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Fins sempre, Pere
LA JUNTA DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY

Aquest llibre és una breu pas-
sada per la història d’una ge-
neració  de joves d’un poble, 
que varen ésser educats en la 
repressió. Però se’ls va donar 
un calidoscopi amb el qual 
podien veure a l’horitzó tot 
un paradís. Els digueren que 
podien arribar-hi i comença-
ren a caminar. És el camí per 
arribar i alliberar-se en el pa-
radís perdut, és el record de les 
il·lusions per arribar-hi durant 
la repressió. I, un cop arribats, 
qui sap si el desencís del para-
dís aconseguit. Però mentre va 
durar, vam viure a pleret, vam 
gaudir i vibrar amb el paradís 
que aconseguíem. Aquell CCB 
va ésser el marc d’aquella re-
cerca. I, quan l’aconseguírem, 
començà la crisi. ¿Podem re-
afirmar, doncs, amb aquesta 
recerca i aquest retrobament, 
que només existeixen els para-
disos perduts?

Ens ha deixat, molt sobtada-
ment, un gran amic, i no ens 
surten les paraules que el seu 
record mereixeria. Tan sols 
unes breus pinzellades bio-
gràfiques.

Pere Juncadella Morera 
(1944-2018), professor ju-
bilat, era llicenciat en Eco-
nomia d’Empresa per la 
UNED i en Psicologia per la 
Universitat de Barcelona. 
Membre del nucli històric de 
l’Agrupament Escolta Gui-
llem de Balsareny als anys 
60, va formar part de la co-
munitat de base que es va 
constituir entorn de Lluís 

M. Xirinacs quan es va es-
tar a Balsareny i hi va con-
tinuar mantenint amistat i 
contacte; va participar en la 
constitució de la plataforma 
unitària de l’Assemblea de 
Catalunya i va ajudar activa-
ment a divulgar el seu ideari 
catalanista i democràtic en 
defensa de les llibertats cívi-
ques, socials i nacionals. I so-
bretot, va ser el fundador del 
Cercle Cultural de Balsareny, 
que va presidir molts anys. 

Precisament és l’autor princi-
pal del llibre El Cercle Cultural 
de Balsareny (1998), que ex-
plica i analitza la història dels 
primers i més intensos anys 
d’aquesta entitat; del seu 
pròleg és el fragment trans-
crit més amunt. Val a dir que, 
qui el vulgui llegir, se’l pot 
descar-regar sencer des del 
nostre lloc web. Aquesta va 
ser justament una proposta 
d’ell a la darrera assemblea 
del Cercle, que hem posat a 
la pràctica tot i que, per dis-
sort, ell ja no ho ha pogut 
veure. 

Com a membre del col·lectiu 
literari “Pep Campei” va pu-
blicar el volum d’autoria 
conjunta L’Artefacte (2011), 
que va obtenir el premi Vila 
d’Ascó 2010. I el 2015 va pu-
blicar La vida continua, que 
aplega 19 narracions que te-
nen en comú la complexitat 
dels sentiments i la dificultat 
de les relacions humanes. 

La vida s’ha aturat de cop 
per a ell, però continua. I ell 
hi continua també present, 

en el record dels seus amics 
que el trobarem a faltar, i en 
l’obra que ha deixat. L’escrita, 
i també la viscuda i empe-
sa: aquell paradís que vam 
somiar de joves i que es va 
desfer, però que ha deixat 
un brot viu, un Sarment, que 
continua –i ja fa 42 anys– in-
tentant fer cultura i fer poble. 
Un petit tany, però tenaç, de 
l’ideal que el va moure a bus-
car altres persones per fun-
dar aquell CCB ideal, que cer-
tament no és pas ben bé el 
que n’ha perviscut, però que 
aquí segueix tossudament 
alçat, i que avui s’ha quedat 
orfe. 

Gràcies, Pere. La vida conti-
nua, i els teus ideals de lliber-
tat també perduren, arrelen i 
s’escampen. Tu hi has posat 
la teva pedra; d’altres en vin-
dran. 

Fins sempre, Pere02

ARXIU
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Els mesos d’estiu no han min-
vat les activitats de protesta 
demanant l’alliberament dels 
presos polítics en presó pro-
visional, i pel retorn dels exi-
liats. Una situació que dura 
des de fa deu mesos i que no 
es preveu que es resolgui fins 
que tinguin lloc els judicis i 
es dictin les sentències. Men-
trestant, persones de Balsa-
reny han anat participant en 
les concentracions solidàries 
davant de la presó de Lledo-
ners, on hi ha Jordi Cuixart, 
Joaquim Forn, Oriol Jun-
queras, Raül Romeva, Josep 
Rull, Jordi Sánchez i Josep 
Turull (Dolors Bassa i Carme 
Forcadell són a presidis més 
distants). També s’han fet ac-
tuacions puntuals, com ara 
netejar parets de pintades. El 
dilluns 10 de setembre al ves-
pre es va fer la tradicional pu-
jada al Serrat del Maurici per 
canviar la senyera que hi one-
ja; més endavant hi va haver 
una marxa pacífica i silencio-
sa amb torxes, que va culmi-
nar a la plaça de l’Ajuntament 
amb la lectura d’un manifest 
i el cant de l’himne ‘Els Se-
gadors’. A continuació, a la 
plaça de la Mel va tenir lloc 
un sopar popular, amenitzat 
amb l’actuació del grup mu-
sical “Set Vetes”; actes orga-
nitzats per ANC Balsareny, 
ERC Balsareny i PDeCAT Bal-
sareny. 

L’endemà, diada de l’Onze 
de Setembre, dos autocars 

Balsareny celebra 
l’Onze de Setembre 

SARMENT plens de balsarenyencs, a 
més d’altres famílies que 
s’hi van desplaçar en cotxes 
particulars, van traslladar-se 
a Barcelona per participar 
en la gran manifestació de 
la Diagonal, que va concen-
trar més d’un milió de per-
sones. La tardor es presenta 
igualment reivindicativa, ja 
que es complirà un any de la 
manifestació del 20 de set-
embre, del referèndum de l’1 
d’Octubre, de la vaga general 
del 3 d’octubre i de les deci-
sions polítiques del 10 i el 27 
d’octubre que van desembo-
car en l’aplicació de l’article 
155, la destitució del Govern i 
l’empresonament o exili dels 
polítics independentistes. 
Fets que un dia formaran part 
dels llibres d’història, però 
que una part de la societat ha 
viscut i viu intensament en-
tre l’angoixa, l’esperança i la 
mobilització, i vol continuar 
sent-ne col·lectivament pro-
tagonista, fent sentir la seva 
veu i exercint els drets i les 
llibertats, de forma pacífica i 
cívica, en defensa dels valors 
democràtics, de la dignitat i 
de la justícia.

