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Després d’esclatar el desem-
bre de 2019 a Wuhan, a la Xina, 
l’epidèmia CoVid-2019, pro-
duïda pel virus SARS-CoV-2, 
s’ha anat escampant arreu del 
món. En poc temps es va es-
tendre cap a Corea del Sud, el 
Japó, Tailàndia, Iran, els Estats 
Units, França, Itàlia, Espanya 
i altres països. Des del 12 de 
març, la malaltia ha estat de-
clarada oficialment pandèmia 
per l’OMS i està provocant a 
tots els països dràstiques me-
sures de control a fi d’intentar 
aïllar-la. A Catalunya se’n de-
tectava el primer cas a finals 
de febrer, tot i que quinze dies 
abans ja s’havia suspès el Mo-
bile World Congress de Barce-
lona per la por del contagi.

El dia 11 de març, la Generalitat 
passava de la fase de pre-aler-
ta a la d’alerta, i suspenia tots 
els actes socials que aplegues-
sin més de 1.000 persones, i 
aquells en què, amb participa-
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ció menor, les persones ocu-
pessin més d’un terç de l’espai 
disponible. Però ja l’endemà 
mateix, atesa la velocitat amb 
què la pandèmia s’estenia pel 
país, les disposicions es preci-
pitaven i ja es decretava la sus-
pensió de pràcticament totes 
les activitats culturals i espor-
tives, des de les més modes-
tes fins a les de més alt nivell 
internacional, i es suggereix 
el tancament d’establiments 
comercials, d’oci, d’esport i 
de lleure alhora que es dema-
na d’evitar desplaçaments no 
imprescindibles. Les residèn-
cies d’avis limiten al màxim 
les visites als seus interns, per-
què la gent gran és el sector 
de més risc. Els hospitals i els 
centres d’assistència sanitària 
estan a punt de col·lapsar-se, 
i cal destacar, davant una cri-
si sense precedents, l’esforç 
sobrehumà que duu a terme 
el personal sanitari; a més, 
malgrat les precaucions que 
extremen, aquests professio-
nals són els més exposats a la 

infecció i, inevitablement, n’hi 
ha que s’acaben contagiant. 
Alhora, les empreses que po-
dien havien d’establir siste-
mes de teletreball des dels do-
micilis del personal; d’altres ja 
es plantegen tancar, com mol-
tes botigues i establiments de 
serveis i d’oci. Hi ha llocs on 
l’alarma ha col·lapsat super-
mercats d’alimentació, i a me-
sura que altres comerços tan-
caven, el personal d’aquestes 
centres comercials s’esforçava 
a incrementar la pulcritud dels 
espais d’intercanvi per evitar 
contagis. El cost econòmic 
de tot plegat és brutal: les 
borses cauen sense control i 
l’economia mundial trontolla. 
Ningú sap quant durarà, ja 
que la malaltia es continua es-
campant, i no es pot preveure 
l’impacte que tot plegat tindrà 
en la salut i en les vides dels 
ciutadans ni en l’economia 
global ni en la de les famílies, 
les petites i mitjanes empreses 
i els autònoms; i tampoc en les 
formes d’organització social 

ARXIU



i de convivència política fu-
tures. 

El dia 12, el Govern català 
declarava el confinament 
de 70.000 persones a l’àrea 
d’Igualada, Òdena, Santa Mar-
garia de Montbui i Vilanova 
del Camí. El 13, el president 
de la Generalitat demanava 
al Govern central l’aïllament 
total del Principat de Cata-
lunya, però el president del 
Govern espanyol anunciava 
per a l’endemà la proclama-
ció de l’estat d’alarma. El dia 
14, això es concreta en una 
recentralització política de les 
autonomies que tindrà efecte 
des del dilluns 16 de març: els 
ministeris de Defensa, Interior, 
Transports i Sanitat, sota la 
direcció del president espan-
yol, assumeixen el control de 
tot l’Estat. Es prohibeixen a 
tot l’estat els desplaçaments 
que no siguin per a adquirir 
aliments,  productes farma-
cèutics i de primera neces-
sitat, per anar a treballar o a 
centres sanitaris, o per tenir 
cura de menors i persones 
dependents. Tot i així, no es 
tanquen les fronteres exte-
riors –tan sols les terrestres, 
des de dilluns 16 a la tarda– 
ni s’aïllen Madrid i Catalunya, 
malgrat que el Govern català i 
el balear havien demanat me-
sures més dràstiques, entre les 
quals l’aïllament del Principat i 
de les Illes. Les forces d’ordre 
públic, totes a les ordres del 
ministeri d’Interior, podran fer 
escorcolls a persones, locals 
i béns; el ministeri de Sanitat 
controlarà totes les adminis-
tracions de salut, públiques i 
privades. El dia 16 es mobilitza 
l’exèrcit en diferents indrets 
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de l’Estat per intentar que es 
compleixin les normes de 
confinament. La Generalitat 
activa uns ajuts de 7,5 milions 
d’euros per als autònoms que 
es quedin sense feina. I la con-
selleria de Salut assumirà la 
gestió dels hospitals privats 
de Catalunya. I el 17, el Go-
vern espanyol anuncia que 
mobilitzarà 200.000 milions 
d’euros per donar liquiditat a 
les empreses i que impulsarà 
una moratòria en les hipote-
ques i en la factura dels ser-
veis bàsics per a les persones 
que hagin perdut la feina, 
però no es parla de lloguers; 
per als autònoms, es flexibi-
litzarà l’accés a l’atur, sense 
que se’ls eximeixi de pagar les 
quotes. S’ajorna la selectivitat.

A Balsareny, l’Ajuntament, se-
guint en tot moment les re-
comanacions de les autoritats 
sanitàries, d’acord amb el de-
cret del Govern de la Genera-
litat del dia 12 va determinar 
tancar tots els equipaments 
municipals a partir del 13 de 
març fins a nou avís. Així, es 
va suspendre l’activitat de la 
Llar d’Infants, l’Escola de Mú-
sica i Teatre i la Biblioteca Pere 
Casaldàliga. També l’Escola 

Guillem de Balsareny, d’acord 
amb el decret del Govern, sus-
penia les classes a partir del 
13 de març, com a mesura de 
contenció.  Així mateix, que-
daven suspeses totes les ac-
tivitats culturals i esportives, 
tant en recintes tancats com a 
l’aire lliure. 

El 13 de març, un ban in-
forma que el personal de 
l’Ajuntament es posa a dis-
posició del Pla de contin-
gència sobre el coronavirus. 
L’Ajuntament passa a operar 
com a centre de control a por-
ta tancada per l’emergència 
sanitària: des del 16 de març, 
qualsevol consulta o visi-
ta requerirà cita prèvia per 
via telefònica o telemàtica.  
L’Ajuntament va informant 
diàriament de l’evolució de 
la contingència a través de la 
cartellera, el web i les xarxes 
socials. El 14 de març entra en 
vigor el decret del Govern de 
tancar, durant almenys quinze 
dies, cafeteries, bars, restau-
rants i establiments comer-
cials, excepte per a la venda 
de productes d’alimentació, 
neteja i higiene. La gent no 
surt al carrer si no és per anar 
a comprar aquests productes 

bàsics. El poble es veu desert 
i amb la majoria de les po-
ques botigues tancades –i les 
que no ho són tenen la porta 
oberta i només admeten qua-
tre clients a l’interior: la resta 
fan cua, disciplinadament, al 
carrer i mantenint la separació 
entre ells, amb filosofia i resig-
nació. La consigna és: tothom 
a casa per frenar la propaga-
ció de la malaltia

Es tracta d’una situació ben 
insòlita, desconcertant i difí-
cil de comprendre en la seva 
vastitud mundial i en les 
conseqüències de tota mena 
que pot comportar. Els bal-
sarenyencs, els catalans, hi 
hem de fer front, de l’única 
manera que sabem: sent de-
cidits, solidaris i resilients. Cal 
donar prioritat a la salut de 
tothom, assumint les incomo-
ditats personals i els costos 
col·lectius que calguin, sense 
saber fins a quin límit. El risc 
i la incertesa ens han d’unir 
encara més, fer-nos veure que 
no estem sols i que cal, una 
vegada més, arremangar-se 
per defensar un bé comú, el 
més important: la vida. I com 
sempre hem fet, també d’això 
ens en sortirem: reeixirem!
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El passat dia 7 de març, el 
poble de Balsareny va ser 
convidat a participar en una 
assemblea sobre  Pere Casal-
dàliga.

L’acte, convocat per Balsareny 
Educa i Esgriolem del Cercle 
Cultural, va omplir la sala pe-
tita del Sindicat de persones 
interessades en el projecte.

