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SARMENT

El divendres 16 de febrer, Pere 
Casaldàliga va complir 90 
anys. El balsarenyenc, bisbe 
emèrit de São Félix do Ara-
guaia, va ser homenatjat a 
l’església de Santa Maria del 
Pi, de Barcelona, plena a ves-
sar en un acte que va comp-
tar amb un magnífic concert 
a càrrec de Carles Casas, amb 
Núria Cols, Jordi Farrés i Pau 
Lligades, interprentant peces 
de la suite “Araguia” del ma-
teix Casas, i espirituals negres. 

L’acte, organitzat per 
l’associació “Araguaia amb 
el bisbe Casaldàliga” amb la 
col·laboració de la parròquia 
del Pi, va ser presentat pel 
periodista Antoni Bassas i va 
comptar amb la participació 
de Paco Escribano, Mònica 
Terribas, Ricard Costa-Jussà 
(provincial dels pares Clare-
tians), Maritxu Ayuso, Joan 
Soler i Arcadi Oliveras. 

Casaldàliga: 90 anys interpel·lant-nos 

Tothom va destacar la im-
mensa personalitat del pare 
Pere, però també es va incidir 
molt, com ell sempre ha de-
manat, en les seves “causes”: 
la defensa dels drets de les 
persones i dels pobles, i en 
especial dels més desvalguts, 
els que més pateixen la injus-
tícia i l’opressió. 

Des del Sarment, al llarg de 
40 anys, hem donat sempre 
suport a la lluita del bisbe 
que, com ell mateix explica, 
“va néixer a cal Lleter”, i ens 
hem fet sovint ressò de les 
seves vivències, les seves pa-
raules i els seus escrits. També 
el poble de Balsareny s’hi ha 
mostrat sempre solidari i im-
plicat, com ho ha demostrat 
abocant-se dues vegades en 
l’organització del Fòrum Ca-
saldàliga.  El dia 16 hi va ha-
ver balsarenyencs presents 
a l’església del Pi, i ens agra-
da anunciar que el proper 
mes d’abril, previsiblement 

el dia 8, la Trobada anual de 
l’Associació Araguaia tindrà 
lloc al nostre poble; amb un 
seguit d’activitats que com-
memoraran el 90è aniversari 
del bisbe i també els cinquan-
ta anys de la seva missió al 
Brasil. Ens adherim, doncs, a 
aquest merescut homenatge: 
que per molts anys el testimo-
ni del pare Pere ens continuï 
interpel·lant a través dels seus 
poemes i dels seus escrits i en 
favor de les seves causes.

PERE COROMINAS

PERE COROMINAS
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Balsareny va viure el dissabte 
17 de febrer una nova mani-
festació de grups ultradretans. 
Convocada per una platafor-
ma que es diu “Por España 
me atrevo”, però amb bande-
res de la formació neofeixista 
“Democracia Nacional”, l’acte 
va aplegar una setantena de 
persones, la gran majoria de 
fora de Balsareny. Molta gent 
del poble va optar per ignorar 
la concentració i tancar-se a 
casa; això sí, es van col·locar 
tot de pancartes demanant 
pau i convivència, algunes de 
les quals van ser arrancades 
durant la manifestació, o poc 
abans que comencés. Els ma-
nifestants, alguns amb la cara 
tapada amb màscares, d’altres 
fent salutacions feixistes, van 
recórrer els carrers del poble, 
van llegir un manifest i van fer 
crits contra l’alcalde i la seva 
família. També es van pro-
duir actituds violentes: a més 
d’insults i amenaces, un jove 
i un home van rebre cops de 

puny, una dona va rebre un 
cop i una empenta, i un jove va 
ser colpejat al cap amb el pal 
d’una bandera i va rebre una 
puntada de peu a l’esquena, 
fets que va denunciar. 

[Resum de les informacions 
publicades a ‘Regió7’ i ‘Nació 
Digital’]

En resposta a aquests fets in-
admissibles, que novament 
han posat als mitjans el nom 
de Balsareny en relació amb 
actituds intolerants i violen-
tes, el diumenge 18 es van 
concentrar unes quatre-cen-
tes persones, en llur gran ma-
joria del poble, a la plaça de 
l’Ajuntament, on es van llegir 
els següents manifestos i es 
va anunciar per al diumenge 
següent un acte de caràcter 
lúdic i festiu per continuar rei-
vindicant que a Balsareny som 
gent de pau i de seny, contra 
la falsa imatge que se’n vol 
difondre, i rebutjant aquesta 
violència que se’ns imposa tan 
impunement. 

Avui diem prou!

Carme Galera
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Manifest: Avui diem prou
Avui diem prou!
Prou d’amenaces a veïns i veïnes. 
Prou d’actes covards darrere d’una màscara. 
Prou a mentides i relats que compren mitjans. 
Prou a la por.
Prou de “seny controlat” davant dels atacs. 
Prou a qui manipula. 
Prou d’embrutar el nostre poble. 
Prou d’indesitjables que no volen pertànyer 
a la nostra comunitat.  
Prou d’agressions, ni una més!
Prou de silenci: no callarem davant els atacs feixistes 
que fa temps que patim.