La Diada de l’Onze de Se-
tembre, a Balsareny, es va 
completar amb la tradicional 
Sardinada, seguida d’un ball 
popular amb l’actuació de 
“Pep i M. José”. I el dissabte 
dia 15, a la Biblioteca Popu-
lar, els Rapsodes dels Pasto-
rets de Balsareny van fer una 
lectura de poemes de Josep 
Carner. ARXIU

ARXIU
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CONSELL DE JOVENTUT

Un any més, el Consell de 
Joventut ha celebrat la quin-
zena Setmana de la Joventut 
a Balsareny, tota festiva i ani-
mada. Va començar el dimarts 
28 d’agost amb un torneig de 
vòlei. Dimecres 29, el joc de 
nit. Dijous 30, nit de cinema 
amb les dues pel·lícules: “Can-
ta” (per a públic infantil) i “No 
respires” (per a adults), que, 
com a novetat, es van projec-
tar al Castell de Balsareny. Di-
vendres 31 d’agost, a la plaça 
de la Mel hi va haver el sopar 
popular, en què aquest any 
es va coure un porc a l’ast,; 
tot seguit, la mítica nit de 
monòlegs al Sindicat, seguida 
d’un DJ. Dissabte 1 de setem-
bre, a les 11 del matí es va dur 
a terme la Garrinkana infantil; 
més tard, a les 4 de la tarda es 
va celebrar la Garrinkana per a 
adults. A mitja nit va tenir lloc 
la rebentada del porc, que 
obria pas al Correabeuradors, 
amb el Tussimòbil pel carrers 

Quinzena Setmana de la Joventut

A. SELGAS

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. SELGAS

del poble seguit d’un concert 
amb les actuacions de “Pa-
chucos” i, en acabar, DJ. I el 
diumenge 2 de setembre, a la 
tarda es va fer una nova edi-

ció del Tussiquinto a la plaça 
Ricard Viñas. 

Molta gent va participar en 
tots els actes o els va anar 

a veure. Cal felicitar tots els 
organitzadors per la feinada 
que han tingut i per la gresca 
que han generat. Feliç quinzè 
aniversari i fins l’any que ve!

A. SELGAS
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LA JUNTA

El diumenge 16 de setembre, 
l’associació Els Pastorets de 
Balsareny va celebrar la seva 
assemblea general ordinària. 
Un cop aprovada l’acta ante-
rior, es va presentar i aprovar 
l’estat de comptes de la tem-
porada 2017-18 i el pressupost 
per a la propera temporada. 
També es va renovar la junta 
directiva per un nou mandat 
de quatre anys.

La junta va presentar el nou di-
rector artístic per a les prope-
res tres temporades, que és el 
balsarenyenc Climent Ribera, 
amb la col·laboració de l’Anna 
Obradors. En Climent havia 
participat en els nostres Pas-
torets fa uns anys, i ara, ja amb 
un bagatge teatral més que 
notable malgrat la seva joven-
tut, hi torna com a director. Hi 
aporta, a més d’una enorme 
il·lusió i ganes de treballar, 

Els Pastorets es renoven

JORDI SARRI

JORDI SARRI

diverses propostes de renova-
ció de l’espectacle escènic a fi 
de donar un aire àgil i fresc a 
aquestes representacions tra-
dicionals, sense perdre’n gens 
l’essència i mantenint el bon 
ambient que hi ha entre tots 
els participants.   

Les funcions d’aquesta tem-
porada seran els dies 25 i 30 
de desembre de 2018 i 6 i 13 
de gener de 2019.

ARXIU
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BIBLIOTECA

ANA PÉREZ

Després del ralentí de l’estiu, 
la Biblioteca Pere Casaldàliga 
ha iniciat el mes de setembre 
amb molta energia  i ja us po-
dem explicar algunes de les 
activitats que iniciem.

El passat 4 de setembre vam 
fer un taller de programació 
amb Scratch, dirigit al públic 
infantil, que va anar a càrrec 
de Marta Bruch. L’Scratch és 
un entorn de programació 
visual per blocs adreçat a in-
fants i joves, que permet crear 
històries, jocs i animacions 
i compartir-les amb altres 
persones d’arreu del món. 
Així doncs, la Biblioteca es va 
convertir en un laboratori in-
formàtic on 10 infants van ini-
ciar-se en aquest entorn i van 
fer els primers dissenys per a 
futurs jocs.

Iniciem també el curs del Club 
de lectura fàcil que, com sa-

Biblioteca: setembre 2018
beu, fem amb alumnes de la 
Fundació AMPANS. Enguany, 
el grup ha canviat d’integrants 
i, per tant, encetem una nova 
etapa de coneixences i lectu-
res. Ens trobarem durant més 
d’una hora cada dilluns a la 
tarda i compartirem la lectura 
de  llibres adaptats a perso-
nes amb dificultats lectores. 
El primer llibre que hem triat 
ha estat: ‘Robison Crusoe’, de 
Daniel Defoe.

També relacionat amb la lec-
tura, el dijous 20 de setembre 
a les 7 de la tarda comencem 
les tertúlies literàries del Club 
de lectura de novel·la. Ara 
per ara som una mitjana de 
12 persones que ens trobem 
un cop al mes i comentem la 
novel·la que prèviament hem 
llegit. El període d’inscripció 
és obert i, no cal dir-ho, us ani-
mem a afegir-vos-hi. Iniciarem 
el curs amb la lectura del llibre 
‘El Silenci de les vinyes’, de Gi-
sela Pou.

CINC MINUTS

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Martí Gironell, Isabel Cla-
ra Simó i Anna Carreras, 
periodistes i escriptors 
col·laboradors del meu diari 
‘El Punt Avui’ han sigut al-
guns dels meus referents li-
teraris durant el passat mes 
d’agost, que m’han omplert 
de pau reflexiva.

Permeteu-me fer-vos arribar 
uns paràgrafs relacionats 
amb les tres expressions del 
titular, que poden ser coin-
cidents o no, però que sí 
que us transmeto amb tota 
la força del meu cor. En pri-
mer lloc m’ha sorprès tornar 
a recordar el verb enraonar, 
ja que el pare i la mare me 
l’havien fet arribar als anys 
quaranta, dient-me “apa, ara 
enraonarem!”.