Primerament s’exposà el tre-
ball de l’equip pel desenvo-
lupament de Balsareny Edu-
ca i els seus avenços, com la 
pàgina web Balsareny Educa, 
en què la cultura local hi és 
representada activament, des 
de la memòria històrica, així 
com les entitats i projectes de 
poble.

Seguidament va intervenir la 
Conxita Planes, que va llegir 
un recull biogràfic de dates 
significatives de la vida de 
Pere Casaldàliga.

Per part d’Esgriolem es sub-
ratllà que els pobles els for-
mem les persones, que en 
som el major patrimoni, i cada 
una de nosaltres es important 
només pel fet de ser persona. 
Tots despertem l’interès de 
moltes d’altres gràcies a les 
nostres qualitats, els nostres 
valors, el nostre talent..., fruit 
de la nostra personalitat.

JORDI VILANOVA

Assemblea sobre Pere Casaldàliga

Com a balsarenyencs ens 
sentim cofois de tenir entre 
nosaltres grans talents que 
desperten l’interès de moltís-
simes persones, i de moltes 
més el despertarien si nosal-
tres, com a poble, no els man-
tinguéssim “endormiscats” o 
fins i tot fent-los passar desa-
percebuts.

Cert és, però, que Pere Casal-
dàliga ha despertat l’interès 
i admiració de milions de 
persones arreu del món. 
Per aquests motius hem co-
mençat per ell, i ho fem sense 
oblidar a tots els altres”.

Entre els veïns de Balsareny 
que hi van assistir, destaquem 
la presència de l’Ajuntament, 
representat pel regidor de 
turisme, patrimoni i cultura: 
Alexandre Garcia Martín. I al-
tres regidors i ex alcaldes com 
Isidre Viu, Francesc Soldevi-
la i Jaume Rabeya, els quals 
participaren de la jornada al 
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Text de presentació de l’acte del 
7 de març de 2020 per parlar de 
la implicació de Balsareny amb 
la persona i les causes del bisbe 
Casaldàliga.

Benvinguts i gràcies per ser 
presents a la convocatòria per 
a la divulgació de les causes de 
Pere Casaldàliga a Balsareny. 

Les seves causes, la seva per-
sona, l’han convertit en un bal-
sarenyenc i català universal.

Moltes són les dades de la 
vida de Pere Casaldàliga que 
hauríem de recordar i valorar, 
parlar-ne i reflexionar-hi. 

Fem referència a unes quantes, 
que defineixen alhora la im-
portància de les seves causes: 

En Pere Casaldàliga va néixer 
a Balsareny el 16 de febrer de 
1928.

La seva trajectòria formativa el 
fa recórrer part del territori ca-
talà i espanyol: la Gleva, Cerve-
ra, Barbastre, Vic, Solsona, Valls, 
Barcelona, Sabadell, Galícia i 
Madrid, fins arribar a Guinea, 
on se sent atret pel tercer món.

L’any 1968 és enviat de mis-
sioner al Mato Grosso (Brasil), 
on es converteix en la veu dels 
“sense veu”.

L’any 1970 escriu un informe-
denúncia sobre la situació 
d’explotació i abusos que 
reben els peons, anomenat 
Esclavitud i feudalisme al Nord 
del Mato Grosso, que no passa 
inadvertit. Comença a rebre 
advertències dels terratinents 
i latifundistes, i fins i tot de 
“veus amigues” de l’Església, 
demanant-li que no es posi en 
qüestions alienes al minis-

RECOPILACIÓ DE J.V.
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costat de la família Casaldàli-
ga, entitats del municipi, de 
l’associació Araguaia, respon-
sables del arxiu de São Félix 
do Araguaia, i un dels dissen-
yadors del museu Pau Casals 
i Àngel Guimerà del Vendrell 
(que s’oferí a col·laborar amb 
Balsareny i el seu projecte). 
Tots junts van participar de la 
matinal en reconeixement a 
Pere Casaldàliga.

L’acte va ser conduït per Llo-
renç Planes, Benjamí Moliné 
i Joan Bonals. A l’assemblea 
es van plantejar un seguit de 
propostes per fer més pre-
sent Pere Casaldàliga a Bal-
sareny i divulgar-ne les seves 
causes. Alhora es va crear una 
comissió per desenvolupar el 
projecte.

Moltes són les entitats i as-
sociacions que a hores d’ara 
s’hi han adherit recolzant la 
iniciativa i esperem que se se-
gueixin sumant moltes més.   
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Pere Casaldàliga

teri sacerdotal. La policia fede-
ral controla les seves passes.

El 23 d’octubre del 1971 és 
consagrat bisbe de la nova 
prelatura de São Félix. D’aquell 
dia són aquestes paraules tan 
clares i significatives del seu 
projecte:

«La meva pobra vida no val 
més que la d’aquest peó de 
disset anys que hem enterrat 
aquest matí al cementiri de 
l’Araguaia, sense nom i sense 
fèretre; aquest jove és la per-
sona més important d’aquest 
dia.»

Amb motiu de les denúncies 
de la prelatura, la vida de Ca-
saldàliga és posada a subhas-
ta: s’ofereixen recompenses a 
qui aconsegueixi apartar-lo 
per sempre. Són amenaçats 
tant ell com altres membres 
de l’equip de la prelatura.

Les seves causes han estat 
plenes de reconeixements 
de milers i milers de perso-
nes que, amb gran admiració, 
com la que la que avui ens 
reuneix aquí, han premiat el 
seu esforç i han internacio-
nalitzat i mantingut vives les 
seves causes.

L’any 1983, el nostre poble, 
institucionalment, el reco-
neix com a fill predilecte de 
Balsareny. 

El 1989 la Generalitat de Cata-
lunya li atorga la Creu de Sant 
Jordi.

A finals de 1990, Adolfo Pérez 
Esquivel, argentí, Premi Nobel 
de la Pau, presenta la candi-
datura de Casaldàliga al Premi 
Nobel de la Pau: “Veu dels que 
no tenen veu”, “profeta i poeta”.
Són molts els col·lectius i per-
sones que encapçalats  per 
l’Associació Amics de Pere  
Casaldàliga (actual Associa-
ció Araguaia), es mobilitzen 
recolzant la iniciativa: més 
de 60 ajuntaments catalans, 
diputats i senadors, eurodi-

putats, personalitats del món 
de la cultura, de la política, 
de l’educació, associacions 
i entitats de cooperació in-
ternacional, cristianes i no 
cristianes, treballadors de la 
informació, professors uni-
versitaris, estudiants...

A Catalunya i a altres llocs 
d’Europa el bisbe Casaldàliga 
segueix sent una reivindica-
ció d’allò que encara és possi-
ble, una crida a la generositat 
i al compromís, a l’Home Nou. 
Així ho entenen persones 
que van utilitzant el seu nom 
per anomenar les seves orga-
nitzacions: “Amics del bisbe 
Pere Casaldàliga”, “Comunitat 
Ameríndia Pere Casaldàliga”...

El 1992 el Nobel no arriba, 
però el premi rebut per Ri-
goberta Menchú va ser una 
gran alegria per a ell. Aquest 
mateix any és reconegut amb 
el premi Bages de Cultura.

L’any 1994 es reforça la idea 
de continuar fent la Rome-
ria al Santuari dels Màrtirs, 
ja que encara són moltes les 
persones mortes per la seva 
lluita per la defensa de la te-
rra, dels indígenes i dels drets 
humans. 

Durant aquests anys, gràcies 
a l’equip del bisbat de São Fé-
lix s’han portat a terme molts 
projectes per ajudar el desen-
volupament de la regió, molts 
dels quals ara s’aglutinen en 
l’associació ANSA (Associació 
Nossa Senhora d’Assunção).

El 1999 el periodista Francesc 
Escribano edita el llibre Des-
calç sobre la terra vermella, 
que fa referència a la vida de 
Pere Casaldàliga al Brasil.

L’any 2003 el bisbe Casaldàli-
ga compleix els 75 anys i pre-
senta la renúncia al Papa, la 
qual és acceptada. 

I el 2004 es posa el seu nom 
a la biblioteca municipal de 
Balsareny, que des de llavors 

es diu “Biblioteca Pere Casal-
dàliga de Balsareny”.

Casaldàliga continua sent una 
veu referent de les causes dels 
més pobres, i aprofita la seva 
condició de bisbe emèrit per 
escriure els llibres que durant 
aquests anys al capdavant del 
bisbat no ha pogut fer. Algu-
nes d’aquestes publicacions 
són: “Antologia Personal”, “Car-
tas marcadas”, “Cuando los días 
dan que pensar”...

