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Com ja anunciàvem a 
l’anteror butlletí, el vespre del 
23 de juny es va celebrar a 
Balsareny la diada de Sant 
Joan amb les mesures de 
seguretat imposades pel pla 
de desescalada de la pandè-
mia del covid-19. 

Així, de la mà del Centre Ex-
cursionista de Balsareny, la 
Flama del Canigó va arribar 
un any més al nostre poble. 
A la plaça de la Mel es va en-
cendre una traca, i tot seguit 
les torxes que van calar foc 
als petits foguerons descen-
tralitzats d’aquesta festa atí-
pica. 

Uns focs de format reduït (un 

Fogaines de Sant Joan. 
Tradició reinventada
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R.Carreté metre quadrat) als parcs del 
joc de les anelles (Traves-
sera-Bages); de la Torrada 
(Travessera-Sant Josep); del 
carrer del Trull; del camp de 
futbol-7 (Carrilet-Oliveres), i 
del passatge Roqueta-Sant 
Marc. 

Un castell de focs retrans-
mès  per les xarxes socials 
i per la megafonia del poble 
va tancar la celebració, man-
tenint així viva, en un ambient 
de precaució i prudència, 
una tradició tan bonica. Grà-
cies als que hi van contribuir.

 A. Selgas

 A. Selgas
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Funeral per mossèn Joan Bajona 

Com que no es va poder 
oficiar a causa de les es-
trictes mesures de confina-
ment pel covid-19, i tal com 
es va anunciar després, les 
exèquies de mossèn Joan 
Bajona i Pintó es van cele-
brar en una cerimònia religio-
sa a l’exterior de la plaça del 
Dr. Roc Garcia, popularment 
la plaça de l’Església. S’havia 
parlat també de fer-ho coin-
cidir amb un homenatge de 
les entitats del poble, però 
les mesures de segure-
tat que cal seguir després 
de l’aixecament de l’estat 
d’alarma ho desaconsella-
ven; per això, aquest home-
natge s’ha ajornat sine die, 
en espera que pugui cele-
brar-se amb plenes garanties 
i amb una organització con-
junta i participativa de totes 
les entitats que sens dubte hi 
voldran ser presents. Durant 
l’ofici, mossèn Antoni Bonet 
va informar que les cendres 
de mossèn Joan s’havien 
dipositat, en un acte íntim 
amb els familiars, a l’església 
de Sant Esteve de la Colònia 
Soldevila. 

La missa la van concelebrar 
el bisbe de Solsona, Xavier 
Novell, i el rector de Balsa-
reny, Antoni Bonet, junta-
ment amb molts sacerdots 
de la diòcesi de Solsona, 
entre els quals hi havia els 
exrectors de Balsareny An-
toni Balcells, Jordi Orobitg, 
Tomàs Calvo, Xavier Castelló 
i Lluís Tollar, a més del bal-

R. Carreté

sarenyenc Gaspar Comellas 
i dels preveres Josep M. 
Besora, Salvador Casafont, 
Antoni Guixé, Marc Majà, 
Jaume Prat, Antoni Quesa-
da, Josep Solà, Abel Trulls, 
Josep Tuneu i el vicari gene-
ral, Josep M. Vilaseca. 

L’acte es va preveure, encer-
tadament, fer-lo a l’aire lliure, 
ja que l’interior de l’església, 
amb les mesures de distan-
ciament imposades per la 
situació sanitària, haurien 
deixat el recinte insuficient. 
Així, hom va posar tot de 
cadires a la plaça, cada una 
a la distància reglamentària 
de les altres. Ara bé, l’hora 
programada, les 6 de la 
tarda, en un dia assolellat i 
d’altes temperatures, va fer 
que gran part de les moltes 
persones que hi van assistir 
s’estimessin més d’estar-se 
dretes a l’ombra en diferents 
racons de la plaça. Per això, 
les imatges poden fer sem-
blar, enganyosament, que 

no hi va haver prou assistèn-
cia, quan tothom qui hi va 
anar pot donar fe que foren 
molts els balsarenyencs que 
van voler acomiadar mossèn 
Joan en aquesta celebració. 