Enraonar, mots, starman! 
Els meus referents literaris

Martí Gironell: 
Enraonar. «Això és el que va 
demanar el president Quim 
Torra al nou president espan-
yol Pedro Sánchez. Sí, ho han 
fet, tal com Sánchez ja ho ha-
via manifestat abans de ser a 
la presidència d’Espanya. Dia-
logar, parlar; però avui, de nou, 
en els nostres dies, enraonar. »

ARXIU

Isabel Clara Simó: 
Mots. «Poques vegades he lle-
git un llibre tan didàctic! Jordi 
Sedó, “Els secrets del Planeta 
Mots”. La terra és coberta de 
mots, i no hi ha altra forma de 
vida. Les discussions, els mo-
ments de tendresa són vius i re-
als. L’objectiu és que parlant de 
mots, els joves – es tracta d’un 
llibre juvenil – vagin aprenent, 
fins i tot conceptes complicats 
de la llengua. » 

ARXIU

ARXIU

ARXIU

Anna Carreras: 
Starman. [Sense falsa modès-
tia, em coneixeu prou bé, no 
tinc ni idea del mot starman, 
però puc deduir que es deu 
tractar d’una paraula mitolò-
gica de novel·la]: «Home de 
les estrelles, no oblidis mai que 
tu i jo ens hem posat calents a 
les escales d’una basílica, hem 
abandonat el dinar intacte a la 
taula de qualsevol restaurant i 
hem deixat de deixar la pàgina 
en blanc. [...] Com deia Nietzs-
che, tot el que es fa per amor es 
fa més enllà del bé i del mal. » 
Starman.
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Mn. Antoni Bonet, rector de Balsareny
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Després del parèntesi de va-
cances, aquesta finestra ober-
ta ens ha permès conèixer de 
més a prop l’actual rector de 
la Parròquia de Balsareny, Mn. 
Antoni Bonet i Trilla. Mossèn 
Bonet va arribar aquí a Balsa-
reny el dia 12 de setembre de 
l´any passat; per tant, ja hi ha 
complert un any.

Antoni Bonet, nascut a Cer-
vera (la Segarra) l´any 1950, va 
cursar els estudis de Batxille-
rat Superior, COU, Batxiller de 
Teologia i Llicenciatura en Teo-
logia Fonamental, a Cervera, 
Lleida, Barcelona i Sant Cugat 
del Vallès. 

Referent a la lectura i a les seves 
aficions ens comenta: “Acostu-
mo a llegir revistes diverses 
i llibres de narrativa, poesia, 
etc. El darrer llibre que he llegit 
ha estat “Todo puede cambiar” 
d’Andrea Riccardi, i actual-
ment estic llegint “L’ombra de 
Sant Benet” de Ramon Carreté 
i Adolf Todó. M’agrada força 
viatjar i ho he fet per Cata-
lunya, diversos llocs de l’Estat 
espanyol i també per França 
i Itàlia. Els meus esports pre-
ferits són l’excursionisme i la 
natació. Tinc afició a la música 
clàssica i la música folk; tam-
bé als musicals del teatre, així 
com a pel·lícules de temàtica 
diferent”.

— Coneixíeu Balsareny abans 
de venir-hi?

— Coneixia Balsareny de 
quan havia estat a Navàs tre-

ballant a l’EDN. Va ser on vaig 
ser ordenat capellà, a la pa-
rròquia de la Sagrada Família. 
També havia vingut a visitar 
el Castell i la magnífica Festa 
dels Traginers des de Súria, 
on estava de rector. I sóc un 
admirador del bisbe Pere Ca-
saldàliga.

— Quina va ser la impressió 
que us va causar el poble?

— La primera impressió que 
vaig tenir de Balsareny va ser 
un poble força estès amb un 
parell de places ben grans. I 
la sorpresa de la coincidèn-
cia en la plaça Roc Garcia de 
tot un seguit d’institucions 
i serveis. La sala polivalent 
del Sindicat, molt bonica; i 
la Resclosa dels Manresans, 
bona per visitar i per anar-hi 
a passejar.

— Recordeu la primera perso-
na amb qui vau parlar?

— La primera persona que 
vaig saludar en venir fou Mn. 
Xavier Castelló, després Mn. 
Joan Bajona i tot seguit, els 
membres del Consell Par-
roquial, que me’ls van anar 
presentant. Valoro molt tot 
el voluntariat que hi ha a la 
Parròquia i també a la nostra 
població de Balsareny.

— En quines parròquies ha-
víeu exercit anteriorment?

— Les diferents parròquies 
en les quals he estat són: Na-
vàs, Cardona, Mollerussa, An-
glesola, Súria, Cervera i Sant 
Llorenç de Morunys.

— Què ens podeu dir de la falta 
de vocacions que actualment 

A. BONET

l’Església pateix?

— Referent a la manca de vo-
cacions en l’Església, penso 
que és una invitació que Déu 
ens fa per promoure els nous 
ministeris laicals: diaques 
permanents, treballadors 
apostòlics, agents de pasto-
ral, tot incorporant les dones, 
com s’està fent, en les tasques 
de responsabilitat pastoral.

— Darrerament s’han observat 
canvis en la luminotècnia de 
l’Església, com és això?

— Els canvis de luminotècnia 
del nostre temple són de cara 
a l’estalvi energètic i a una 
millora en la il·luminació. Ens 
convé estalviar, conscients 
dels pocs recursos econòmics 
dels qual disposa actualment 
la Parròquia. 
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Sí, la música fa...
EMMB

“El 8 de juny de 2017 el mi-
nistre d’Educació de França 
Jean-Michel Blanquer va ex-
posar les directrius a seguir 
per a reformar l’ensenyament. 
Entre les propostes hi havia 
desenvolupar l’ensenyament 
de la música”.

Així comença un article 
amb el títol “Sí, la música 
fa intel·ligent” publicat a 
l’edició francesa de Scientific 
American d’aquest agost-set-
embre. (Pour la Science. Spé-
cial musique, núm. 100).
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L’articulista, Nicolas Guéguen, 
psicòleg del comportament, 
es pregunta a continuació si 
la música realment mereix 
una plaça a les agendes so-
brecarregades dels escolars. 
La resposta que es dona és: 
“Sí, si hem de creure les recer-
ques en psicologia.

L’exigència i el rigor neces-

Josep Carner a la Biblioteca
SARMENT

En el marc dels actes locals per 
celebrar la Diada de l’Onze de 
Setembre, el dissabte dia 15 
els Rapsodes dels Pastorets de 
Balsareny van fer un any més la 
tradicional lectura de poemes 
a la Biblioteca Pere Casaldàliga 
de Balsareny. Era la catorzena 
edició d’aquest acte, i enguany 
l’autor escollit va ser Josep 
Carner (1884-1970), “el príncep 
dels poetes” com li deien als 
anys vint del segle passat. A 
més de dramaturg i prosista, 
Carner fou també l’autor de 

reculls de poemes tan emble-
màtics com, entre molts altres, 
Els fruits saborosos, La paraula 
en el vent, Bella terra bella gent, 
La primavera al poblet, El cor 
quiet, Auques i ventalls, Nabí, 
Absència o El tomb de l’any. 