En el moment de la seva jubi-
lació, són moltes les organitza-
cions i institucions que volen 
homenatjar-lo. 

Rep el doctorat Honoris Causa 
per la universitat de Campinas 
i per la universitat del Mato 
Grosso.

I l’any 2006 rep amb un espe-
cial agraïment i satisfacció el 
Premi Internacional Catalunya, 
atorgat per la Generalitat de 
Catalunya. Durant uns anys, i  
per aquest motiu, una expo-
sició itinerant recorre el terri-
tori català mostrant la vida i 
les causes de Pere Casaldàliga. 
Una exposició que, des que 
va acabar la itinerància, està 
emmagatzemada als locals de 
l’Ajuntament, ja que ni la fa-
mília ni l’Associació Araguaia 
disposa de lloc on mantenir-la.

L’any 2012 es fa el primer 
fòrum Pere Casaldàliga i a fi-
nals d’any, centenars de veïns 
de Balsareny es concentren 
davant de cal Lleter amb el 
lema TOTS SOM CASALDÀLI-
GA, amb motiu de les noves 
amenaces de mort que ha-
vien obligat Pere Casaldàliga 
a marxar a més de 900 km de 
casa seva.

L’any 2013 es fa a Balsareny el 
segon fòrum Pere Casaldàliga 
i es fa la preestrena de la mini-
sèrie coproduïda per TV3 Des-
calç sobre la terra vermella, de 
Francesc Escribano.

Tot i els quilòmetres de distàn-

cia que ens separen, Pere Ca-
saldàliga mai ha deixat el seu 
vincle i el seu compromís  amb 
el seu poble natal i el seu país. 
Ni aquest amb ell.

Ens agradaria subratllar 
aquesta última frase, ja que és 
d’agrair el seu gest d’estima 
pel poble i pel país malgrat la 
distància.

I cal agrair també a les perso-
nes que avui ens acompanyen, 
fills de Balsareny, que des de la 
distància i pel seu compromís 
cap al seu poble, estan creant 
aquesta taula de treball pel 
desenvolupament. 

Les quals, assabentades d’un 
petit moviment ciutadà que 
pretén potenciar mes  les cau-
ses de Pere Casaldàliga (com 
haureu pogut conèixer mi-
tjançant Facebook, el butlletí 
Sarment o el diari Regió 7), han 
volgut participar i ajudar-nos 
a fer-ho possible.

Avui ens agradaria exposar 
algunes propostes que estan 
damunt la taula, comentar-
les entre tots, enriquir-les, 
escoltar-ne de noves, i rebre 
l’adhesió de les nostres enti-
tats i de l’Ajuntament a aques-
ta taula de treball, i així junts 
poder convertir aquest petit 
moviment en un gran projec-
te de poble i de país.

Agraïm la participació de Bal-
sareny Educa en aquesta  tau-
la, i els cedim la paraula i la  
conducció de la reunió.

Moltes gràcies. 

A. SELGAS
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Un any més les disfresses, 
les comparses, i sobretot les 
ganes de passar-ho bé entre 
amics i en família va omplir 
de color i ambient els carrers 
de Balsareny el dissabte 22 de 
febrer.

Els organitzadors, i les reines 
del Carnestoltes, que obrien 
la tarda visitant els residents 
del Casal Verge de Montser-
rat, es concentraven seguida-
ment al carrer Ponent per en-
capçalar la rua de disfresses 
d’enguany.

Dins un ambient engrescat, 
però alhora assenyat, on els 
protagonistes són els infants 
–i gràcies a ells, moltes son 
les famílies que hi partici-
pen–, emprenem rumb cap al 
carrer Sant Domènec, a ritme 
de música i ball, per continuar 
pel carrer de la Creu, fins arri-
bar a la plaça Ricard Viñas, on 
l’organització informava de 
les disfresses i comparses que 
anaven desfilant: Jardiners, 
bombers, lleons, mexicans, 
abelles, mags, pallassos, fla-
mencs, monges, aviadors, 
Harry Potter, ossos panda, 
pianos, la casa de paper... i 
un any més la geganta Maria, 
en aquesta ocasió disfressada 
d’Elsa de “Frozen”, amb al-
guns geganters, del seu ninot 
de neu, Olaf.

Amb molta animació ens en-
filem cap a la Carretera de 
Berga, fins arribar al carrer 
Barcelona, on fem camí cap 
a la Travessera. Al nostre pas, 
veïns a peu de carrer, des dels 
balcons, finestres... ens rebien 
il·lusionats.

Baixem el tros de carrer Cos-
teta, per agafar la carretera 
de Manresa, on trenquem 
cap al carrer Àngel Guimerà 
fins arribar a la plaça de 
l’Ajuntament. En aquest tram 

JORDI VILANOVA

Un Carnestoltes alegre i participatiu

de cercavila cau el capvespre, 
i els llums dels fanals, les gar-
landes i el confeti ballen al 
nostre compàs. 

Un cop arribats davant la 
Casa de la Vila, l’organització 
ens dona la benvinguda amb 
sacs i sacs de confeti que son 
oberts i ruixats per damunt 
dels nostres caps des el balcó 
de l’Ajuntament.

Els infants s’afanyen a saltar 
i jugar sota aquesta pluja de 
papers de colors, que encati-
farà el terra i animarà a parti-
cipar d’una “guerra” de confe-
ti. Per a ells, tot es màgic!

I la festa continua amb el sopar 
i ball de carnestoltes a la Sala 
Sindicat, on van ser premiades 
les següents disfresses:
− Comparsa més divertida: 
   “Barri Sèsam”
− Comparsa més treballada:
   “Bombers”
− Comparsa més jove: 
  “Alícia al país de les 
   Meravelles”
− Premis especials: 
    “Leoncios” i “Russos”

De ben segur tothom ho vam 
passar molt bé participant 
del Carnaval al nostre poble. 
I més quan hi ha predisposi-
ció, creativitat, imaginació. 
Enhorabona als organitza-
dors i gràcies als que hi han 
col·laborat i participat.

A. SELGAS

A. SELGAS

A. SELGAS
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L’Ampa de l’Escola Guillem de 
Balsareny ha organitzat, per 
segon any, una rua infantil el 
divendres de Carnestoltes. 
Totes les disfresses han sigut 
realitzades a l’escola amb 
materials reciclats, com són 
ampolles i garrafes d’aigua, 
caixes de cartró, diaris, etc. 

A dos quarts de quatre, la rua 
va sortir de l’escola seguint 
el rei i la reina Carnestoltes, 
ballant amb la música que 
animava l’ambient. Tot se-
guit la rua va anar a buscar 
els nens de la Llar d’Infants 
de Balsareny, que també ens 
van acompanyar fins arribar al 
Sindicat, on es va celebrar un 
ball solidari. El benefici, tant 
dels diners de l’entrada –el 
cost era d’un euro– com dels 
del berenar, que consistia en 
un tall de coca i xocolata –i 
que també tenia un preu sim-
bòlic d’un euro–, es donaran 
a l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona per a la investi-
gació del càncer infantil.

Al ball també es va fer un ta-

AMPA COL·LEGI GUILLEM DE BALSARENY

Carnestoltes 
Infantil

ller de màscares i vàrem tenir 
l’actuació del Cristià, del gim-
nàs O2 de Balsareny, que ens va 
ajudar a tancar aquest ball so-
lidari amb uns balls de zumba. 
Donem les gràcies, doncs, al 
gimnàs O2, a la pastisseria Bo-
nals i a l’Ajuntament de Balsa-

AMPA COL·LEGI GUILLEM DE BALSARENY

AMPA COL·LEGI GUILLEM DE BALSARENYAMPA COL·LEGI GUILLEM DE BALSARENY

AMPA COL·LEGI GUILLEM DE BALSARENY

reny per la seva col·laboració.

Estem molt contents del re-
sultat d’aquesta celebració, i 
esperem poder-la seguir fent 
durant molts i molts anys més. 
Que no desaparegui mai el 
Carnestoltes Infantil!

AMPA COL·LEGI GUILLEM DE BALSARENY
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L’Eric Sánchez és fill de Mon-
tornès del Vallès, tot i que ha 
passat part de la infantesa a 
Balsareny. La Dafne Molina és 
filla de Santpedor. Actualment 
resideixen a Navàs, i tenen un 
fill que es diu Pau.

Ell es portador a la Colla de 
Geganters i Grallers de Balsa-
reny; sobretot porta el gegant 
Marc, a qui fa ballar amb un 
estil i simpatia que només ell 
sap transmetre. Ella toca el 
bombo i marca el ritme dels ta-
bals; també és la secretària de 
la colla gegantera. Una pare-
lla digna de valorar. Però avui 
en volem destacar una altra 
activitat que han emprès da-
rrerament: són el president i la 
secretària de la Comissió de la 
Festa dels Traginers, i és en re-
lació a aquesta funció que els 
hem volgut entrevistar. 