En acabar la missa, van fer 
uns breus parlaments el vi-
cari general de la diòcesi, 
Josep M. Vilaseca; Josep 
Creus, president de la Coral 
Sant Esteve; Mercè Farràs, 
presidenta del Pastorets de 

Balsareny, i Josep Graña en 
representació de la família 
de mossèn Joan. La Coral 
Sant Esteve hi va interpre-
tar, entre altres, Signore delle 
cime (Bepi de Marzi) i el Viro-
lai (Jacint Verdaguer – Josep 
Rodoreda). I així el poble de 
Balsareny va poder dir l’últim 
adéu al seu emblemàtic mos-
sèn, mentre esperem el mo-
ment de poder-li retre amb 
tota dignitat l’homenatge po-
pular tan merescut.

 A. Selgas

 A. Selgas
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El 4 de juny de 2020, a la mina 
de Vilfruns de l’empresa Iber-
potash (ICL Group), va morir, 
víctima d’un accident, el man-
resà de 45 anys Pau Camp —
fill del músic Manel Camp—, 
treballador de l’empresa sub-
contractada Montajes Rus, 
en caure-li al damunt un llis 
de grans dimensions. 

Tres setmanes després, el 25 
de juny, Ángel Mielgo Rapo-
so, de 55 anys i veí de Puig-
reig, també treballador de 
Montajes Rus, moria també 
a Vilafruns víctima d’accident. 
L’accident va tenir lloc a la 
cinta transportadora, que 
s’hauria despenjat i, un cop 
arreglada, s’hauria tornat a 
despenjar, originant un des-
preniment que va causar la 
mort del treballador. 

L’empresa va anunciar que 
l’activitat a la mina de Vila-
fruns quedava aturada de 
forma indefinida mentre un 
equip d’experts internacional 
n’avaluava les mesures de se-
guretat i s’acordaven les ac-
cions a emprendre en el futur. 
Paral·lelament, el Govern de la 
Generalitat també investigarà 
les causes de l’accident, se-
gons va anunciar la consellera 
d’Empresa, Àngels Chacón, 
que va dir no comprendre 
com s’havien pogur produir 
dos accidents de tanta grave-
tat en menys d’un mes. 

El comitè d’empresa d’ICL 
Sallent i els sindicats, que ja 
havien convocat una vaga 
de protesta i després havien 
acordat desconvocar-la, fi-
nalment la van mantenir. La 
intersindical CSC va demanar 
a la Generalitat que hi intervin-
gués per investigar les causes 
de tants accidents. El 30 de 
juny hi va haver una manifes-
tació de miners a Manresa 

La mina de Vilafruns tanca després de dos accidents mortals 
Sarment

l’empresa ICL ha anunciat 
que tanca definitivament la 
producció de la mina de Vila-
fruns. Segons un comunicat 
oficial de l’empresa, la decisió 
ja estava presa abans dels 
dos accidents i del subse-
güent tancament per investi-
gar els fets, i s’hauria fet efec-
tiva igualment aviat. Afirmen 
que el tancament respon a 
motius econòmics: la caiguda 
de preus (un 40%) del mercat 
de la potassa, l’aparició de 
nous competidors, l’alt cost 
d’extracció del mineral en 
aquesta mina i la caiguda de 
les vendes als mercats inter-
nacionals arran de la pandè-
mia del covid-19; tot plegat ha 
fet que la mina de Vilafruns 
deixés de ser “econòmica-
ment sostenible”, en paraules 
de Carles Aleman, president 
d’ICL Iberia. Per això han de-
cidit aturar del tot l’extracció 
de mineral a Vilafruns i cen-
trar-se en la productivitat de la 
mina de Súria, que és l’aporta 
de futur de l’empresa. A Vi-
lafruns hi quedarà tan sols el 
personal necessari per fer 
feines de manteniment. La 
decisió d’ICL afecta uns 420 
treballadors (162 empleats 
d’Iberpostash i uns 260 de 
subcontractats).
 