En anteriors edicions de les 
lectures poètiques s’han reci-
tat versos de Jacint Verdaguer, 
Joan Maragall,  Joan Salvat-Pa-
passeit, Josep M. de Sagarra, J. 
V. Foix, Salvador Espriu, Màrius 
Torres, Pere Quart, Climent 
Forner o Pere Casaldàliga, en-
tre altres.

ARXIU

ARXIU

saris en l’aprenentatge d’un 
instrument semblen tenir 
influència sobre múltiples 
capacitats cognitives i trets 
de caràcter. Practicada en 
grup, la música ajuda a obrir-
se vers els altres.” Aquest úl-
tim factor l’exemplifica amb 
un experiment  dirigit per 
l’institut Max Planck: infants 
de 4 anys, per parelles, rea-
litzen una tasca, un joc amb 
granotes de fusta. A la meitat 
de les parelles se’ls proposa 
resoldre la tasca amb l’ajuda 
de música (cantant i tocant 
petits instruments de percus-
sió) mentre que l’altra meitat 
ho fan només amb l’ajuda 
de la parla. Una vegada aca-
bat l’exercici es dona a cada 
infant un tub transparent 
amb una sèrie de boles dins. 
L’experimentador ha mani-
pulat un dels tubs de mane-
ra que la tapa de baix d’un 
d’ells es desprèn i les boles 
cauen. Es tracta d’observar si 
l’altre/a infant, aquell/a a qui 
no han caigut les boles, ajuda 
l’altre/a a recollir-les. D’entre 
els que han realitzat l’exercici 
de les granotes amb música 
el 54% ajuden el company/a. 
Del grup que no ha emprat la 
música només el 17% es mos-
tren solidaris/es. 

Interessant, oi? A l’escola de 
música ens ho sembla i ens 
confirma les virtuts de la tas-
ca que fem entre tots. Ja sa-
beu on som!

Kirschner, S; Tomasello, M. 2010. 
Joint Music making promotes pro-
social behavior in 4-year-old chil-
dren. Dins “Evolution and Human 
Behavior  31”. Pàg. 354 -364 ARXIU

CULTURA
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Fent memòria de les moltes coincidències

Parlar del Pere, ara que tot 
just se n’acaba d’anar, se’m 
fa molt difícil. I molt més, per 
aquests pocs dies que han 
passat; i –sense que sigui cap 
excusa– en el marc d’aquests 
dies de tanta calor, la cons-
ciència de no tornar-lo a veu-
re més, encara no l’he arriba-
da a assimilar del tot.

Com hom sap, perdre amics, 
coneguts o, pitjor encara, 
membres de la família a partir 
d’una certa edat, cada vega-
da mes freqüent, al final pot 
esdevenir un gran problema. 
El meu pare, que va morir 
molt gran, em deia que, amb 
el pas del temps, perdia el te-
mor a la mort, però a canvi se 
sentia cada vegada més sol, 
per culpa de tants amics que 
s’havien acomiadat d’aquest 
món abans que ell.

Tants anys de projectes, tants 
anys d’afanys i d’esforços 
per arribar a una espècie de 
punt de partida, que sembla 
el mateix llindar de l’abisme. 
Un punt que no admet transi-
cions ni mitges tintes. Allà hi 
ets o no hi ets.

El Pere ha marxat com tants, 
com els meus germans, com 
tanta gent que formava part 
de la gran família dels carrers 
del poble, de la parròquia, 
dels àmbits culturals, de 
l’esbarjo, de les excursions 
–a destacar aquells anys de 
l’escoltisme– o simplement 
per a jugar a cartes, al futbol 
o als escacs.

Fins i tot vam endegar una 
llista política per anar a les 
eleccions (“Independents per 
Balsareny”, se’n deia) per tal 
de participar en aquella nova 
etapa d’esperança envers 
una nova vida democràtica, 
aquella que se’ns havia negat 

des dels primers moments 
que vam posar els nostres 
peus a terra.

El Pere solia ser a tot arreu, 
com no podia ser d’altra 
manera. Era un ser inquiet 
que, a sobre de participar 
i d’integrar-se dins dels 
grups, també s’encarregava 
d’obrir-ne el pas o senzilla-
ment hi feia costat per po-
der eixamplar-los més, o per 
obrir-ne de nous. El seu pas 
per la creació i manteniment 
del Cercle Cultural de Balsa-
reny n’és una gran mostra. 
La seva entrega i dedicació 
ha estat molt ben explicitada 
per les mateixes planes de 
“Sarment”, i òbviament per 
col·laboradors amb més me-
mòria i coneixements que els 
meus.

En la llista política que vam 
fer, ell no anava al davant. A 
voltes, preferia la discreció i 

JOSEP SOLER CIRERA

el segon terme en moltes de 
les activitats que feia i en què 
vam coincidir. Amb tot, hi 
era plenament, en el pensa-
ment, en l’acció i també en la 
il·lusió que hi posava, sobre-
tot quan es va desencadenar 
aquella nova tanda d’ opor-
tunitats que es van començar 
d’albirar, en aquells anys de 
les acaballes del franquisme. 
Com també en aquella etapa 
mística, potser amb el temps 
demostrada com a utòpica, 
que va ser aquella “comuni-
tat cristiana perfecta” que 
vam intentar posar en marxa, 
amb un sacerdot escolapi al 
davant, anomenat Lluís M. 
Xirinacs.

Quantes nits de llargues i 
inacabables xerrades, amb 
el concurs de grans pensa-
ments, per tal d’articular una 
vida d’entrega, una definiti-
va acció envers la societat, 
com de voluntat de sacrifici, 

en contra de les nostres ma-
teixes comoditats o febleses 
personals.

En el transcurs d’aquell pe-
ríode, recordo que es van ce-
lebrar unes conferències als 
baixos de la rectoria, que mai 
he vist escrites o recordades 
en cap petit racó, almenys 
en la mesura en què jo les 
tinc guardades a la meva me-
mòria.

Un dels autors va ser un emi-
nent claretià, nascut a Balsa-
reny, que entre moltes altres 
activitats (una de les quals, 
ser el director d’una famosa 
revista eclesiàstica anome-
nada “Iris”, que s’editava a 
Madrid) havia seguit molt de 
prop la doctrina exposada en 
el Concili Vaticà II. Aquest sa-
cerdot era en Pere Casaldàli-
ga, que, abans de partir cap al 
Brasil amb el propòsit d’anar 
a evangelitzar aquelles te-
rres, va voler acomiadar-se 
abans de la gent del seu po-
ble, en el si de la parròquia 
que el va veure néixer, coin-
cidint en el temps –coses que 
a vegades passen– amb la 
figura d’un pensador, doctor 
en teologia i en aquell mo-
ment Consiliari General de 
l’Escoltisme a Catalunya, com 
era el vicari de Balsareny en 
aquells moments, Lluís M. Xi-
rinacs i Damians.