L’1 d’octubre, tothom a Balsa-
reny vàrem defensar les urnes, 
no només d’un estat que ens 
les volia prendre: aquí a Balsa-
reny les vàrem defensar d’un 
grup de que no hi entén de 
democràcia ni de convivèn-
cia.  Aquests mateixos han in-
ventat històries, han provocat 
enfrontaments i busquen la 
nostra humiliació amb actes 
com el d’ahir.   

Balsareny no és això! Avui 
diem prou!

Hem reaccionat amb accions 

diverses que ens fan forts. 
Tots els esforços i actuacions 
són positius, ho hem de tenir 
present. No ens hem de justi-
ficar de res. Tenim força! Som 
molts! Estem al costat de totes 
les persones que han estat 
amenaçades i agredides! 

Seguim endavant!
Però Avui diem prou! 

“Siguem lúcids. Siguem ferms. 
Estigueu units. Responeu a la 
persecució amb esperança. 
Responeu a la por amb unió” 
(Pere Casaldàliga)
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Resolució del Centre 
Instructiu i Recreatiu 
(Casino) en relació a les 
agressions feixistes del 
17 de febrer de 2018 a 
Balsareny

La junta del Centre Instructiu 
i Recreatiu (Casino), en nom 
propi i dels seus socis, con-
demna de manera rotunda les 
agressions feixistes d’ahir, 17 
de febrer 2018, contra socis i 
ciutadans de la població.

Com a finalitat de l’associació 
hi ha el foment dels valors i 
amistat bàsics a la societat, 
convertir l’entitat en un lloc de 
convivència i comunicació i en 
un centre de trobada ciutada-
na.

Els últims esdeveniments oco-
rreguts a Balsareny, intentant 
fracturar el poble i dividir-lo, 
són totalment rebutjats pels 
socis i amics.

Les agressions feixistes a com-
panys i companyes han de ser 
rebutjades i condemnades. 

La pau i el respecte mutu no 
poden conviure amb el feixis-
me ni amb el seu ideari, ni amb 
la imposició per la força de les 
idees. Expressem la nostra soli-
daritat amb totes les agredides 
i desitgem una bona feina per 
erradicar la violència de la nos-
tra societat i del nostre poble. 

Els Ateneus i Casinos estem 
pels valors de la fraternitat, so-
lidaritat i camaraderia, i per la 
pau i la convivència.

Endavant el poble de Balsa-
reny; fora feixistes dels nostres 
carrers.

Dissabte 20 de gener, a l’espai 
del Rebost del Traginer,  als 
baixos de cal Merenci, es va 
fer la presentació de la Fes-
ta dels Traginers d’enguany, 
que celebra el 75è aniversari 
de la represa a la postguerra. 
van parlar, entre altres, per 
la Comissió, Abel Artigas, 
Jordi Santasusana i Jacint 
Orriols; els nuvis (Adal-
bert Arnau i Laura Bonet); 
els dissenyadors del cartell 
(Txus Garcia i Adrià Davins) 
i l’alcalde, Isidre Viu. 

Presentació de la Festa 

SARMENT

A. SELGAS

A. SELGAS
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El dijous 1 de febrer va tenir 
lloc la tradicional presenta-
ció de la Festa dels Traginers 
als alumnes de l’escola Gui-
llem de Balsareny i de la Llar 
d’Infants Sant Marc. A causa 
del mal temps, es va fer a la 
sala Sindicat, amb la participa-
ció de membres de la Comis-
sió de la Festa dels Traginers 
i de la Colla de Geganters i 
Grallers de Balsareny, així com 
de la Pubilla de Balsareny, 
Blanca Soler; la Dama, Mer-
cè Rovira, i l’Hereu, Ferran 
Duocastella; i es va presen-
tar el banderer dels Traginers 
Joves, Èric Medina, i els seus 

El Traginer a l’escola

SARMENT cordonistes, Francesc Xavier 
Caballero i Joan Riera. 

L’acte es va completar amb la 
representació de l’espectacle 
infantil-familiar “Traginers 
de fum”, original de Climent 
Ribera, a càrrec de la com-
panyia La Rata Produccions, 
amb l’actuació de Sergi Ga-
misans i Climent Ribera i 
amb Irene Mas com a tècni-
ca de so, sota la direcció de 
Tàtels Pérez. L’obra, a partir 
d’uns “Traginers de fum” que 
viatgen perduts en el temps, 
descriu la figura dels tragi-
ners al llarg dels segles, a tra-
vés d’històries i llegendes de 
Balsareny, com el cens dels 

A. SELGAS

A. SELGAS

capons, el setge dels carlins, 
la implantació de la indústria 
tèxtil o la migració de les ma-
sies cap als pobles; per cen-

trar-se en la decisió, presa ara 
fa 75 anys a la barberia de ca 
l’Arep, de reprendre la Festa 
després de la guerra.



Cavalcada dels Traginers Joves
SARMENT

El dissabte 3 de febrer, un matí 
fred però assolellat, va tenir 
lloc l’esplèndida Cavalcada 
dels Traginers Joves, que va 
seguir els carrers del poble fins 
arribar a la plaça de l’Església, 
on mossèn Antoni Bonet va 
beneir les bèsties. El banderer 
era Èric Medina, i els cordo-
nistes, Francesc X. Caballero 
i Joan Riera, que encapçala-
ven, amb l’Hereu i les Pubilles, 
una llarga corrua de mules i 
matxos amb sàrries, àrguens i 
altres estris de treball, seguits 
de no pocs carros plens de 
quitxalla, que contribuïren a 
donar un caire enjogassat i 
festiu a la diada popular. 
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Dansaires Traginers
ELS PASTORETS DE BALSARENY

Els Dansaires dels Pastorets 
de Balsareny, com ja és tradi-
ció, el dissabte 3 de febrer van 
fer una actuació a la plaça de 
la Mel de Balsareny, en el marc 
de la Festa dels Traginers 
2018, després de la Cavalcada 
dels Traginers Joves.