Els sindicats s’hi han mostrat 
radicalment contraris. CCOO 
ha dit que es tractava d’una 
“decisió totalment oportu-

nista de l’empresa” i han su-
bratllat que el pla de transició 
de l’empresa per traslladar 
l’activitat minera de Sallent-
Balsareny a Súria no està del 
tot tancat i encara hi ha me-
sures en projecte o en procés 
de desenvolupament; i ha 
instat Iberpotash i el grup ICL 
a reconsiderar la decisió i ga-
rantir els llocs de treballs del 
personal directe i subcontrac-
tat. L’Ajuntament de Balsareny 
ha expressat la seva preocu-
pació per la situació dels tre-
balladors i les seves famílies. 
Han dit que presentaran una 
moció de suport a la mineria 
i en suport dels traballadors 
i dels seus representants, i 
emplacen l’empresa i la Ge-
neralitat a assegurar la con-
tinuïtat dels llocs de treball i 
que s’estudiïn alternatives per 
al personal afectat. Una molt 
mala notícia que s’afegeix a 
tantes altres en aquest 2020 
que està resultant, per tantes 
raons, nefast. El nostre con-
dol a les famílies dels treba-
lladors difunts, i el nostre ferm 
suport a les famílies de tots 
els treballadors que es veuran 
afectats per aquesta decisió 
empresarial: una decisió que 
suposa una sotragada més, i 
ben dura, per a la ja prou mal-
mesa economia de la zona. 

(Informació resumida de les 
publicacions de Regió7, Na-
ció Digital i altres mitjans).

 Nació Digital (CIC-WMedia)

per exigir millores en la segu-
retat a les mines. El secretari 
d’índústria de CCOO va de-
nunciar la manca d’inversions 
de l’empresa a la mina de 
Vilafruns, ja que les prioritats 
eren per a la mina de Súria, on 
Iberpotash hi té previst el pla 
de creixement amb l’extracció 
de sal vacuum. 

Es dona el cas que, un mes 
abans, el 7 de maig, un al-
tre treballador de la mateixa 
empresa subcontractada ja 
va resultar ferit greu per un 
despreniment; i que l’últim ac-
cident mortal a Vlafruns havia 
tingut lloc el 26 de novembre 
de 2015, per l’esfondrament 
d’un llis de parament en una 
galeria; la víctima va ser el 
navassenc Sergi Font, de 26 
anys, també treballador de 
Montajes Rus. 

El 14 de juliol, Montajes Rus 
anunciava un expedient de 
regulació d’ocupació (ERO) 
per a 66 treballadors a causa 
de la paralització de les acti-
vitats mineres. Els sindicats 
s’hi han oposat, demanant 
que en tot cas sigui un ERTO 
temporal, en espera de com 
evoluciona la situació laboral 
a la mina. 

Tancament definitiu

Quan tancàvem aquesta edi-
ció, el 17 de juliol de 2020, 
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En aquest article volem deixar 
constància de l’afectació del 
virus covid-19 en l’àmbit sa-
nitari a Balsareny i les seves 
repercussions. Hem parlat 
amb en Pep Cañellas i la Isa-
bel Soler com a membres de 
l’equip sanitari del CL —con-
sultori local— del poble. Ens 
han donat una visió amplia del 
virus, la malaltia i la gestió dels 
serveis. Hem recollit i donat 
format a les seves explica-
cions. 

Com comença tot aquest 
malson de la pandèmia?

El mes de febrer, en plena fes-
ta dels Traginers i Carnestol-
tes,  hi havia una epidèmia de 
grip amb febres altes i algunes 
pneumònies que va coincidir 
amb l’arribada de les primeres 
informacions del virus que ja 
feia estralls a la  Xina —amb 
aïllament dels seus habitants 
i hospitals plens— i que poc 
després va  arribar a Itàlia i, rà-
pidament, al nostre país.  

El primer protocol que van 
rebre els sanitaris va ser el 
control i confinament de les 
persones que arribaven de la 
Xina i, més tard, d’Itàlia. Tot es 
va precipitar de manera molt 
ràpida i, en pocs dies, va co-
mençar a córrer la brama del 
virus i es van haver de reorga-
nitzar  els serveis sanitaris. De 
seguida van  rebre l’ordre de 
tancar el CL de Balsareny.

A partir d’aquell moment, tota 
l’atenció sanitària es va fer per 
via telefònica i el personal el 
van  concentrar a Navàs. A 
l’inici, només comptaven amb 
un parell d’EPIs —equips de 
protecció individual— que ha-
vien d’aprofitar al màxim per-
què no disposaven de més re-
cursos i les mascaretes havien 
de durar tres dies. Ens parlen 

El covid-19 a Balsareny
Lluïsa Coma i Dèlia Ortega

del seu  agraïment als volunta-
ris que van treballar molt i des-
interessadament en la confec-
ció de  material com  bates, 
gorres, pantalles, mascaretes, 
peücs... Ens comenten que 
encara en fan servir alguns.

