El buen vivir, proyecto 
de vida con potencial 
profético 

Mis reflexiones han surgido 
en años de contacto con los 
awajún y wampis, dos pue-
blos originarios de la Ama-
zonía del Perú cerca de la 
frontera con Ecuador. A la vez 
se han enriquecido mucho al 

Conversió ecològica i revolució cultural
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JOSEP GUDAYOL I PUIG

participar en las labores de 
la zona pastoral de selva en 
el Vicariato de Jaén (Perú). 
Existe allí una iglesia local 
comprometida en el diálogo 
intercultural e interreligio-
so con ambos pueblos, que 
se genera en la práctica co-
mún y solidaria para lograr 
un Buen Vivir. Los awajún y 
wampis tienen una dimen-
sión fundamental de su cul-
tura en común con numero-
sos otros pueblos indígenas: 
su visión integral del mun-
do o cosmos. Vale recordar 
aquí que en su comprensión 
el cosmos es un tejido com-
plejo de relaciones, en las 
cuales las diferentes partes 
interactúan continuamente. 
El filósofo, teólogo y lingüista 
Carlos Lenkersdorf enfatiza 
al respecto que la cosmovi-
sión no es sólo “un asunto de 
la razón, de la mentalidad o 
del intelecto, sino que abarca 
al ser humano en su integra-
lidad y por ello también en 
su corporalidad y en su com-
portamiento. Por esa razón 
en castellano hablamos tam-
bién de cosmovivencia”. 

El Buen Vivir y sus 
connotaciones éticas 

Vale subrayar que el Buen 
Vivir como lo entienden los 
pueblos originarios no es 
meramente un término des-
criptivo, sino que tiene fuer-
tes connotaciones éticas. 
Requiere un sentido comuni-
tario, la práctica de recipro-
cidad, también en relación 
con la naturaleza, la solida-
ridad, la valoración de la di-
versidad como un potencial, 
una riqueza y no como una 
amenaza, así como también 
la participación, el respeto y 
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la preocupación por el bien 
común. 

Los pueblos indígenas saben 
por experiencia que ser co-
herente y perseverante en 
la práctica del Buen Vivir es 
una lucha permanente fren-
te a la intensa influencia de 
una cultura de consumismo 
y de ganancias a cualquier 
costo con su fuerte individua-
lismo. Requiere empeñarse 
continuamente en generar 
un equilibrio vivencial en los 
diferentes ámbitos de la vida 
para que todo sea orientado 
“hacia la vida en su plenitud”.»

ARXIU
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Pel juliol, 
pobres dels que 
estan al sol

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)            25,5
Mitjana (min.+màx.)       25,4
Mitjana de mínimes       16,6
Mitjana de màximes       34,2
Mínima (dia 1)                          11,3; 
Màxima (dia 31)                        39,3
Mín. més alta (dia 14)              24,0
Màx. més baixa (dia1)            27,4

Pressió (hPa) 
Màxima                     1.018,5; dia 3
Mínima                      1.004,0; dia 31

Vent (km/h) 
Ventada més alta        42,8; dia 23
Velocitat mitjana                      9,6
Recorregutdel vent  7.007,1 km

La pluja (litres) 
Dia 1                  2,3
Dia 8                  2,8
Dia 21                 4,8
Total                9,9 litres

METEOROLOGIAPUNTA DE BRAU

L’altre valor
JOSEP GUDAYOL I PUIG

“L’home ha d’ésser agraït”. No 
recordo en aquests moments 
l’autor de la frase; però, per-
meteu-m’ho, voldria fer-me-
la ben meva.

“El dia 3 de maig ens va 
deixar Maria Josefa Pulido 
Arévalo, esposa del nostre 
fidel col·laborador Josep 
Gudayol i Puig, i persona 
molt coneguda i estimada al 
poble per la seva implicació 
en nombroses activitats cul-
turals, cíviques i solidàries...”.

Aquest paràgraf pertany a 
la columna d’Opinió, signa-
da per en Ramon Carreté, 
del número 486 del Sarment 
d’enguany, de la qual n’estic 
molt agraït.

Dins un capítol d’agraïments, 
també vull donar les gràcies a 
l’equip de govern del nostre 
Ajuntament per haver pensat 
en la meva persona i a la vega-
da poder-me expressar dins 
de la secció “El racó del Josep”, 
corresponent al número 4 del 
butlletí municipal “La Síquia” 
(primavera del 2017), on, en 
un text fragmentat, faig valer 
cinc valors que considero que 
són i formen part de la meva 
personalitat.

Brau agraït també per a tota 
la gent del Grup la Il·lusió del 
Casal de la Gent Gran, grup 
de play-back, del qual en va 
formar des del començament 
la meva companya Maria Jo-
sefa Pulido Arévalo.

Moltes gràcies.

Resposta al repte 25:  
Les separa les 5/12 parts del bri

ROC CARULLA

Repte núm. 26

L’Arcadi Solà és un fervent seguidor del 
Repte del Sarment que ha plantejat aquest 
interessant desafiament. Diu que la pràctica 
habitual d’un lleter anglès massa espavilat 
consistia a repartir llet de la seva granja adul-
terada amb aigua. Sortia de l’explotació amb
un dipòsit de 32 galons plens de llet acabada 
de munyir i repartia 8 galons a cadascun 
dels quatre carrers del poble. En acabat de 
repartir al primer carrer es connectava a la xarxa 
d’aigua potable i el seu dipòsit tornava a quedar total-
ment ple. Quin escàndol! Feia això mateix en acabar de 
repartir a cada carrer. Després de servir el darrer carrer 
quedaven al dipòsit quaranta quarts de galó i mig de llet 
original. 

Quina quantitat de llet pura ha repartit a cadascun dels 
quatre carrers?

Salut i lògica!
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Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)            25,4
Mitjana (min.+màx.)  25,0
Mitjana de mínimes        15,7
Mitjana de màximes       34,2
Mínima (dia 9)                          11,8
Màxima (dia 4)                          40,4
Mín. més alta (dia 8)                21,4
Màx. més baixa (dia 31)             25,7

Pressió (hPa) 
Màxima                     1.017,2; dia 12
Mínima                      1.004,0; dia 31

Vent (km/h) 
Ventada més alta          41,8; dia 2
Velocitat mitjana                      9,0
Recorregut del vent  6.694,9 km

La pluja (litres) 
Dia 1                  1,1
Dia 6                  1,8
Dia 9                  6,8
Dia 10                  1,6
Dia 15                  2,7
Dia 19                  8,9
Dia 30                  2,6
Dia 31                15,5
Total               41,0 litres

FRANCESC CAMPRUBÍ

El sol d’agost ho 
asseca tot
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