— Quants anys fa que 
col·laboreu amb la Festa dels 
Traginers?

Doncs vam començar aju-
dant a la Taverna farà uns 
10 anys, fent entrepans. Més  
endavant vam ajudar el nos-
tre amic Adrià Orriols que hi 
estava al capdavant, i fa tres 
anys que la portem nosaltres, 
juntament amb altres perso-
nes. 

— Des de quan formeu part 
de la junta de la Comissió de la 
festa dels Traginers?

Formem part de la junta des 
de fa dos anys. La Dafne va as-

JORDI VILANOVA

Dafne Molina i Eric Sánchez, al capdavant de la Festa dels Traginers

sumir el càrrec de secretària 
llavors i just aquest octubre 
passat, quan es va aprovar el 
canvi de junta, vaig oferir-me 
jo com a president. Però te-
nim la sort que hi ha perso-
nes molt importants al nostre 
costat, i us convidem també a 
ser-hi. Animeu-vos! 

Nosaltres fa uns quatre anys 
que assistim a les reunions de 
la comissió, i aprofitem per 
dir que aquestes reunions 
són obertes i tothom és con-
vidat a assistir-hi i participar. 

— La presidència i el secreta-
riat són els càrrecs de major 
responsabilitat, i tots dos re-
cauen en una mateixa família. 
Com ho porteu?

Ho portem bé… Tot i que 
cada vegada amb més fei-
na i amb falta de temps per 
gestionar-ho tot. L’agenda 
últimament està bastant 
completa, i cada vegada cos-
ta més dedicar el temps que 
voldries a tot: feina, amics, en-

titats, família...

— Què representa per a vosal-
tres el fet d’estar al capdavant 
de la comissió de Traginers?

Al capdavant, qui ho està, es 
el poble de Balsareny. La seva 
Festa i la seva gent. Nosaltres 
tan sols ens hem posat a dis-
posició de la Festa. Sempre 
ens ha agradat col·laborar en 
qualsevol acte per al poble. 
Com hem dit, la responsabi-
litat comporta molta feina, i 
voler treballar implica assu-
mir responsabilitats que, sen-
se l’ajuda de més persones al 
teu costat, seria impossible 
portar-les.

La feina de secretaria és re-
lativament fàcil, ja que tan 
sols és passar l’acta de les 
reunions i convocar-les. Ara 
bé, la de president, a part de 
la responsabilitat que com-
porta, ha de tenir en comp-
te moltes coses: controlar la 
logística de la Festa, fer un 
grapat d’instàncies, de talls 

de carrers, demanar tot el 
material per a tots els espais 
(concerts, rebost, taverna…), 
entrevistes, comptes, etc. 

Evidentment que no estem 
sols! Si puc exercir de presi-
dent és gràcies, sobretot, a 
l’Àngel Ribalta, que fins ara 
portava ell la presidència i de 
mica en mica ens va ensen-
yant i ajudant a nosaltres.

— S’ha dit que aquest any ha-
via estat a punt de dissoldre’s 
la junta de la Comissió de Tra-
giners, després de molts anys 
de dedicació. Com ho heu 
viscut i com ho valoreu? Què 
hauria suposat per a la Festa 
dels Traginers, la dissolució de 
la junta?

El gran problema que hi ha 
és la falta de gent, tant en 
aquesta comissió com a qual-
sevol entitat. Sempre som 
els mateixos! I evidentment 
quant portes anys fent el 
mateix doncs pot desgastar-
te. L’Àngel portava ja temps 
duent la presidència. Els càr-
recs s’han de renovar i part 
de la junta anterior ja havia 
plegat. Ja portàvem un any 
demanant canvi de junta i 
ningú volia assumir el càrrec 
de president. Si no sortia 
president es dissolia la jun-
ta, cert, i això comportava 
que l’Ajuntament hauria de 
gestionar la Festa i, segu-
rament, contractar la ges-
tió a una empresa externa 
d’esdeveniments. Si això pas-
sava, la Festa que coneixem 
podria perdre’s com a tal, i 
limitar-se a la cavalcada

DAFNE
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 de diumenge i fins on arribés 
el pressupost.  

Lamentablement, no va vo-
ler sortir ningú i per tal de 
no deixar perdre la festa dels 
Traginers, vaig oferir-me a as-
sumir la presidència, amb la 
condició de tenir un suport al 
meu costat.  

— La nova junta, és clar, s’ha fet 
càrrec de la Festa d’enguany, 
en què hi ha hagut canvis en 
el recorregut, en les autorit-
zacions, en la ubicació de la 
taverna... Sabeu si han tingut 
bona acceptació? Creieu que 
els canvis donaran estabilitat 
a la festa a curt i llarg termini?

Inicialment tothom era reti-
cent a aquests canvis; però no 
s’han fet amb motiu del canvi 
de junta, s’haurien fet igual-
ment. El que passa és que el 
pla de seguretat estava obso-
let i calia renovar-lo.  

Una vegada valorada la fes-
ta, veiem que l’acceptació ha 
estat molt bona. Fins i tot no 
s enganxava el cap amb la 
cua, com passava algun any. 
És més, nosaltres, com a com-
ponents dels geganters enca-
pçalàvem la cavalcada i ens 
va donar temps, en acabar, de 
plantar els gegants a l’inici de 
la carretera de Manresa i veure 
la cavalcada com baixava per 
carretera de Moià, cosa que al-
tres anys era impensable.  

També els animals estaven 
més tranquils al no haver-hi 
tanta acumulació de gent. 

Les autoritzacions són una 
feina feixuga, però, ens agradi 

o no, ho havíem de fer, ja que 
els permisos i la seguretat van 
pel davant. 

Respecte al canvi de la Taver-
na, ha tingut molt bona ac-
ceptació. No sabem si perquè 
és mes cèntrica, o perquè té 
la porta mes gran i convida a 
entrar-hi. Després de la feina 
que hem tingut en convertir 
un garatge en una taverna, 
esperem que no l’haguem de 
tornar a canviar durant uns 
anys.

— La Festa dels Traginers mo-
bilitza una gran quantitat de 
persones que hi participen i hi 
col·laboren. Quantes persones, 
aproximadament, formen la 
Comissió?

Actualment, el grup de la co-
missió som una vintena de 
persones que treballem tot 
l’any per engegar la festa. 
Els dies de Traginers,  potser 
col·laborant n’hi ha més d’un 
centenar. Però segueix faltant 
molta gent!

Molts dels actes s’han 
d’acabar pagant perquè no 
hi ha ningú que ho porti; per 
exemple, cambrers per als 
concerts, o el cronometratge 
de les curses, entre d’altres. 
Aquesta vintena en reunim 
un cop al mes per fer repàs 
de tots els detalls. Cal tenir en 
compte que la Comissió no 
tan sols s’encarrega dels dies 
de la festa, sinó també del 
Quinto del Traginer, el Raid hí-
pic i la Cagada de la mula.

— Valoreu la Comissió com un 
gran equip de treball? Hi troba-
ríeu a faltar alguna cosa?

La veritat és que no som un 
equip gran, més aviat en som 
un de petit. Ens avenim, però 
com hem dit i insistim, falta 
molta gent que s’impliqui du-
rant l’any, i no tan sols el dia 
de la festa. Molta gent que ha 
col·laborat aquest any, l’any 
que ve ja diu que no hi comp-
tem. Així que tenim obertes 
les portes a tot aquell o aque-
lla que ho vulgui. De fet la fes-
ta, ho necessita. Traginers no 
vol dir sols gaudir d’aquell cap 
de setmana en què Balsareny 
és “especial”. Per tal que ho pu-
gui seguir sent, us necessitem. 

—Teniu previst potenciar enca-
ra més la implicació del poble i 
de les entitats per a la preserva-
ció de la Festa?

Sembla que per al proper any  
hi ha alguna entitat més que 
està disposada a col·laborar-
hi. Però les necessitaríem to-
tes!

— Heu valorat la possibilitat 
que el moviment Balsareny 
Educa pugui aportar-vos eines 
de millora?

Qualsevol ajuda és molt im-
portant per al desenvolupa-
ment de la festa, des de l’stand 
d’informació, ajudar a fer en-
trepans, ajudar a la cavalcada, 
concerts, correfoc, logística… 
Tenim feina per tothom! Així 
que qualsevol eina de millora 
serà benvinguda. 