Quins privilegis no van ser 
els nostres, que a mitjans 
dels anys seixanta vam po-
der gaudir dels mestratges 
d’aquestes dues eminències 
universals! 

El Pere Juncadella, amb el seu 
caràcter taciturn i bàsicament 
místic, encaixava perfecta-
ment dins d’aquelles vivèn-
cies, i dins d’aquell món tan 
ple de preguntes, i de poquís-
simes respostes per a nosal-
tres en aquells moments. 

Pere Juncadella al casament d’en Josep Soler,que va ser oficiat 
per Lluís M. Xirinacs (1972). 

ARXIU
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FAMÍLIA BOIXADERA CASALDÀLIGA I AMICS

Fa unes setmanes ens va 
deixar en Lluís Casaldàliga 
Guitart, conegut com “El Lluís 
Pastisseret”, una persona tre-
balladora, inquieta, honesta 
i coneixedora com ningú de 
tots els racons i raconets del 
nostre municipi.

En Lluís va quedar vidu a 
l’edat de 29 anys, després de 
9 mesos de matrimoni, del 
qual en  nasqué la seva filla 
Montserrat, i morí als 94, el 
dia 25 de juliol d’enguany.

Durant aquesta llarga etapa 
de la seva vida, s’involucrà 
en moltes activitats, deixant 
en totes elles la seva petjada. 
Algunes d’aquestes foren les 
següents:

Va estar 30 anys, més o 
menys, a la junta del Casal 
Verge de Montserrat, on 
tingué el càrrec de vicepre-
sident. A més d’això, es va 
dedicar a portar les terres 
propietat de la mateixa enti-
tat, plantant patates, tomà-
quets i tota mena de fruits 
de l’hort, un hort immens, i 
cuidant que tot el fruit esti-
gués en bones condicions tot 
l’any. El cost de la matèria pri-
ma, tot sortia de la seva bu-
txaca. Sempre estava a punt 
per fer el que fos, perquè les 
monges que regien la resi-
dència estiguessin ben assis-
tides i per fer qualsevol cosa 
que fos al seu abast. Durant 
aquest temps, es construí el 
pavelló nou, que en deien 
llavors, situat a banda esque-
rra entrant, només amb els 
beneficis que quedaren des-
prés de muntar un festival a 
la plaça de l’Església, que, tal 
com deia ell mateix i els que 
formaven la junta, llavors, es-
taven ben espantats, per si 
no podien treure els diners 
suficients per fer-ho; però el 
resultat fou molt positiu i es 

Lluís Casaldàliga Guitart
va poder edificar el dit pave-
lló, que prou falta feia. Ara en 
l’actualitat, en fer les últimes 
reformes, l’enderrocaren i 
van construir-ne un de millor.

Fou, també, president de 
la societat de caça, pesca i 
ocellaire fins que aquestes 
entitats creixeren i es trans-
formaren en tres. Ell, però, 
continuà com a president 
dels caçadors, durant molts 
anys. Anava a la Federació i a 
reunions que aquesta convo-
cava i no demanava mai que 
se li donés res. També ell ma-
teix anava a buscar conills per 
poder-los engegar al bosc i 
així l’endemà poder sortir  a 
buscar-los. Anava, també, 
a buscar-ne per poder-los 
criar i cuidar-se’n ell mateix 
en uns conillers que tenia a 
casa seva, i també, com no, 
d’una manera altruista. O si-
gui que li va costar un  xiquet 
car, però ho feia amb molt de 
gust. Quan ell ho va deixar, 
molts presidents que van en-
trar després, anaven a casa 
seva a demanar consell. Aquí 
s’hi va passar uns 25 anys.

També va ser regidor, a 
l’Ajuntament, com a tinent 
d’alcalde, al costat d’en Jau-
me Rabeya. Sempre estava a 
punt per fer el què fos, se’n 
recorden moltes coses bo-
nes, encara que, com passa 
sempre, també va rebre mol-
tes crítiques. Com tothom, va 
tenir els seus moments, bons 
i no tan bons, com els han po-
gut tenir totes les persones 
que hi hagin passat amb cà-
rrecs directes. A la casa gran 
foren 12 anys, en què va por-
tar amb responsabilitat tot el 
que li va venir.

Com a faceta de la seva vida, li 
agradava molt la terra. El seu 
hobby era cuidar-se d’una 
vinya que tenia a prop del 
castell i així tenia el vi fet per 
tot l’any i per a ell mateix, del 

qual sabia que no hi havia res 
de matràfola. Més d’una ve-
gada, havien vingut els nens 
de l’escola Guillem, perquè 
els ensenyés la manera com 
es cuidaven i es tractaven els 
raïms. A més, també hi ana-
va molta gent gran, perquè 
en volien aprendre i ell molt 
amablement els ho ensen-
yava. Però, com que la vinya 
porta molta feina, s’hi pas-
sava moltes hores; fins i tot, ja 
cap al final, com que ja no po-
dia gaire, ho feia de genolls a 
terra, i així, més o menys, po-
dia fer la seva feina.

També va ser 20 anys mem-
bre de l’Agrupació Forestal i 
de la seva junta, que engloba 
els municipis de Balsareny, 
Gaià i Sallent, de la qual va ser 
un dels fundadors. Quan no-
més sentia parlar que hi havia 
foc en algun indret, de segui-
da s’interessava on podia ser, 
i, quan l’havien localitzat, ja 
estava al peu del canó, per 
poder dirigir l’operació. Com 
a exemple, abans no tingués-
sim els grans incendis dels 
anys 80 i 90, l’any 1986 va 
participar molt activament a 
extingir els de Gaià (300 Ha), 
Sallent (3.000) i el gran foc de 
Montserrat.

Aquestes anècdotes han sor-
git de molts companys seus 
que fa molts anys sortien a 
caçar junts i altres que varen 
tenir relació amb ell. Tots, 
ben segur, el recordaran per 
sempre amb afecte.

Com se sap, aquests dos 
clergues van engegar una 
lluita titànica, cadascú en 
les seves respectives trinxe-
res. Nosaltres no teníem pas 
aquell tremp i aquella forta-
lesa interior, com per roman-
dre dins d’un món de lluites 
tan sacrificades, tan llargues 
i compromeses; per la qual 
cosa finalment vam optar per 
allò que podíem fer, mes fi-
del a les nostres possibilitats 
reals, i que, en definitiva, era 
allò que acostuma a fer la 
gran majoria de la gent.