Van començar ballant «La Ti-
rotitaina», una graciosa dansa 
originària del Pallars Sobirà, 
on ja fa anys que es va per-
dre, i que tenia una certa re-
tirada amb la  «Bourrée» de 
l’Alvèrnia. Els balladors for-
maven parelles dansant amb 
els braços creuats: agafant-se 
mans dretes amb mans dretes 
i mans esquerres amb mans 
esquerres. Aquí es va presen-
tar en un treball coreogràfic 
adequat a l’edat dels petits 
dansaires. 

Tot seguit, la Jota «Traginers, 
Diada i Festa»: un fragment del 
muntatge coreogràfic que es 
va presentar per primera vega-

da l’any 1998, en la celebració 
dels 50 anys de l’Esbart Dan-
saire Sant Esteve, basat en el 
vals-jota «Bisbalenc», del com-
positor Max Havart.

A continuació, «Punteta i taló», 
dansa senzilla d’entreteniment 
i diversió, ballada sovint en 
festes i celebracions al llarg de 
l’any, i que conserva un context 
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SARMENT

de dansa que és important 
d’ensenyar als més menuts.
Seguidament, el «Ball de Pe-
dretes»: els balladors porten 
a les mans unes fustes que 
imiten unes pedres, i les col-
pegen rítmicament com a ins-
truments de percussió, volent 
significar l’alegria del cant i el 
ball primitiu, que feia servir 
els elements més simples i 

propers a les persones.  

L’actuació va acabar amb «Ma-
rinada», un homenatge als 
pescadors i mariners de Cata-
lunya. És un arranjament de sis 
fragments de diferents danses 
marineres: jotes, havaneres, 
sardanes, fins i tot peces ins-
pirades en música d’òperes o 
sarsueles. Danses que es balla-
ven per acomiadar els pesca-
dors quan es feien a mar, o per 
donar-los la benvinguda i cele-
brar una bona pesca. La coreo-
grafia ha estat creada i adap-
tada als membres del cos de 
dansa i grup juvenil dels Dan-
saires, amb la col·laboració del 
grup infantil.

El públic va premiar amb 
aplaudiments l’esforç dels 
Dansaires, que tornaran a ba-
llar a Balsareny el 25 d’abril, dia 
de la Festa Major, i el 29 d’abril, 
en el marc de la Roda d’Esbarts 
de la Catalunya central.

SARMENT
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Els Traginers desafien amb èxit la pluja 

El diumenge dia 4 va co-
mençar fred i plujós. El mal 
temps va deslluir una mica 
la Torrada del Traginer, el 
Mercat i la Botiga del Tragi-
ner, que tanmateix van oferir 
els seus serveis, igual com el 
Rebost, les Rodes, la Boti-
ga de Ceràmica i la Taver-
na. L’assistència de públic va 
minvar, com és natural, però 
Déu n’hi do, dels decidits que 
van venir a celebrar la festa. 
Força gent, doncs, al final; i 
que va poder gaudir d’una 
cavalcada molt bonica.  

Ben d’hora, la Comitiva 
d’Honor, amb la Cobla Ciu-
tat de Manresa, va anar a 
buscar la núvia, Laura Bo-
net i Simon, amb la seva 
mare, Esperança Simon, i el 
seu pare, Agustí Bonet. A la 
Casa de la Vila els esperava el 
nuvi, Adalbert Arnau i Cos-
ta, amb els seus pares, Josep 
Arnau i Aurèlia Costa, i allà 
es van celebrar les núpcies.

Després, la comitiva, amb 
les cordonistes Montserrat 
Santasusana i Sílvia Di-
vins, van anar a buscar el 
banderer, Jordi Santasusa-

SARMENT

SARMENT

na i Vila. I després d’un repic 
de campanes, va començar 
la gran Cavalcada dels Tra-
giners, amb una nodrida re-
presentació de les Pubilles 

i els Hereus de Catalunya, 
precedits pels Trabucaires 
i Morterets de Rajadell. Ho 
amenitzaven la banda de 
l’Agrupació Musical de Cer-

A. SELGAS
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danyola del Vallès, la Cobla 
Ciutat de Manresa i els Tim-
balers i Grallers de la Colla Els 
K+Sonen de Balsareny. Pre-
sidia la desfilada el carruatge 
del Traginer d’Honor 2017-18, 
Rossend Santasusana, se-
guit del carruatge dels anti-
cs Traginers d’Honor, Josep 
Rodergas, Francesc Maya i 
Martí Ribalta.