Els protocols canviaven ràpi-
dament i el personal sanitari 
es contagiava amb el covid 
pel contacte constant amb 
persones infectades. Així 
doncs, la plantilla es va reduir 
a la meitat en tan sols quinze 
dies i  van centralitzar a Sallent 
tots els serveis sanitaris; de 
manera que Balsareny i Navàs 
van restar tancats.

La nova Àrea Sanitària de Sa-
llent va durar un mes i es van 
organitzar en diferents equips: 
equip de pediatria, equip de 
consultes telefòniques, equip 

de desplaçaments a domi-
cili, equip presencial del co-
vid-19  i un equip de “sospi-
tes”, per no barrejar pacients 
i evitar-ne el contacte. Ens 
expliquen que els mateixos 
sanitaris passaven d’un equip 
a l’altre segons les neces-
sitats del moment. El servei 
de pediatria de tota l’àrea va 
quedar en mans de la nostra 
pediatra Isabel Soler  i la seva 
infermera, la Marisa, degut al 
contagi del seus  companys. 
Entretant, en Josep Cañellas 
va estar 20 dies de baixa per 
infecció del covid-19. Els al-
tres companys de l’equip de 
Balsareny van treballar acti-
vament a la nova àrea que 
s’havia creat a Sallent. Durant 
aquells  dies, l’atenció telefòni-
ca va ser l’eina més important 
per tal d’evitar més contagi 
entre metges i pacients. Un 

 CAP Navàs

90% de les consultes tele-
fòniques feien referència a 
símptomes de la malaltia o a 
quadres depressius —pors, 
ansietats, insomni—. Les vi-
sites presencials només es 
feien en pacients que neces-
sitaven  exploració. També es 
va generar molta feina a ni-
vell burocràtic pels temes de 
baixes i altres certificats. Ens 
comenten que, a vegades, les 
trucades eren força llargues 
perquè es convertien en un 
espai d’esbafament. Alguns 
pacients necessitaven una 
comunicació individual amb 
el metge per tal d’estar més 
tranquils, però les demandes 
eren moltes i el temps s’havia 
d’optimitzar .Després de Se-
tmana Santa, el personal sa-
nitari va tornar a treballar al 
CAP de Navàs i després a 
Balsareny, tot i que els centres 
encara no són oberts a dia 
d’avui.

En el moment que la situació 
era molt complicada es va 
necessitar la col·laboració del 
servei de Metges Sense Fron-
teres i d’algunes unitats de 
bombers que van intervenir 
el Casal Verge de Montserrat, 
per tal de fer proves de detec-
ció, desinfectar i  fer cordons 
sanitaris per proporcionar es-
pais segurs. Metges Sense 
Fronteres és una organització 
medicohumanitària interna-
cional que assisteix pobla-
cions en situacions precàries 
i víctimes de catàstrofes na-
turals i humanes i estan molt 
preparats per donar una as-
sistència immediata i de xoc.

Com vau viure aquells dies?

La incertesa va ser una cons-
tant a tots nivells, els proto-
cols canviaven constantment. 
També hi havia molta desin-
formació en el comportament 
del virus i s’havia d’improvisar 
contínuament.                           »»
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Els simptomàtics, que pre-
senten diferents signes: fe-
bre alta, mal de cap, aixa-
fament extrem, pèrdua del 
gust i l’olor, diarrees, trom-
bos de pulmó, pneumò-
nies, miocarditis o episodis 
de desorientació cognitiva. 
  
Cal dir que no tothom qui 
va desenvolupar alguns 
d’aquests símptomes era 
positiu de covid; al principi, 
als CAP no es feien proves 
PCR, només als hospitals; 

 Arxiu

a/

per tant, no se sabia amb 
certesa el nombre de po-
sitius.

La població de risc no són 
només la gent gran sinó 
tots aquells pacients que 
pateixen malalties crò-
niques sense control de 
trastorns pulmonars, car-
diòpates i diabètics.