El Pere, desprès d’una estada 
a les mines de potassa de Bal-
sareny, va passar a les ofici-
nes d’una empresa construc-
tora de Barcelona, per recalar 
finalment en aquella activitat 
que s’ajustava molt mes a la 
seva vocació, que era la do-
cència. A cavall de Barcelona, 
on residia, donava classes a 
joves de 13-14 anys en un ins-
titut de Mollet del Vallès.

A desgrat de les distàncies, 
molts d’aquell grup inicial 
seguíem trobant-nos, i en 
bona part coincidint, tant en 
el món de les idees com en el 
de mantenir una solida amis-
tat, que, per dissort, només 
circumstàncies com la pre-
sent podrien fer trontollar.

No crec que sigui mai així. Ul-
tra compartir tants episodis 
personals, el Pere era, princi-
palment, el gran company en 
el terreny de les confidències 
(no en va, amén de la seva 
llicenciatura en Economia, 
també ho era en Psicologia).

Tenia aquell difícil do de sa-
ber escoltar, a més de la pa-
ciència de comprendre’t, en 
tots i en cada uns dels mo-
ments que cada un de nosal-
tres té necessitat d’aquella 
mà amiga, que romangui al 
teu costat, de veritat.

Que en pau descansis, amic 
Pere.

Pere Juncadella en l’actualitat

ARXIU
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Pere: t’ho havia d’haver dit abans 

Com desgraciadament pas-
sa sovint, ens adonem de la 
grandesa de les persones, de 
la seva veritable dimensió, 
quan ja no hi són, quan ja no 
els podem dir l’importants 
que eren, i això em fa sentir 
especialment culpable amb 
el Pere. Perquè ell era una 
persona extremadament hu-
mil, senzilla, ponderada, sà-
via, que sabia escoltar, o di-
guem-ho encara millor, que 
de fet t’escoltava i, al contra-
ri de la majoria de nosaltres, 
èticament molt exigent amb 
ell mateix i molt poc amb els 
altres. Pel seu caràcter intros-
pectiu, reflexiu, escàpol de 
qualsevol sarau i poc donat 
a l’autobombo, ens ha passat 
probablement a molts des-
apercebut el tresor de tenir 
una persona així a Balsareny. 
Les seves virtut no venen, ni 
malauradament ens enlluer-
nen, però sens dubte són les 
que ens calen en una socie-
tat on es promouen just les 
virtuts contràries.  
 
Malgrat una mena de pes-
simisme, o més ben dit una 
mena de melangia innata, 
estava ple d’il·lusions. No 
cal dir que estava enamorat 

JORDI COROMINAS de Balsareny. La creació del 
Cercle Cultural com a dina-
mitzador polític i cultural del 
poble n’és només una mos-
tra. M’havia fet un tip de par-
lar amb ell de projectes del 
poble, des del nom dels ca-
rrers, que per cert vam can-
viar clandestinament amb 
ell, fins a projectes arquitec-
tònics i culturals. Recordo 
especialment les entrevistes 
que vam fer amb ell als que 
l’any 1979 es presentaven a 
les primeres eleccions mu-
nicipals democràtiques.  Les 
reunions que teníem a la bi-
blioteca per preparar el but-
lletí del Cercle, on ell sem-
pre moderava els estirabots 
d’uns i d’altres. La feinada 
per ciclostilar els primers nú-
meros. Com que quan vam 
començar el Cercle jo tenia 
uns 15 anys, la marca que 
m’ha deixat és d’aquelles 
que no s’esborren mai. Tam-
bé estimava Catalunya, les 
seves llibertats, la seva llen-
gua, la seva cultura. Recor-
do la Marxa de la Llibertat, 
a l’èxit de la qual ell va aju-
dar malgrat la repressió;  les 
seves converses sobre en 
Xirinacs, a qui, per cert, vaig 
portar un escrit, quan estava 
davant la presó Model dema-
nant llibertat per als presos 

polítics, recomanat per ell. 
De fet, estimava totes les 
causes justes. Havíem par-
lat molt de Nicaragua, dels 
emigrants, de Palestina... Tot 
l’interessava.
 
Quan venia a Balsareny sem-
pre sabia que el trobaria a la 
piscina o passejant amb el seu 
gran amic Llimargas carretera 
amunt i avall. Començàvem 
la conversa al matí i la con-
tinuàvem a la tarda al bar la 
Parockia. Perquè al Pere li 
interessava literalment tot. 
Especialment la psicologia, la 
psicoanàlisi. Jo sempre li deia, 
mig en broma, mig seriosa-
ment, que era el psicòleg per-
fecte, perquè al mostrar els 
seus dubtes, les seves recan-
ces i fragilitats, immediata-
ment podies comunicar-li les 
teves. Els homes feliços i ra-
diants, en canvi, t’inhibeixen 
i és més difícil arribar a com-
partir-hi una certa intimitat. El 
Pere sempre estava aprenent: 
quan no era a escriure català, 
era a escriure novel·les. Esta-
va especialment content  amb 
les narracions que havia es-
crit al llibre La vida continua. I 
discutíem amb ell fins a quin 
punt es pot escriure alguna 
cosa que no sigui indirecta-
ment autobiogràfica.
 
Es clar, la vida continua, però 
no continua igual quan co-
mencen a créixer els buits 
de persones, que moltes ve-
gades sense elles saber-ho, 
t’han marcat profundament. 
Som diversos els que en 
l’adolescència érem escoltes, 

“pioners”, i que vam tenir en 
ell, sense ell proposar‘s’ho, 
un veritable mestre. Però ho 
confessem massa tard. En-
cara que per les circumstàn-
cies de la vida jo anava poc a 
Balsareny, un dels al·licients 
era trobar-me amb el Pere. 
Ell deia, amb la seva sorna 
característica, que era un po-
ble ideal per avorrir-se, però 
una conversa amb el Pere no 
tenia res d’avorrida. Podem 
trobar a faltar els calamars de 
cal Boter o les baranes de la 
Fassina, però no són aques-
tes mancances les que fan 
un poble més avorrit. Ho fa 
que ja no puguem conversar 
tranquil·lament i llargament 
amb el Pere. Costa acceptar 
la mort de persones com el 
Pere.
 