Venia a continuació la gran 
desfilada de Traginers amb 
mules i matxos carregant al-
bardes, sàrries, bastos i altres 
estris per portar tota mena 
de materials. Tot seguit, una 
vintena de carros de trans-
port i tartanes plenes de qui-
txalla. Després desfilava una 
representació d’Autrefois Le 
Couserans, de Sent Gironç a 
l’Arièja, amb el grup folklòric 
la Bethmalaise i la banda 
dels Diables Rouges, acom-
panyant unes espectaculars 
carretes de bous transpor-
tant palla i herba i un esclop 
gegant, símbol de la seva fes-
ta, i dos grans bous negres, 
de més d’una tona cadascun, 
que arrossegaven un tronc 
de vuit metres i mig i que pe-
sava també més de mil qui-
los. Un seguici d’espontanis 
i de genets tancaven la co-
mitiva.

La cavalcada va ser àmplia-
ment comentada per en Ja-
cint Orriols al seu pas per 
la plaça Onze de Setembre; 
i els animals foren beneïts 
per mossèn Antoni Bonet 
davant l’església parroquial 
de Santa Maria. En acabat, es 
va lliurar l’estendard al ban-
derer de l’any que ve, Jesús 
Acevedo.

SARMENT

SARMENT

SARMENT

La pluja va impedir que sor-
tissin els gegants i gegantons 
de les dues colles gegante-
res de Balsareny, així com la 
comparsa Birakari, de ge-
gants vinguts expressament 
de Sestao; i va fer que se sus-
pengués la tradicional Cursa 
de cavalls, ponis, mules i ases. 
La Festa es va cloure amb un 
concert del Cor BalM a la Ta-
verna del Traginer. Felicitem 
els organitzadors i agraïm la 
seva presència a tots els que 
ens van visitar desafiant la 
pluja. 

Fins l’any que ve! 

SARMENT
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Un Carnestoltes vistós i participat
SARMENT

El dissabte 10 de febrer, un any 
més, la rua del Carnestoltes va 
sortir a desfilar pels carrers de 
Balsareny. Va fer un dia assole-
llat però fred, i a la tarda ja no 
feia sol; però la gent no es va 
espantar i nombroses compar-
ses es van apuntar a la gresca. 
Entre les disfresses s’hi podien 
veure pirates,  vikings amb vai-
xell i tot, croats, sants Jordis i 
dracs, Darth Vaders i altres per-
sonatges de Star Wars, Gan-
dolfs i personatges d’El Senyor 
dels Anells, cuiners, xancletes, 
cintes de casset, barrufets, 
indígenes, zombies, rockers, 
molinets de vent i arcs de sant 
Martí, així com una fauna molt 
variada: hipopòtams, tigres, 
ossos, lleopards, pandes, gra-
notes, dofins, cavallets de mar, 
marietes, aranyes, cabretes, 
pingüins... Amb la carrossa 
del rei i la reina del Carnestol-
tes, amenitzada per DJ Reber 
i Dani Magyk, van arribar a la 
plaça de l’Ajuntament, on els 
reis van fer el pregó i hi va ha-
ver un ball de confetti. Al ves-
pre, al Sindicat, sopar de Car-
nestoltes a càrrec de Sol i Cel, 
i gran ball amb DJ Reber i Dani 
Magyk. Els premis a les millors 
comparses van ser: la més tre-
ballada, els Vikings; la més di-
vertida, els Hipopòtams balla-
rins; la més original, les Cintes 
de casset. Un dia ben alegre i 
animat, familiar i participatiu: 
gràcies als organitzadors i a 
tots els participants.

A. SELGAS

A. SELGAS

A. SELGAS A. SELGAS

A. SELGAS

A. SELGAS
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Thriller
EMMB

Els alumnes d’Avançat 1 de 
l’Escola Municipal de Música 
han fet un treball de recerca 
que us presentem a conti-
nuació.
Thriller es l’àlbum més venut 
de tots els temps, el sisè àlbum 
del cantant Michael Jackson.

Per què ens agrada thriller?

Perquè hi surten frases 
musicals i ritmes molt re-
petitius i això fa que sigui 
enganxós.

Perquè el videoclip té molts 
efectes especials i és com 
una pel·lícula de terror.

Perquè hi apareixen zom-
bis i actualment estan de 
moda, surten en moltes 
pel·lícules i sèries. Creiem 
que Michael Jackson es va 
avançar al seu temps. 

·

·

·

Curiositats:

·

·

·

EMMB

bis van ser realitzats a partir 
de roba recol·lectada per 
l’Exèrcit de Salvació.

El 2009 va ser inclòs en el Re-
gistre Nacional de Cinema 
d’Estats Units, considerant-
lo com a “cultural, històric i 
estèticament significatiu”

·

Poble i caràcter:
tossudesa

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Qui em coneix bé sap que 
no és mai la meva intenció 
d’ensabonar ningú, però en-
guany i en aquest mes de 
febrer cal treure’ns el barret 
davant uns homes i dones ca-
paços de patir les inclemències 
d’una meteorologia adversa 
per complir amb la història 
dels nostres avantpassats. Par-
lo de la Festa dels Traginers, 
enguany deslluïda per la pluja.

El meu plany és que, malgrat 
la falta de pluja que patim da-
rrerament, en aquesta ocasió 
va ploure el dia que Balsareny, 
com cada any, acull milers de 
persones arribades des de di-
ferents punts de Catalunya per 
reviure aquest museu històric 
que és la Festa.