— Com s’ha dit al principi, tam-
bé sou persones importants per 
a la Colla de Geganters. Com vi-
viu aquesta intensa dedicació a 
Balsareny? Participeu en altres 
entitats?

Ens agrada participar en els 
actes que es fan al poble. 
Tot i que no hi vivim, la colla 
d’amics i les vivències són a 
Balsareny. Com a portador 
dels geganters també hem 
de comentar que hi falten 
portadors, a la colla. El fet 
de carregar un gegant tota 
la cercavila es fa pesat (lite-
ralment). Si algú vol anar a 
esmorzar botifarra, cansala-
da, passar-ho bé, i conèixer 
bonics pobles de Catalunya 
passant un dia amb nosal-
tres... També hi és convidat!

Jo (Eric), també sóc un dels 
porters de l’equip de futbol 
Athletic Balsareny; m’excuso 
per la meva falta d’assistència 
en els últims mesos, a causa 
de la meva dedicació a Tragi-
ners i al nostre fill. 

— Voleu afegir res més? 

Donar-vos les gràcies per 
l’entrevista, i per l’oportunitat 
de fer que el poble conegui 
una mica més la realitat de 
les entitats i la falta de per-
sones que hi vulguin partici-
par. Hem de tenir en compte 
que les entitats són les que 
donen la riquesa cultural 
als municipis, i les persones 
hauríem d’estar predisposa-
des a formar-ne part. Perquè 
tothom tenim, altres feines, 
prioritats, etc...  Per això ma-
teix, quantes mes persones 
siguem, més fàcil serà com-
paginar-ho tot.

Enhorabona per la feina que 
feu. Gràcies per la vostra de-
dicació i molta sort per a les 
properes edicions de la Festa 
dels Traginers.

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
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El grup de caminades de mar-
xa nòrdica per a la gent gran, 
organitzat per la Diputació 
de Barcelona, va proposar 
una nova passejada per a les 
colles de Balsareny, Puig-reig, 
les Franqueses del Vallès i Sa-
badell. Després d’haver estat a 
Balsareny el novembre, i a les 
Franqueses el gener, ara toca-
va Puig-reig. I el grup de Puig-
reig va organitzar una sortida, 
molt bonica, entre els termes 
municipals de Puig-reig i de 
Casserres. 

Els de Balsareny érem 49 cami-
nants. De primer ens vam tras-
lladar en autocar fins a Puig-
reig, al pavelló poliesportiu, on 
ens va donar la benvinguda 
l’alcalde de Puig-reig, Josep M. 
Altarriba. Després d’esmorzar, 
l’autocar ens va portar fins a 
l’església de Sant Sadurní de 
Fonollet, del segle X, encara 
en terme de Puig-reig. I allí va 
començar el passeig, d’uns 8 
quilòmetres i molt planer. 

Vam passar prop de la Ca-
sanova de Trulls i de la casa 
dels Colls, ja en terme de Cas-
serres, i vam arribar fins a la 
famosa alzina dels Colls, un 
arbre quasi mil·lenari, amb un 
tronc que fa 7,6 metres de pe-
rímetre a la base i 3,8 metres 
a l’alçada dels braços; té 22,4 
metres d’alçària i 33 metres 
d’envergadura de la capçada. 
A la seva ombra s’hi amorrien 
els ramats, i les branques, que 
arriben gairebé fins a terra, 
marquen el límit fins on arri-

R. CARRETÉ

Sortida a Puig-reig i Casserres 

ba el mossec del bestiar. 

D’allà vam seguir pel Clot de 
les Barraques i la serra de Ri-
pés fins arribar a la balma del 
Calau, més coneguda com “el 
cafè de les Set Portes”: una 
gran balma semicircular de 
roca, d’uns 50 metres de llarg, 
amb una espluga molt fonda 
compartimentada amb murs 
de pedra en diverses depen-
dències, amb restes d’un forn, 
portes i habitacions interiors. 
En temps de les guerres car-
lines, l’indret va servir ara de 
caserna, adés de presó, i va 
continuar habitat fins ben bé 
a finals dels anys 1950. 

Vam seguir per les Planelles 
de cal Pasqual fins al Roc de la 
Mel, una enorme roca arrodo-
nida que es diu que servia de 
termenal, i que té tretze forats; 
el nom li ve de la gran quan-
titat d’arnes d’abelles que hi 

havia al voltant, tot i que una 
llegenda diu que a sota del 
roc hi van trobar una gran 
olla plena de mel. I d’allà vam 
caminar fins a la casa de Cal 
Terranquer, on novament vam 
pujar a l’autocar per tornar, via 
Casserres, cap al pavelló puig-
regenc, on després de dinar hi 
va haver una animada sessió 
de balls en línia abans de tor-
nar al nostre poble.

A. SELGAS

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
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L’organització va ser molt 
bona, igual com les explica-
cions històriques d’en Ramon 
Ros, el guia que ens hi va 
acompanyar. Moltes gràcies a 
tothom qui hi va col·laborar 
i en especial, per als balsa-
renyencs, a l’Ajuntament i al 
CEB, especialment la Noèlia, 
el Diego i l’Alfred. El mes que 
ve tocava Sabadell, però s’ha 
ajornat..
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Com ja sabeu, el passat mes de 
novembre el Casino va tancar 
les seves portes.

Des de llavors, la junta del Cen-
tre Instructiu i Recreatiu i els 
socis de l’entitat ens trobem 
treballant per tal de reactivar la 
concessió del Cafè-Bar i l’espai 
en general.

Durant aquests mesos, s’ha 
creat una comissió encarre-
gada de buscar nous arren-
dataris, que ha fet la feina 
d’entrevistar i triar els candi-
dats que s’ajustessin més al 
projecte. La prioritat era trobar 
algú del poble i amb ganes de 
cooperar amb l’entitat. També 
s’ha dissenyat una proposta de 
nova imatge per a l’espai del 
bar i la terrassa, en la qual ja 
s’ha començat a treballar. S’han 
realitzat dues jornades de ne-
teja amb la finalitat de millorar 
l’estat de les instal·lacions.

Així mateix, la junta de l’entitat 
segueix amb moltes ganes 
de dinamitzar l’espai cen-
tenari; és per aquest motiu 
que ha creat un calendari ple 
d’esdeveniments i activitats 
per a la nova obertura. Així 
doncs, el nou projecte del Ca-
sino està a punt d’engegar i 
gràcies a la nova arrendatària, 
Anna Gamisans, la seva fa-
mília, i als tècnics que a dia 
d’avui ja estan treballant en 
l’enllumenat i la pintura, de 
cara a l’abril-maig podrem 
gaudir d’un espai on trobar-
nos de nou!

Aprofitem per recordar-vos 
que la quota de soci/a d’aquest 
2020 és de 15€ anuals i que 
es podrà pagar mentre el bar 
sigui obert. Us encoratgem a 
fer-vos socis/es i a ser partícips 
d’aquest projecte! Fins ben 
aviat!

JUNTA DEL CENTRE INSTRUCTIU I RECREATIU DE BALSARENY

Casino en 
construcció

SonaB: Black and Blue
JORDI VILANOVA

Ricardo Cornelius i Cristi 
Garbo són Black and Blue, 
l’espectacle que ens presen-
tà Sona B el dia 7 de març a la 
sala Sindicat. 

Documentant-nos sobre ells 
i l’espectacle en qüestió, en 
trobem una descripció molt 
encertada: 

“Ell vesteix de negre i ella vesteix 
de blau. Ella es guarneix amb 
una enorme flor blava en forma 
de barret i ell mai no se separa 
del seu guitarró.

Ella és una vedet de music-hall 
en hores baixes, i ell és un músic 
que sembla no haver-les tingu-
des mai altes. Tots dos ens fan 
assistir a un concert, gairebé 
sempre, desconcertant; desa-
finat, de vegades; i amb dis-
barats i estripat tota l’estona. 
Perquè l’home de negre i la 
dona de blau, més enllà de pre-
sumir de lluentons o de vestit 
d’etiqueta, més enllà del posat 
—que no de les aparences—, 
el que són és dos pallassos. Dos 
clowns excèntrics. I que cadas-

cú defineixi excentricitat com 
més li convingui”.

Junts, o intentant aparentar 
que estan junts, s’enfronten a 
ritmes diversos, des del blues 
al txa-txa-txa, i acaben per-
dent el compàs més cops dels 
que aconsegueixen trobar-lo. 
Però en aquest concert tan 
desconcertant, cada error 
es converteix en un encert, i 
cada fallada provoca un riure 
contagiós que va configu-
rant la banda sonora de tot 

JORDI VILANOVA

l’espectacle. El riure de Bal-
sareny, símbol de passar-ho 
bé, participant de les activi-
tats del nostre poble, sempre 
sona bé.