Pere, escolta’m. Em sap greu 
haver deixat passar tant 
temps sense trucar-te. No sa-
bia que t’apreciava tant. T’ho 
havia d’haver dit abans. Si el 
cel existeix és per continuar 
les nostres converses, que 
amb tu sempre acabaven ple-
nes d’interrogants. No facis 
aquest rictus escèptic, Pere, 
ni em miris amb aquests ulls 
tan tristos. Aquest vespre, 
després de sopar, ens trobem 
per fer-la petar a la Parockia. 
Fer-se gran, envellir, potser 
és enraonar cada vegada més 
amb els éssers estimats que ja 
no hi són.

Article publicat a la revista “Peri-
fèria”, setembre 2018 
http://www.revistaperiferia.org/
pere-juncadella.html 

Àngel Guimerà 17
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Balsareny a favor de la pau: la democràcia en contra del terrorisme

El passat dia 17 d’agost de 
2018 va fer un any del terri-
ble atemptat a Barcelona. 
Igualment s’acomplia un dia 
més tard, també, el de Cam-
brils. Balsareny va recordar 
aquests fets al mig dia davant 
de l’Ajuntament, en què ciuta-
dans locals van fer 5 minuts de 
silenci en solidaritat envers to-
tes les víctimes del terrorisme. 
Tot seguit va tenir lloc la lec-
tura del Manifest en memòria 
de les víctimes dels atemptats 
terroristes, que transcrivim en 
gran part a continuació:

«Els dies 17 i 18 d’agost de 
2017 han quedat marcats a 
la retina de tots els ciutadans 
del nostre país. Els cruents 
atemptats perpetrats per Es-
tat Islàmic a la Rambla de Bar-
celona i al Passeig Marítim de 
Cambrils, que van provocar 16 
víctimes mortals i més d’un 
centenar de ferits, van ser un 
cop dur per a tots i totes no-
saltres. Però, la resposta cívica 
i pacífica de la ciutadania va 
ser la millor resposta. Avui, un 
any després, reiterem la nos-
tra ferma condemna d’aquells 
atemptats i, com no pot ser 
d’una altra manera, volem re-
cordar i homenatjar a les vícti-
mes d’aquells actes terroristes 
i reiterar el suport a tots els 
familiars i amics.

»Un dels pilars fonamentals 
de les societats democràti-
ques i civilitzades és que sota 
cap concepte es pot atemp-
tar contra la vida humana, en 

nom de res i de ningú.

»En aquells dies tan com-
plicats i durs que tots te-
nim molt presents reivin-
diquem l’excel·lent tasca 
desenvolupada pels cossos 
d’emergències, de seguretat, 
mèdics, de prevenció, institu-
cions, organitzacions i, molt 
especialment, les institu-
cions del nostre país, i al front 
d’elles els màxims responsa-
bles dels cossos de seguretat i 
mossos, que van fer front a les 
conseqüències dels atemp-
tats responent amb una gran 
professionalitat davant la 
gran adversitat i dificultat del 
moment. No podrem agrair 
mai prou la tasca que van dur 
a terme tantes i tantes perso-
nes, posant en perill les seves 
pròpies vides i combatent a 
un dels enemics més cruents 
de la nostra època: el terroris-
me.

»I avui també recordem tots 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

aquells ciutadans i ciutadanes 
que van col·laborar i ajudar 
en aquells dies tràgics. El 17 i 
18 d’agost del 2017 vam de-
mostrar al món i a nosaltres 
mateixos l’esperit solidari, 
obert i col·laboratiu de la nos-
tra societat. […] 

»Avui, milers de persones ens 
trobem davant dels nostres 
ajuntaments, a la Rambla de 
Barcelona i a Cambrils, per-
què junts som més forts, per-

què som un sol poble, també 
contra el terrorisme. I el millor 
homenatge que podem fer a 
les víctimes, als familiars i als 
amics és refermar el nostre 
compromís granític amb la 
democràcia, la tolerància, el 
respecte, la llibertat i la pau. 
A totes les víctimes, ferits, fa-
miliars i amics: sempre sereu 
presents en la nostra me-
mòria i en la d’aquest país.
»No tenim por, som gent de 
pau. 17 d’agost de 2018. »
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Diego Galera Morales: 
Sonetos de los Santos II

Parlar de Diego Galera és 
parlar d’un poeta adoptiu 
balsarenyenc. Galera, molt 
conegut en el camp de la 
mística, presentarà propera-
ment un segon volum dels 
seus “Sonetos de los Santos”. 
Amb aquesta nova publica-
ció, Diego Galera haurà pu-
blicat unes deu obres.

Galera ha manifestat a Bal-
sareny Avui que, com de cos-
tum, sempre que presenta un 
nou llibre al mercat, pensa te-
nir el contacte amb la respon-
sable de la Biblioteca Pere 
Casaldàliga i el filòleg Ramon 
Carreté, per tal de rebre el seu 

assessorament i suport en la 
presentació del llibre.

«Estos Sonetos de los Santos 
nacieron porque siempre na-
cen de alguna manera. Fue 
hacia 1988, gracias a que mi 
hermano, conocedor de mi es-
tilo, me animaba a concursar 
en el Premio de Poesía Mística 
Fernando Rielo o al Premio de 
Poesía Religiosa de San Les-
mes, Burgos. »

Paràgraf pertanyent a la con-
traportada del llibre. A la 
coberta, de paper setinat, hi 
podem veure una magnífica 
fotografia de la família sagra-
da de Jesús. Vegem aquí un 
dels sonets del llibre: 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Soneto a San Juan de la Cruz

Déjame que me acerque a tu historia
con arrimo y sin arrimo; como quiera
la paloma volar; como volar quisiera.
A oscuras dejar del alma memoria.

Volver Juventud, infancia ilusoria.
Y deshaciéndome en verso te diera
el culto que bien mereces. Debiera 
de la noche oscura a mayor gloria

viniendo el viento que se aproxima
subir contigo a lo más alto de la cima.
Pues ante mí, también hallo Carmelo.

La vista agudizo más allá del otero
buscando a mi pecho amparo. Quiero 
conocer el azul nítido del cielo.

‘Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga’,
 juny 2018

Enguany, la programació de 
l’associació Araguaia ha estat 
atrevida. Ha aconseguit fer 
memòria celebrativa de tres 
esdeveniments importants 
per a la vida socioekklesial 
de base de l’Amèrica Llatina i 
també de Catalunya: celebrar 
els 30 anys de trobades, els 
90 anys de vida del bisbe Pere 
Casaldàliga i la seva presència 
solidària i profètica al llarg de 
50 anys vivint a Brasil. La me-
mòria celebrativa d’aquests 
senyals de vida fan un pont so-
lidari entre el Nord i el Sud glo-
bal i es va desenvolupar amb 
una temàtica encara desafiant 
en ple segle XXI: la igualtat de 
gènere.