Sí, poble de caràcter i tossu-
desa de gent d’aquí i vinguda 
de fora que estimen la festa i 
la cultura, creuen en la socia-
bilitat i en la pau. Els tres ter-
mes primers formen part de 
les arrels d’un país, Catalunya. 
Bé, no faria honor al títol si 
m’estengués massa, per tant 
la meva felicitació personal, 
en primer lloc per als nuvis 
d’enguany, l’Adalbert i la Lau-
ra, i també per als bous fran-
cesos, per al grup de tambors 
i grallers “Els K+ Sonen” i per 
a tots i cadascun dels compo-
nents de la Cavalcada, sota el 
comentari informatiu i perso-
nalitzat del nostre conciutadà 
Jacint Orriols.

Ens agrada el Thriller per-
què encara està de moda, 
i els nostres pares ballaven 
els seus hits quan tenien 
de 10 a 15 anys.

·

El director del vídeo 
va ser John Landis,
que va dirigir el 
clàssic de terror 
“Un Home Llop 
Americà a Londres”.

L’editor i el director 
del vídeo van
 haver d’amagar 
les bobines de la pel·lícula, 
atès que Jackson va pensar 
a destruir-les, en vista que la 
seva religió el va amenaçar 
amb l’excomunió per vio-
lar les regles sobre imatges 
fosques.

Amb la finalitat de retallar 
despeses, els vestits de zom-
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Neus Orriols Alsina, d’ERC, 
a l’atenció de les persones a l’Ajuntament 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Neus Orriols és nascuda a Bal-
sareny el 26 de juliol de 1959 
i és llicenciada en Psicologia 
Clínica  per la UAB, màster en 
Psicologia Comunitària (UB) i 
màster en Direcció Pública Esa-
de (URL). Per la seva feina es pot 
dir que constantment ha hagut 
de fer formació per diferents 
temes i procura adaptar-se a 
cursos de curta durada que van 
sorgint. Com ens diu: “Dedicar-
te a la política també implica 
formació i en aquest sentit te-
nim bona oferta, altra cosa és 
poder fer-ho tot”.

A la Neus li agrada llegir, però 
ens diu que ho fa poc i ho acu-
mula en èpoques de vacances. 
Ara llegeix “La cançó dels Mao-
ris”, que és la continuació del lli-
bre “Al país del núvol blanc”, 
de Sarah Lark. La fascinació 
per Nova Zelanda, la visió de 
diferents cultures i personatges 
femenins interessants podria 
ser el resum d’aquests llibres. 
“Potser una de les coses que 
m’agrada més llegir és poesia 
i sempre trobo el moment per 
llegir un poema; en ocasions, 
i si m’agrada molt, el memo-
ritzo”. 

Viatjar també li agrada molt, 
encara que li falten molts llocs 
per conèixer. Els viatges de què 
més gaudeix són els que la 
porten a conèixer cultures dife-
rents. A vegades li agrada més 
observar la gent, escoltar-los, 
que no pas veure monuments. 
Aquest setembre va estar a 
l’Índia; bé, a una petita part, ja 
que com ens comenta “allò és 
immens, i la veritat que em va 
seduir molt!”.

“Gaudeixo del mar en totes 
les seves vessants de paisat-
ge i l’enyoro quan passa un 
temps que no el veig. Sovint 
tinc la necessitat d’anar-hi: 

qualsevol punt de la Costa 
Brava és recomanable. No 
practico cap esport en con-
cret; camino quan puc i, quan 
els horaris ho permeten, fer 
ioga em satisfà”. 

Ha fet teatre amateur, en con-
cret als 14 anys va formar part 
de la Lluerna quan el grup va 
iniciar una segona etapa. Més 
tard i ja passats quinze anys o 
més, va participar en diferents 
tallers i en alguna obra de la 
qual guarda un gran record; 
“potser ara toca altre cop ac-
tivar aquest tema, em vindria 
molt de gust”. 

— Com va anar això d’entrar a 
formar part de la política mu-
nicipal?

— Visc política municipal 
cada dia, ja que treballo en un 
Ajuntament, el proper març ja 

farà 30 anys. El món local per-
met proximitat amb la gent 
i acció immediata. No va ser 
fins al 2003 que m’implico 
d’una manera més activa 
en política, perquè no creia 
oportú fer-ho abans per raó 
de la meva feina. El 2007 vaig 
formar part de la llista d’ERC 
a la ciutat on treballo i en 
aquella legislatura vaig viure 
dos anys intensos al capda-
vant dels serveis territorials 
de la Conselleria d’Acció So-
cial i Ciutadania. Més tard vaig 
entrar a la secció local d’ERC 
Balsareny; vaig formar part de 
la llista d’ERC en la legislatura 
passada, i en l’actual vaig re-
petir. 

— Per què a ERC?

— ERC és un partit molt pro-
per a mi per moltes raons. 
M’identifico plenament amb 

els valors republicans de lli-
bertat, igualtat i fraternitat. 
L’objectiu d’ERC és treballar 
per assolir una societat més 
justa i solidària, sense des-
igualtats entre les persones 
i els territoris i que la via per 
fer-ho és aconseguir la in-
dependència de Catalunya. 
Admiro la trajectòria que el 
partit ha fet durant aquests 
86 anys d’història, amb els 
seus encerts i errors. En sóc 
militant des de fa temps, i se-
gueixo en aquest projecte on 
em trobo molt a gust.

— Tens antecedents familiars 
en política?