Abans de finalitzar l’acte, 
Cristi Garbo, ja amb seriosi-
tat, va llegir el manifest que 
l’Ajuntament de Balsareny va 
donar a conèixer amb motiu 
del Dia de la Dona.

Gràcies als organitzadors i fins 
al proper mes! No hi faltarem!

JORDI VILANOVA
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X Concert de Joves Pianistes (Sala Piano)
EMMB

Aquest passat diumenge 9 
de febrer es va celebrar, a la 
Garriga de Castelladral, la 10a 
edició del Concert Sala Piano 
de Joves Pianistes, on ha par-
ticipat una nombrosa repre-
sentació de l’alumnat pertan-
yent a l’Escola Municipal de 
Música de Balsareny. 

L’acte, que es porta a terme 
de forma anual, enguany ha 
celebrat el seu desè aniver-
sari acollint diverses escoles 
de música procedents de la 
Catalunya Central. Convé in-
cidir que l’Escola Municipal 
de Música de Balsareny en 
forma part de la Comissió Or-
ganitzadora.

L’activitat consisteix en un 
concert a càrrec de joves es-
tudiants de piano que cada 
any s’articula al voltant d’una 
temàtica diferent. Aquesta 
vegada, sota el títol de “Piana-

da”, un total de 140 joves pia-
nistes pertanyents a un total 
de 17 escoles de música van 
oferir peces per a 4, 6 i 8 mans.

El concert va començar i aca-
bar amb dues peces arranja-
des per David Martell (Peda-
lant sobre tecles, del propi 
músic bagenc, i Thriller, de Mi-
chael Jackson) pensades per 

EMMB

Plaça de la Mel, b2, local 2.
Tel. 93 249 73 57 

BALSARENY

ser tocades a quatre mans en 
un sol piano, de manera que 
24 alumnes (4 per a cadascun 
dels 6 instruments) varen in-
terpretar plegats les peces. 
El programa (amb actuacions 
de dos, tres i quatre pianistes 
alhora) incorporava temes 
de diversos autors, com John 
Deacon, Fauré Djawadi, Hor-
ner i Norton, entre altres.

El concert es va concloure de 
forma espectacular, amb dues 
peces interpretades per més 
de vint pianistes alhora. I és que 
per a aquesta ocasió, l’escenari 
disposava de 6 pianos.

Esperem retrobar-vos a tots 
l’any vinent. Gràcies per ser-hi!

EMMB EMMB
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Com a mesura per contenir 
l’expansió del COVID-19, des 
de divendres 13 de març i 
fins a nou avís les bibliote-
ques i bibliobusos de la Xarxa 
de Biblioteques Municipals 
de la província de Barcelona 
romandran tancades. En re-
lació a aquest tancament tin-
gues en compte el següent:

ANA PÉREZ  HIDALGO

Biblioteca Pere Casaldàliga i Coronavirus

Els documents que tens en 
préstec pots conservar-los 
a casa fins que les bibliote-
ques puguin reobrir. Am-
pliem el termini de retorn 
dels documents prestats 
fins al 21 d’abril (excepte 
en el cas d’aquells docu-

ARXIU

-

Et pots mantenir actualitzat 
sobre aquestes qüestions a 
través de les nostres xarxes 
socials:

Twitter: https://twitter.com/
bbalsareny
Facebook: https://www.face-
book.com/bbalsareny 
@bibliotequesXBM, així com 
del portal Biblioteca Virtual. 

El Club de lectura d’adults 
de la Biblioteca té previst 
comptar amb la presència de 
l’escriptora Jenn Díaz el di-
jous 30 d’abril a les 19 h. per 
comentar dos dels seus llibres 
Vida familiar, guanyador del 
premi Mercè Rodoreda 2016, i 
Mare i filla. L’acte estarà obert a 
tothom i si voleu llegir prèvia-
ment els llibres, només caldrà 
que passeu per la biblioteca i 
us els deixarem en préstec. 

ANA PÉREZ  HIDALGO

Tertúlia literària amb Jenn Díaz
Realitzem aquesta activitat 
amb el suport de la Institució 
de les Lletres Catalanes i dintre 
del programa Lletres en viu.

Vida familiar, de Jenn Díaz, 
inclou 16 històries que narren 
i expliquen escenes quotidia-
nes i familiars amb les quals els 
lectors es poden sentir identi-
ficats. Una filla que es separa 
de la seva mare o el primer 
amor d’un adolescent que a 
la vegada viu la seva prime-
ra experiència amb la mort... 
Històries quotidianes amb les 
quals els lectors es poden sen-
tir identificats.

Mare i filla és un títol que, a 
priori, individualitza i concreta 
molt la nostra atenció lectora 
en dos possibles personatges, 
però quan ens endinsem en la 
lectura de la novel·la desco-
brim que aquests mots no fan 
referència a una mare i a una 
filla, sinó que són moltes les 
mares i moltes les filles que 
desfilen al llarg d’aquestes 
pàgines.

eBiblio: préstec electrònic
Recorda que durant aquests 
dies, i com sempre, pots gau-
dir dels serveis de préstec di-
gital d’eBiblio (llibres, revistes 
i pel·lícules).

eBiblio Catalunya és un ser-
vei del Sistema de Lectura Pú-
blica de Catalunya que fa pos-
sible el préstec de continguts 
digitals a tots els usuaris amb 
carnet de les biblioteques pú-
bliques catalanes. Es pot ac-
cedir a aquests continguts a 
través de diferents dispositius: 
ordinadors personals, lectors 
de llibres electrònics, tauletes 
o telèfons intel·ligents.  

El servei l’ha promogut el 

ments que ja estaven recla-
mats). Si reps algun avís de 
retorn de documents, no 
en facis cas durant aquest 
temps.

Ampliem el termini per re-
collir els documents reser-
vats fins a 30 dies. Ministeri de Cultura i Esport 

amb la col·laboració del De-
partament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona.

El servei està disponible a 
l’adreça http://catalunya.ebi-
blio.cat. També s’hi pot acce-
dir descarregant l’aplicació 
eBiblio disponible per iOS et 
Android.

-

ARXIU

Jenn Díaz (Barcelona, 1988) 
té una de les carreres literàries 

ARXIU

ARXIU

més ben encarades de la na-
rrativa recent. La seva és una 
literatura fonamentada en la 
contemplació, en la mirada, en 
la radiografia (minúscula però 
detallada) dels instants quoti-
dians. No és casual que la seva 
filiació literària l’haguem de 
trobar en noms com Ana Ma-
ría Matute, Natalia Ginzburg, 
Clarice Lispector o Carmen 
Martín Gaite. L’eloqüència 
dels silencis, la descripció de 
tragèdies soterrades, la mater-
nitat i els lligams (i conflictes) 
familiars formen part del pai-
satge narratiu de Jenn Díaz.
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La primera trobada de lectu-
ra en família d’aquest any ha 
estat dedicada al món dels 
il·lustradors i les il·lustradores 
de contes infantils. Sota el 
nom ‘El Calaix de l’artista’ hem 
reflexionat sobre qui és un 
artista, què és ser creador… 
i hem arribat a la conclusió 
que, en una matèria o una 
altra, tots som uns artistes: 
uns dibuixen molt bé, altres 
en saben cantar, altres fan la 
tombarella i cauen de peu, al-
guns saben explicar contes… 
Tothom tenim unes habilitats 
que ens fan especials.

En el laboratori es treballen 
les diferents tècniques que 
utilitzen es il·lustradors dels 
contes infantils: aquarel·la, tin-
ta xinesa, oli, décapage, estam-
pació, etc. a partir de la lectura 
i observació d’una selecció 
de contes que venen acom-
panyats d’una fitxa on cada 
il·lustrador es presenta i expli-
ca com ha fet les il·lustracions. 

ANA PÉREZ  HIDALGO

Laboratori de lectura ‘El Calaix de l’artista’

L’activitat s’acaba amb una 
manualitat que permet des-
envolupar la nostra creativitat.

Per altra part, el conte que 
dona nom a aquest taller, ‘El 
Calaix de l’artista’ de Joan Bar-
rets i Anna Terricabres, ens 
explica de forma molt poètica 

ANA LÓPEZ

què podem trobar en el calaix 
d’un artista: petxines, fotogra-
fies antigues, cartes d’amor, 
… gotes de pluja i gotes de 
mar; sembla ser, que en els 
calaixos hi ha objectes, però 
en realitat el que hi ha són 
RECORDS.