Va ser una setmana intensa i 
gratificant en la qual vaig tenir 
la gran alegria de participar, 
celebrar i compartir reflexions 
i experiències amb persones 
de diferents grups com Jus-
tícia i Pau i representants de 
l’Agenda Llatinoamericana, a 
més a més de l’ Associació Ara-
guaia que va organitzar la se-
tmana. Les trobades van ser a 
Tarragona, Manresa, Balsareny 
(on es va celebrar la trobada 
anyal de l’Associació Araguaia) 
i, finalment, Girona.

Aquestes trobades van re-
novar la meva esperança en 
percebre en les persones amb 
qui vaig conviure el compro-
mís amb la Justícia social, la 
solidaritat i la igualtat. A conti-
nuació faig un breu resum de 
les  experiències reflexionades 
i compartides al llarg de la se-
tmana.

Igualtat de gènere en 
recerca de transformació
La igualtat de gènere està 
guanyant força en el debat pú-
blic a Amèrica Llatina. Gairebé 

23 milions de dones han entrat 
al mercat de treball els darrers 
10 anys, han assolit un espai 
més gran a la societat i han 
estat més protegides per les 
lleis. Mentrestant un 50% de 
les feines que fan encara són 
precàries. El 25% de les llati-
noamericanes de menys de 20 
anys ja són mares i la violència 
masclista està incrustada a la 
societat. 

Els avenços, lents i hetero-
genis, han tingut resultats 
diferents a cada país. Manca, 
sobretot, crear millors condi-
cions per tal que puguin exer-
cir els drets conquerits segons 
revela l’estudi Global Gender 
Gap Report 2017.

La qüestió de la igualtat de 
gènere és un tema estimat 
tant pels moviments feminis-
tes com per les teologies fe-
ministes. Reflexionar, debatre, 
sobre la qüestió de la igualtat 
de gènere és fonamental en 
els nostres dies, principal-
ment perquè encara no és 
una realitat en les nostres so-
cietats ni en les nostres esglé-
sies. La desigualtat de gènere 
és un problema que afecta les 
dones de tot el món, princi-
palment a aquelles que viuen 
a la part inferior de la piràmi-
de social, les dones pobres, 
dones de pell negra, dones 
indígenes, dones lesbianes... 
Les religions també repro-
dueixen la piràmide social i en 
elles també trobem les dones 
a la base de la piràmide reli-
giosa, per això és important 
comprendre la desigualtat 
religiosa de manera cultural 
i religiosa.Com ja hem vist, la 
desigualtat no afecta totes les 
dones de la mateixa manera...

[De l’article d’Isabel Félix a ‘Ara-
guaia amb el Bisbe Casaldàliga’, 
carta núm. 89, juny 2018]

JOSEP GUDAYOL I PUIG
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Relació dels difunts 
de l’1 de gener 
a l’11 de setembre de 2018
DATA NOM                  EDAT
01-01 BLAS FIGUEROA JURADO   88
13-01 DOLORES RODRÍGUEZ MORENO  88
20-01 JOSEP LLADÓ SARDANS   85
20-01 ANTONIO CABALLERO PIEDRA  75
26-01 ENCARNACIÓN VERGARA CARMONA  95
29-01 FRANCISCA GARCÍA MORENO  95
07-02 LLUÏSA SANTASUSANA CANAL  92
13-03 JOSÉ MÁRQUEZ MUÑOZ   79
26-03 MONTSERRAT CASADESÚS SOLÉ  94
29-03 TEODORO AVILÉS RODRÍGUEZ  73
30-03 CAROLINA MONTES MORENO  93
07-04 AURORA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ  75
08-04 MARIA CASALS PERNAU   102
19-04 TERESINA SOLER SALADA   85
03-05 FRANCISCO RUIZ MUÑOZ   85
18-05 RAMON FÍGOLS SOLÉ   89
27-05 MARIA RODELLAS LLOBET  70
30-05 JOAN JOSEP BESA VILÀ   69
07-06 M. MERCEDES GRANADOS IMBERNÓN  46
09-06 JUAN CAMPOS CARNERO   70
26-06 MIQUEL LLUSÀ ARMENGOU  82
17-07 ANNA TERRADELLAS TORRAS  85
17-07 NEMESIO BARRAU ROSA   80
24-07 JOSEP SOLER COSTA   78
25-07 LLUÍS CASALDÀLIGA GUITART  94
31-07 PERE JUNCADELLA MORERA  73
06-08 JUANITA CALPE HERNÁNDEZ  80
11-08 MERCÈ CASALDÀLIGA GUITART  88
18-08 ANTONIO MONTOYA PIEDRA  88
18-08 ANTONIO DÍAZ MORENO   93
20-08 SERAFÍ RIOS ABELLA   86
27-08 JOSÉ TEJADA RUIZ   73
11-09 CARMEN GRANADOS CABALLERO  82

Un record emocionat per a aquets nostres conciutadans que 
ens han deixat durant els darrers mesos. Ells i elles van contri-
buir a fer que Balsareny avancés i van formar part activa de la 
vida social i del teixit cultural del poble, i per això els trobem a 
faltar. Expressem el nostre condol a les famílies respectives

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

FRANCESC CAMPRUBÍ

Pel juliol, pobres dels que 
estan al sol

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)            25,0
Mitjana (min.+màx.)       25,2
Mitjana de mínimes       16,0
Mitjana de màximes      34,5
Mínima (dia 17)         13,3
Màxima (dia 26)          37,6
Mín. més alta (dia 30)               19,0
Màx. més baixa (dia 22)          29,5

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 6)  1.015,0
Mínima (dia 1) 1.002,2

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 25)         54,0
Velocitat mitjana          8,5
Recorregut del vent (en km)       6.348,8

La pluja (litres) 
Dia 7    6,1
Dia 9    3,1
Dia 16   25,5
Dia 20   2,0
Dia 24   4,3
Total               41,0 litres

FRANCESC CAMPRUBÍ

Per l’agost, bull el mar i bull el most

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)            24,5
Mitjana (min.+màx.)      25,3
Mitjana de mínimes       17,0
Mitjana de màximes       33,6
Mínima (dia 18)      12,4
Màxima (dia 4)          40,0
Mín. més alta (dia 2)              22,3
Màx. més baixa (dia 31)          26,5

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 11)  1.018,2
Mínima (dia 7) 1.004,9

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 7)         50,0
Velocitat mitjana          7,9
Recorregut del vent (en km)       5.527,4

La pluja (litres) 
Dia 7     5,7
Dia 9     3,1
Dia 10     2,0
Dia 12     1,5
Dia 13     5,1
Dia 14     8,7
Dia 16     1,0
Dia 17     3,6
Dia 21    2,0
Dia 23    1,5
Dia 29      8,2
Total               42,4 litres

ARXIU
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