— Francesc Orriols Basany, 
tiet del meu pare i nascut a 
Balsareny, on va viure temps. 
Era d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i va ser regidor 
a l’Ajuntament de Manresa; 
més tard ocupà les secreta-
ries polítiques de diferents 
conselleries de la Generalitat, 
durant la Segona República. 
Malauradament va morir en 
un atemptat. Després, el meu 
pare, en Josep Orriols Rie-
ra, també va ser regidor de 
l’Ajuntament de Balsareny 
durant força temps, i diria 
que en uns temps molt signi-
ficatius i difícils. Recordo que 
ens explicava moltes coses 
de l’Ajuntament, sempre des 
de la seva òptica, dient que 
el diàleg i el consens eren 
imprescindibles. Políticament 
era just i molt inclusiu a nivell 
social.

— De quines àrees ets respon-
sable? 

— Les àrees de les quals sóc 
responsable són les que tenen 
a veure amb atenció a les per-
sones: Acció Social i Promoció 
de la Salut, Ensenyament , i 
Polítiques d’Igualtat, que per 
la feina conec força i per tant 

ARXIU
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TAVERNA EL BOTER

Amb motiu dels 90 anys de Pere Casaldàliga
JOSEP GUDAYOL I PUIG

“Jo moriré a peu dret, com 
els arbres...” vas escriure fa ja 
uns 40 anys. I segueixes sent, 
ja tocant els 90 anys amb la 
punta dels dits, vinclats els 
genolls i l’esquena del Par-
kinson, aquest “germà” esde-
vingut “lladre-grileiro” de la 
teva salut, de la teva autono-
mia i de la teva capacitat co-
municadora. Però segueixes 
íntegre, generós, ocupat dels 
germans i germanes propers 
dels retalls de la vida que 
t’arriben de lluny, de la justícia 
que continua encadenant i 
matant aquesta terra soferta. I 
segueixes encara amb aquella 
estranya tendresa que neix de 
la teva pau enmig d’una lluita 
tan despiadada amb què la 
malaltia et tracta.

Sí, és una passió semblant a la 
de tants homes i dones vícti-
mes de malalties nascudes al 
cervell i que asserveixen el cos. 
Passió nascuda, segurament, 
dels esgotaments de tants 
viatges, acollides, dejunis, nits 
de vetlla, hores de persecució, 
incomprensions, jerarquies, 
persecucions de terratinents, 
calúmnies de polítics corrup-
tes, intents d’atemptat de 
sanedrins diversos. Passió de 
vida oferta, “Passionis causa” 
vas rebre aquella distinció a 
una universitat: per la teva 
passió  per i amb els humans. 
Amb els indis –els lliures Tapi-
rapés, els guerrers Xavantes, 
els empobrits Karajàs. I amb 
tants germans de les lluites 
pels seus drets, pels campe-
rols i els reconqueridors de les 

terres robades pels latifundis 
–els de les terres ocupades, 
els de l’ocupació Comissió 
Pastoral de la terra, els del 
Moviment dels Camperols 
sense terra; amb les comares 
de l’Araguaia, arrugades, so-
fertes, valentes, lluitadores, re-
sistents; comares rostres de la 
comare Maria, rostre de totes 
elles.

I amb tantes comunitats ecle-
siàstiques de base de Brasil i 
de tota l’Ameríndia, transfor-
mant l’església de Jesús fent 
església nova que neix del po-
ble i de l’esperit, que recupera 
la paraula i la presència pro-
fètica de les dones, que lluita i 
resisteix la voràgine d’aquesta 
bogeria malaltissa del neoca-
pitalisme que destrossa terra, 
selva, naus i mars, i que mata 
animals i persones, assassina 
de pau i possibilitats de viure. 
I amb la terra que resisteix en-
cara tots els mortífers embats 
de la gran capital, de l’usura i 
el lladrocini fets llei. I t’alces tu, 
amb tants morts i màrtirs de 
la caminada “Vides per la vida”, 
amb el màrtir Jesús, i dels vius, 
amb nosaltres de Catalunya i 

vosaltres de Brasil, i resta del 
món, t’alces amb el crit de la 
terra, crits de la memòria amb 
les resistències i els passos 
de la lluita. Amb els serens si-
lencis matinals, musicals pels 
cants i crits d’ocells i bestioles. 
Amb les abraçades de la ten-
dresa, poesia, música, rialles, 
de taula compartida, de casa 
per a tothom, del murmuri 
d’aquest llenguatge que tan 
bé comprens tu de l’Araguaia. 
Perquè entrant en les profun-
ditats de les seves aigües, n’ha 
renascut fet poble, germà de 
tots i totes, escoltant la veu 
més íntima i radical que bate-
ga al teu cors. 

En aquests dies duríssims, fos-
cos i lluminosos de Catalunya, 
algú va enviar un missatge de 
Whatsapp just la nit del 30 
de setembre a l’1 d’octubre, 
aquelles paraules de Miquel 
Martí Pol: “I sobre tot no obli-
dis que el teu temps és aquest 
temps que t’ha tocat viure, no 
un altre i no en desertis, or-
gullós o covard, quan et sen-
tis cridat a prendre part, com 
tothom, en la lluita, car el teu 
lloc només tu pots omplir-lo”.

m’hi sento còmoda. Són re-
gidories que et fan gestionar 
moltes coses diferents alhora,  
i sempre la persona en tot el 
seu cicle vital ha de ser el cen-
tre d’atenció. Facilitar la igual-
tat d’oportunitats, detectar 
l’exclusió i actuar, promoure 
hàbits saludables, recursos 
educatius per a tothom...