Aquest laboratori l’hem fet 
amb els nostres amics de la 
Fundació AMPANS, el dilluns 
2 i 9 de març. Vam comptar 

amb l’ajuda del balsarenyenc 
Paco Haro, que va explicar 
com es dibuixa amb tinta xi-
nesa i va guiar la part pràctica.

El dimarts 10 de març el vam 
fer amb un grup de 12 nens 
i nens amb les seves famílies 
i s’ho vam passar molt bé. En 
aquesta ocasió, la creació fi-
nal va ser la decoració d’una 
capsa per guardar els seus re-
cords i els seus secrets.

ANA PÉREZ HIDALGO
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La pàgina de Facebook 
d’Esgriolem! ha acollit aquest 
mes diverses aportacions de 
Jordi Vilanova, en relació a 
la convocatòria, primer, i a 
la celebració, després, de la 
reunió oberta al públic del 7 
de març per compartir idees 
sobre com fer més present 
a Balsareny la personalitat 
i les causes de Pere Casal-
dàliga. La reunió, coordinada 
per Balsareny Educa amb la 
col·laboració d’Esgriolem i del 
CCB, es va celebrar amb una 
notable assistència de per-
sones interessades, entre les 
quals membres de la família 
Casaldàliga i de l’Associació 
Araguaia. En trobareu en 
aquest butlletí una ressenya 
específica.

I una aportació complemen-
tària ha estat la de Ramon 
Bessa, informant d’una pro-
posta de Geocaching (ve-
geu Sarment, núm. 490, juny 
2019), en què ell ha disposat 
fins a 19 “cachés” o objectes 
amagats en diferents loca-
litzacions; en cada un dels 
quals, anomenats “misteris”, 
el buscador que els troba ha 
de respondre unes preguntes 
sobre la vida i l’obra de Pere 
Casaldàliga per tal d’obtenir 
les coordenades del següent 
objecte a cercar.

Finalment, Dani Obiols hi ha 
publicat la nota informativa 
de l’Ajuntament de Balsareny 
de 13 de març de 2020 po-
dant al dia la informació sobre 
el coronavirus, de què també 
parlem en altres pàgines.

R. CARRETÉ

Les causes de 
Pere Casaldàliga

Proposo unes reflexions en-
torn de la lectura de Jaume 
Vicens Vives. Visions sobre el 
seu llegat (Ed. Base, 2010), en 
què diferents autors donaven 
el seu punt de vista sobre la 
persona i l’obra d’aquest gran 
historiador quan, ara fa deu 
anys, es commemorava el 
centenari del seu naixement 
i el cinquantenari de la seva 
mort, de la qual el juny vinent 
en farà 60. Trobo que moltes 
de les seves idees continuen 
vigents i serien aplicables a la 
realitat d’avui.

La seva funció de pont cultu-
ral, la seva incansable activi-
tat mediadora, la seva capa-
citat per posar-se a la pell de 
l’interlocutor i la seva perso-
nalitat inclusiva no quadren 
gaire amb l’ambient polarit-
zat en què, desgraciadament, 
sembla haver quedat reduït 
el debat polític i cultural en 
l’actualitat. 

Personalment, penso que 
avui dia una personalitat 
com la que desprenia Vicens, 
seria del tot necessària en la 
taula negociadora entre els 
governs de Catalunya i l’Estat 
espanyol. 

Immersos en les incerteses 
de l’anomenat procés sobira-
nista, més enllà de les procla-
mes dels polítics es troben a 
faltar reflexions intel·lectuals. 
A causa de aquesta absència 
ens podem preguntar –a tra-
vés de les seves obres– què 
en dirien avui historiadors 
com Jaume Vicens Vives.

Vicens deia que calia «fer un 
esforç per conèixer-nos no-
saltres mateixos abans de 
passar a projectes definits, a 
realitzacions concretes». Em-
marca l’existència de Catalun-
ya en clau europea i hispana: 

ANDREU FERNÁNDEZ I AGUADO

Què en diria Jaume Vicens Vives?
pertanyem a la primera per 
filiació directa dels temps 
carolingis i a la segona per 
l’experiència històrica com-
partida. 

Jo crec que el poble català 
és un model d’acollida de 
diverses cultures. L’habilitat 
dels catalans per regenerar 
contínuament la seva pròpia 
identitat és molt coneguda i 
apreciada a Europa i arreu del 
món. 

D’una banda, Catalunya ha de 
ser conscient que hi ha hagut 
massa moments en la seva 
història en què s’ha deixat 
arrossegar per aquell caràcter 
bondadós, una mica ingenu, i 
amb una acusada resistència 
a no generar cap tipus de ten-
sió manifesta. Això ha generat 
una pèrdua de oportunitats 
històriques, perquè «general-
ment hem dit prou! En el mo-
ment pitjor, quan la conjuntu-
ra ens era desfavorable, quan 
havia passat el punt dolç de la 
força o de la nostra raó».

Vicens Vives va morir jove, 
l’any 1960, amb tan sols 50 
anys d’edat. No va poder arri-
bar a viure la Transició. Aquell 
moment dolç de la nostra 
força, crec personalment que 
va ser desaprofitat pels pa-
res de la Constitució, ja que 
el dret de Catalunya al con-
cert econòmic –a,mb el qual 
el país seria més a prop de la 
sobirania– no va ser prou de-
fensat com calia.

D’altra banda, hi ha hagut 
altres moments històrics, 
potser més  puntuals però 
no menys demolidors, en els 
quals la ruptura radical ha 
aparegut com l’única sorti-
da, i en els quals, llavors, s’ha 
comprovat amb dolor «com, 
de sobte, aquestes (el seny i la 
ponderació) semblen frena-
des, i encara són capgirades, 

per una actitud en què es ba-
rregen l’exasperació i el senti-
mentalisme, l’ arrauxament i 
la rebentada».

Quan ha passat això, jo crec, 
perdem la raó de les coses, 
ens tornem intransigents i 
partidistes; i fent aflorar els 
sentits, perdem la nostra res-
ponsabilitat com a poble.

Vicens conclou el seu diag-
nòstic amb una frase que 
avui adquireix caires de dra-
matisme, però que sorgeix 
d’una ponderada anàlisi 
històrica de llarg termini, i 
per tant val la pena almenys 
tenir-la present en la actual 
conjuntura: «No hem estat 
prou forts per fer-nos la nos-
tra pròpia historia; vet ací la 
gran tragèdia col·lectiva. Ben 
bé fa cinc segles que marxem 
d’esma, adés conformant-nos 
amb un migrat paper de cir-
cumscripció provincial, adés 
volent forçar la roda de la 
fortuna cap a posicions sin-
gulars d’imperialisme polític 
i cultural». Com a conseqüèn-
cia, Catalunya s’ha balancejat 
entre «el cofoisme pragmàtic 
d’acceptar un fet existent» i 
«el mil·lenarisme de la catàs-
trofe redemptora», i Vicens 
es preguntava si no hi hauria 
un punt mitjà entre aquestes 
dues actituds.  

ARXIU
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El món de les bambolines a 
través de les cortines, en una 
tarda plena de solidaritat de 
tot un poble, va respondre a 
la crida a favor del benestar 
humà. 

La tarda del diumenge 1 de 
març al Sindicat, el Grup la 
Il·lusió, del centre cívic del Ca-
sal de la Gent gran, per mitjà 
del seu president, començava 
l’acte amb un record emocio-
nat per a Sebastià Escámez i 
Flores, traspassat fa uns dies. 
Escámez va ser una persona 
molt lligada a les activitats 
del grup, del qual forma part 
l’actriu Angelina Muntalà, la 
seva companya. Forts aplau-

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Gala per Mans Unides 
diments del públic van sonar 
a la Gala solidària del Sindicat.
Van obrir portes el grup de 
playback amb una primera ac-
tuació plena de llum i de color 
i amb una vistositat en el ves-
tuari del quartet amfitrió. 

Minut a minut, l’espectacle va 
continuar amb diverses ac-
tuacions coreogràfiques, amb 
cançons com Titanic, Pensant 
sempre en tu, Háblame del mar 
marinero o Siempre està en mi 
corazón; aquesta darrera, amb 
el repte atrevit d’una veu en 
directe. Cal destacar l’estrena 
d’un playback musical, hu-
morístic, coreogràfic i rítmic, 
titulat Buscant pis, en què mu-
sicalment una parella explica 
que si tot continua igual i no JORDI VILANOVA

A. SELGAS

troben pis no es podran casar.

L’espectacle tenia el format 
d’un berenar solidari, amb 
una aportació voluntària en-
vers la crida de l’associació 
Mans Unides en favor de les 

persones més necessitades. A 
l’acte es va comptar amb la 
presència de la secretària de 
Mans Unides de la Delegació 
de Solsona, la qual va agrair a 
tothom la contribució econò-
mica.