— Com valores el treball que es 
fa des d’un ajuntament?

— Els ajuntaments tenen 
unes competències concre-
tes que són les que cal por-
tar a terme, però sempre es 
va més enllà i això depèn de 
cada equip de govern i de 
les possibilitats que tingui 
en el seu mandat.  No em re-
fereixo a fer coses que impli-
quin cost econòmic, penso 
en altres que impliquen crear 
xarxes i participació. Per tant, 
valoro el treball que es fa des 
d’un ajuntament, molt posi-
tiu quan les seves polítiques 
tenen en compte més enllà 
d’allò que toca i que cons-
tantment estan atents al que 
passa a la comunitat.

— Reunions, plens... Com 
t’organitzes?

— Segueixo amb la meva fei-
na, però tinc autonomia per 
fer-la compatible amb la tasca 
de regidora; per tant, procuro 
adaptar-me a les reunions 
que comporten les diferents 
regidories. També fem reu-
nions amb el grup municipal 
setmanalment. Els plens són 
cada dos mesos, però també 
impliquen un treball a priori. 
Els dijous sóc a l’Ajuntament 
tot el dia i puc atendre perso-
nes i entitats. 

ARXIU

ENTREVISTA
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Traginers, 75 anys
MN. ANTONI BONET TRILLA

Ha estat per a mi el primer any 
de veure i viure aquesta festa 
tan arrelada a la nostra pobla-
ció de Balsareny i alhora vincu-
lada amb sant Antoni Abat. En 
voldria destacar algunes im-
pressions.El correfoc infantil, 
amb tot un caire familiar, molt 
participat i ambientat i amb 
uns petards en forma de ben-
gala que jo mai havia vist. Fou 
divendres, des de la plaça Ri-
card Viñas fins a l’Ajuntament.  

La cavalcada jove, amb la pu-
billa, la dama i els hereus, el 
banderer i els dos cordonistes, 
feia goig de veure. Els carros 
replets d’infants contents i 
joiosos i d’altres amb diferents 
càrregues. A l’hora de beneir 
he pensat que eren més im-
portants les persones que els 
animals, però avui anava per 
ells, encara que no en fossin 
conscients.

L’actuació dels dansaires dels 
Pastorets de Balsareny a la 
plaça de la Mel ha estat posar 
mel a la boca. Danses molt 
boniques, molt bona ambien-
tació, un so excel·lent i un sol 
amb un gran caliu, que fou 
d’agrair en una jornada d’un 
fred d’hivern, com escau per 
sant Blai. 

El joc de les anelles, ben sim-
pàtic, malgrat alguna petita 
trampa perdonada. El nou 
mural dels Traginers fa goig 
de veure; i el Rebost amb les 
rodes i, sobretot, els invents 
originals i creatius, demana 
passar-hi una bona estona tot 
rumiant i cavil·lant. La botiga 
de ceràmica, amb una oferta 
ben variada, i el correfoc dels 
Traginers i l’espectacle piro-
musical:  Déu n’hi do!

La torrada del Traginer, molt 
completa, ben preparada i ben 
servida. I el casament tradicio-
nal, una bona forma de donar 

relleu a un compromís amorós 
lligat a la festa.

Ara ve la Cavalcada dels Tragi-
ners: molt completa, digna de 
ser mirada i admirada. Va ser 
bonic veure els vint-i-quatre 
traginers que van desfilar amb 
els seus guarniments habituals 
i 4els diversos recipients que 
s’empraven antigament per 
carregar mercaderies i pro-
ductes del camp. I no diguem 
dels bous de més de mil quilos 
dels membres de la comissió 
d’Autrefois le Couserans, del 
poble de Saint Girons (França), 
arrossegant un gran carre-
ta de palla; un altre, un tronc 
de 1.100 quilos i un tercer, un 
esclop de grans dimensions. 
Certament, hem tingut la visita 
de la germana pluja, que ens 
ha portat aigua, tan important 
i necessària, però que ha ai-
gualit la festa i la concurrència. 
Hauríem preferit que aquesta 
visita hagués estat en una altra 
jornada; però, gràcies a Déu, 
no depèn de nosaltres. Confio, 
l’any vinent, si Déu vol, poder 
veure les curses cap al Castell. 

L’exposició de fotos d’en Ben-
vingut Xandri: un merescut 
homenatge. A la Taverna del 
Traginer, una bona actuació 
del Cor Balm de joves de Bal-
sareny. 

Mentre jo he anat beneint els 
animals i algunes persones, 
mossèn Joan Bajona, tot un 
artista, ho ha aprofitat per fer 
algunes fotos. Felicitats i per 
molts anys! Enhorabona, Tra-
giners!

SARMENT

‘A cent cap als cent’ passeja 
per Balsareny

SARMENT

La segona sortida d’aquesta 
temporada del cicle de pas-
sejades “A cent cap als cent”, 
per a la gent gran, es va ce-
lebrar el dia 20 de febrer en 
terme de Balsareny. La sor-
tida s’havia programat per 
al dimarts snterior, dia 13, 
però el mal temps va fer que 
s’ajornés. 