JORDI VILANOVA



Com a complement, la tarda 
va tenir una mitja part on 
vam poder comptar amb la 
secció infantil i juvenil dels 
Dansaires dels Pastorets 
de Balsareny. Les danses, 
amb la seva coreografia, ofe-
rien un ventall històric de 
les tradicions de diferents 
pobles catalans. El Ball de les 
rentadores recorda la manera 
de rentar la roba a mà pròpia 
de temps allunyats. El Ball de 
les pedretes expressa el mis-
satge sonor del diàleg que 
transmet l’art dansaire. Una 
de les altres danses, el Ball de 
cintes, presentava una coreo-
grafia similar a la del Ball de 
la Faixa, teixint unes cintes 
per damunt del cap. Final-
ment hi va haver el Ball de la 
civada, amb una coreografia 
que descriu les feines del 
camp. L’esbart és dirigit per 
Alba Fontanet i Petri.

Un darrer apunt a destacar 
va ser les dues presentacions 
de l’espectacle en qüestió, 
del Grup de la Il·lusió i dels 
Dansaires dels Pastorets.

@merceria.entrecostures
lourdescas1970@gmail.com

Pl. Ricard Viñas, 7, A
08660 Balsareny
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Columna i diccionari m’em-
penyen a fer, amic lector, de 
nou aquesta breu reflexió 
que expressa gratitud envers 
a tothom, però d’una mane-
ra especial al Jordi Vilanova, 
que m’ha volgut conèixer 
com a un d’aquests home-
nots de qui Martí Gironell 
ens parla quan enalteix Joan 
Gratacós, amb aquella seva 
trobada a Besalú, coincidint i 
recordant l’escriptor empor-
danès Josep Pla.

«Un homenot és un tipus sin-
gular, insòlit, una persona que 
s’ha significat, en una qual-
sevol activitat, d’un manera 
remarcable. D’aquesta defi-
nició, l’escriptor empordanès 
en va fer gairebé una marca 
personal. Un mot que es va 
convertir en una sèrie de pu-
blicacions que va servir per 
retratar una seixantena de 
personatges escollits pel ma-
teix Pla que majoritàriament 
eren escriptors, periodistes, 
artistes, polítics i personatges 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Homenots, gent de casa
pintorescos o d’abast local.» 
[Martí Gironell, ‘El Punt Avui’] 
D’aquí, en vull remarcar per-
sonalment aquest sintagma: 
d’abast local.

Homenots, gent de casa. 
Continua en Gironell: «Són 
espècies que no n’abunden, 
que estan en perill d’extinció 
perquè són d’una altra època, 
amb uns valors i unes convic-
cions diferents, que no tenen 
un no mai per a ningú, que 
són a tot arreu, que són fets 
d’una pasta que permet dir 
que són la personificació del 
compromís perquè han entès 
què vol dir la definició de fer 
poble: ser-hi sense esperar res 
a canvi, perquè te l’estimes a 
ell i a la seva gent. I quan se’n 
van, deixen un buit que costa 
d’omplir i un llistó molt alt».

Singulars. La columna de Gi-
ronell em dona l’oportunitat 
d’agrair a Jordi Vilanova 
l’entrevista que em va fer per 
a tots els lectors de Sarment. 
Moltes gràcies, Jordi, Angie i 
per molts anys, Maria.

“Amic lector, fa pocs dies ens 
vam trobar a la Biblioteca en 
la presentació del meu llibre 
“Otra vez despierto y soñando 
un nuevo día”. Amb alguns de 
vosaltres ja vàrem poder pal-
par en directe part del contin-
gut esmentat del llibre però 
em plau avui fer-me extensiu 
a tot el públic en general. Grà-
cies”- Diego Galera. 

Per internet el podeu trobar a 
“mylibreto”, en el qual se’n pot 
consultar la sinopsi o fins i tot 
fullejar-ne les 28 primeres pà-

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Apunt de Diego Galera Morales: 
com trobar el seu últim llibre

MANS UNIDES 
Agraeix al grup de “La 
Il·lusió” del Centre Cívic i als 
Dansaires dels Pastorets de 
Balsareny el bonic i emotiu 
espectacle que ens van oferir 
el dia 1 de març a la sala del 
Sindicat. Es van recollir 600€. 
Gràcies per la vostra aporta-
ció per a Mans Unides.

TROBADA DE VIDA 
CREIXENT A GIRONELLA
Va ser el dimecres, 4 de març. 
Va anar a càrrec de Mn. Joan 
Manuel Bajo, autor del llibret 
Primavera en la tardor de la 
vida. Va parlar de la genero-
sitat, va haver-hi l’Eucaristia 

MN. ANTONI BONET I TRILLA

Abril 2020
i un dinar de germanor. Van 
participar-hi uns 100 mem-
bres del moviment, entre 
ells, un grup de la nostra 
parròquia de Balsareny. Fou 
una bona manera de viure el 
temps quaresmal. 

TROBADA GRUPS 
PARROQUIALS
Tindrà lloc el diumenge, 10 
de maig a partir de 2/4 d’11 
del matí (10,30) fins a 2/4 de 
2 (13,30) de la tarda. Està pre-
vist fer la inauguració del nou 
nom de la sala gran de la Llar 
parroquial amb el nom “Sala 
bisbe Pere Casaldàliga”. Ens 
hi acompanyarà la Delegada 
d’evangelització del nostre 
bisbat de Solsona.

Dia 5: Diumenge de Rams 
Benedicció dels Rams a 3/4 de 
12 (11:45). A les 12 h. Eucaristia 
a l’església parroquial.

Dia 9 (Dijous Sant): Missa del 
Sant Sopar a 2/4 de 9 del ves-
pre (20:30).

Dia 10 (Divendres Sant) A les 
5 tarda, Celebració i a les 20 h. 
Viacrucis.

MN. ANTONI BONET I TRILLA

Agenda Pastoral - Abril 2020
Dia 11 Vetlla Pasqual A les 10 
del vespre.

Dia 12 Diumenge de Pasqua 
Eucaristia a les 12 h.

Dia 14: Dimarts Eucaristia. A les 
5 de la tarda al Casal Verge de 
Montserrat

Dia 17: Divendres: Trobada 
grup “Vida Creixent” a les 5 de 
la tarda.

gines. El llibre, a més a més de 
poder-lo adquirir per internet, 
el podeu trobar a la Llibreria 
els Colors.

ARXIU
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LA VEU DEL CAMPANAR



El dia 24 de febrer de 2020 
va morir, als 61 anys, Francesc 
Fernández Barrachina, regidor 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de 
Balsareny i bomber del parc 
de Sallent. 

Francesc Fernández era veí 
del nucli de Cal Nosa de Bal-
sareny i es va presentar a les 
eleccions municipals de maig 
de 2019 per la candidatura 
d’ERC a l’Ajuntament de Bal-

CCB

Obituari

FRANCESC CAMPRUBÍ

Si pel febrer calent estàs
per Pasqua tremolaràs

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)          9,4
Mitjana (min.+ màx.)    10,8
Mitjana de mínimes     2,2
Mitjana de màximes       19,4
Mínima (dia 6)           -2,7
Màxima (dia 3)              26,6
Mín. més alta (dia 17)        8,2
Màx. més baixa (dia 12)    13,3

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 22)    1.027,0
Mínima  (dia 29)             1.000,5

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 27)         47,9
Velocitat mitjana          5,1
Recorregut del vent (en km)    3.571,7

La pluja (litres/m2) 
Total               0,0

Resposta al repte núm. 48: 
13 peres

ROC CARULLA

Repte núm. 49

Dos trens de la mateixa longitud circulen 
per vies paral·leles, a la mateixa velocitat, i 
en sentit contrari l’un de l’altre i triguen un 
minut a encreuar-se completament (és a 
dir, des que coincideixen els caps fins que 
coincideixen les cues). Quant temps triga-
rien a encreuar-se dos trens el doble de 
llargs que anessin a la mateixa velocitat que 
els anteriors?

Salut i lògica!
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sareny. Ocupava, en qualitat 
d’independent, el cinquè lloc 
a les llistes i, per tant, va ser 
elegit regidor, ja que el grup 
local d’ERC va obtenir 5 regi-
dors.

Des del CCB volem expressar el 
nostre condol a la seva família, 
al grup municipal d’Esquerra 
Republicana i a l’Ajuntament 
de Balsareny per la pèrdua 
d’una persona compromesa 
amb el seu poble i amb ganes 
de servir-lo desinteressada-
ment. Descansi en pau.  

ARXIU
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