Organitzada per l’Ajuntament 
de Balsareny i el Centre Excur-
sionista de Balsareny, amb el 
suport de la Diputació de 
Barcelona, la caminada va 
aplegar vora dos centenars 
de persones, de Balsareny, 
badia del Vallès, Centelles i 
el Prat de Llobregat. Després 
d’esmorzar al Sindicat, van 
sortir pel pont de la via cap 

al Castell de Balsareny; d’allà 
cap a la colònia Soldevila i la 
Rabeia, i cap a la resclosa del 
Manresans; tot seguint pel 
bosc de ribera i la síquia fins 
a l’aqüeducte de Santa Maria, 
per acabar dinant i ballant al 
Sindicat. Allà es va projectar 
una filmació de la Festa dels 
Traginers d’enguany i es va 
fer esment del 90è aniversari 
de Pere Casaldàliga, recitant 
un poema seu. Els assistents 
s’ho van passar d’allò més bé. 

El present cicle de passeja-
des havia començat el 29 de 
novembre a Badia del Vallès, 
i continuarà el 21 de març 
al Prat de Llobregat i el 10 
d’abril a Centelles, per acabar 
amb una festa de fi de tem-
porada a Palau-Solità i Plega-
mans el mes de maig.

A. SELGAS

A. SELGAS
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REPTE / OBITUARI

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

31-07  CASIMIRO DIAZ MORENO              90
01-08  ANGELA MANENT FAIXÓ              90
04-08  PERE PEIX PEDROL              65
08-08  CONXITA VERNET ABEYÀ              95
11-08  ALBERTO LÓPEZ GARCÍA              85
17-08  JOSE RAFAEL GONZÁLEZ BONILLO             91
20-08  MONTSERRAT BALLART FRANQUESA        84
26-08  EUGENIO GÓMEZ MAGDALENO            77
25-09  JAUME PARERA LLULL             73
25-09  ORENCIO MORA GARCÍA   81
11-10  ANA MORÓN RODRÍGUEZ    75
17-10  ANTONIO GALLARDO CUÉLLAR  84
25-10  AMADO VILLAGRASA IBÁÑEZ  91
27-10  BENVINGUT XANDRI CARDONA  82
08-11  ANATOLIO MORA MORENO  80
14-11  JOSÉ GALERA GARCÍA  88
24-11  ÁNGELES CARNEIRO PÉREZ  87
27-11  MATILDE RODRÍGUEZ GALERA  58
01-12  ANICETO BRUCH CLUSELLA  80
06-12  MARIA TORRENTALLÉ BADIA  94
07-12  ELVIRA BESA VILA  74
11-12  ANGELA XANDRI CARDONA  94
22-12  DOLORS COLELL BADIA  91
29-12  MANUEL LUPIÓN MARTÍN                                   85

ESPORTS

Resposta al repte 29: 
podran fer 8 panellets.

ROC CARULLA

Repte núm. 30

Un nenúfar, amb un creixement tal que dobla 
la seva superfície de fulla cada dia, és capaç de 
cobrir totalment la bassa del sultà de Bagdad en 
una setmana. Quant temps trigarien dos nenú-
fars com aquest a cobrir la mateixa bassa?

Salut i lògica.

FRANCESC CAMPRUBÍ

Desembre finat, 
any acabat

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)             6 , 1
Mitjana (min.+màx.)        7 , 5
Mitjana de mínimes        -0,1
Mitjana de màximes      15,2
Mínima (dia 13)  -4,5
Màxima (dia 28)   20,9
Mín. més alta (dia 4)             4 , 0
Màx. més baixa (dia 26) 8 , 7

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 5)  1.030,9
Mínima  (dia 11) 991,8

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 1)         49,0
Velocitat mitjana          5,3
Recorregut del vent (en km)       3.965,5
 
La pluja (litres) 
Dia 6    2,0
Dia 7    25,0
Dia 11     1,5
Dia 14     5,6
Dia 26   53,0
Total                87,1 litres

Bethelhem 
Manzano es 
penja l’or sub-18 
dels catalans de 
3.000 llisos

SARMENT

Bethelhem Manzano, fondis-
ta de l’Avinent CA Manresa, 
es va penjar la medalla d’or 
en els campionats de Cata-
lunya sub-18 de 3.000 llisos 
celebrats a Sabadell. Manza-
no va imposar-se en la final 
amb un registre de 10’39’’48. 
En sub-18 masculí, el man-
resà Jan Bayona va acaronar 
la medalla, en classificar-se 
quart amb 9’19’’57.

Els atletes del CA Igualada Pe-
tromiralles Naima Ait Alibou i 
Ayoub Ait Addi van aconse-
guir medalles d’argent en les 
categories sub-20 i sub-18, 
respectivament. Ait Alibou va 
ser subcampiona sub-20 amb 
10’22’’08 i Ait Addi va ser sub-
campió en sub-18 amb 9’12’’ 
06, categoria en què Riduan 
Boulbayem (CAI) va ser vuitè 
amb 9’26’’70.

També del CAI, Judit Ibarra 
va ser quarta sub-18 amb 
11’10’’62 i Carla Alemany, 
cinquena amb 11’21’’48. 
Paral·lelament es va disputar 
el català sub-20 de pes, amb 
un quart lloc de Núria Rey 
(9,93 m).

[Regió7, 21-02-2018]

Relació dels difunts des
del dia 31 de juliol 
al 31 de desembre de 2017
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Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY

PEIXATERIA
MARIA