Els asimptomàtics, que 
són les persones que te-
nen el virus però no des-
envolupen la malaltia; tot i 
així, la poden transmetre. 
Aquest grup de positius 
de covid es coneix a partir 
dels PCR en residències, 
altres col·lectius, estudis 
poblacionals i rastrejos 
que es van fer i es fan a 
partir dels que s’han con-
tagiat.

Els joves, que sembla que 
desenvolupen la malaltia 
de forma més lleu; però en 
aquests moments hi ha un 
augment de casos degut 
a les poques mesures de 
seguretat que prenen.

Ens comenten que no hi 
va haver cap cas de malal-
tia greu en els  nens en tot 
el Bages. N’hi va haver ca-
sos; però pocs i tots molt 
lleus.                                »»

b/

c/

d/

e/

La Isabel i el Pep, com a 
membres de l’equip de sani-
taris de Balsareny, ens trans-
meten que van ser uns dies 
molt difícils emocionalment: 
tenien companys malalts, hi 
havia por de contagis i un ex-
cés de feina. Destaquen que 
entre ells van fer molta pinya 
perquè era una situació límit, 
van establir un recolzament 
total, van assumir tasques 
inesperades i compartien el 
saber i el dolor. Tal com se sol 
dir, en situacions límits, la gent 
dona el millor de si mateix i així 
ho va demostrar aquest cos 
de professionals. És probable 
que, més endavant, sorgeixin 
problemes emocionals degut 
a l’excés de feina i a la tensió 
dels moments viscuts. Encara 
ara, treballen amb la incertesa 
de què passarà properament. 
Planifiquen i s’organitzen 
d’acord amb les prioritats del 
moment i en tasques endarre-
rides que van posant al dia.

També ens comenten que 
els aplaudiments de la gent 
a les vuit del vespre els  van 
viure com un signe d’afecte 
espontani i ho valoraven molt 
positivament. Expressen que 
“posava la pell de gallina” veu-
re la gent als balcons després 
de jornades molt llargues i 
intenses i, a vegades, coin-
cidia amb desplaçaments de 
serveis a domicili i els emocio-
nava molt i els encoratjava a 
seguir.

Els arcs de Sant Martí que els 
nens van fer i penjar als bal-
cons també els van satisfer 
plenament. 

Com van respondre
en general els pacients?

Pel que fa a la gent, cal aclarir  
que al principi de la pandèmia 
l’actitud dels pacients va ser 
positiva: entenien que les vi-
sites no eren recomanables, 
que les esperes telefòniques 
eren inacabables, que era 
prudent no anar als hospitals. 

És clar, cada persona ho vi-
via com podia i les reaccions 
eren variades.  

Ara, els pacients volen més 
relaxament de les normes sa-
nitàries i comencen a haver-hi 
algunes queixes o presses; els 
sembla que “la normalització” 
ja ha arribat i que el virus ja no 
és tan present.  A més a més, 
les informacions que rebem 
pels mitjans de comunicació i 
de l’Administració són, a ve-
gades, contradictòries, i això 
afegeix confusió. A tothom 
ens agradaria que tot aquest 
malson ja s’hagués acabat. 
Tots els canvis necessiten un 
temps d’adaptació i caldrà 
acostumar-nos a les noves 
recomanacions i protocols.

On sembla que hi van 
haver més problemes?

Des de l’inici de la pandèmia, 
el Departament de Salut i les 
direccions de les àrees sani-
tàries  van entomar un can-
vi darrera l’altre i no tot eren 
solucions immediates. Per 
exemple, el col·lapse tele-
fònic: no hi havia prou línies, 
calia més ampliació de la xar-
xa i més personal per atendre 
les consultes. Els mitjans te-
lemàtics són una bona eina 
per solucionar moltes tas-
ques a nivell mèdic, però s’ha 

d’aprendre a fer-los servir de 
la millor manera. Els codis, les 
contrasenyes i les pantalles 
per  accedir a les consultes 
costaven i no tothom se’n 
sortia... També hi havia i hi ha 
problemes en la confidencia-
litat de les dades. S’han de 
buscar formes segures. Ben 
segur que es milloraran  les 
fórmules i, a poc a poc, ens 
ho posaran més fàcil i ens hi 
anirem familiaritzant.

Feu-nos cinc cèntims 
d’aquest virus que 
ens ha envaït.

Ens comenten que és un vi-
rus que no té un patró fix i, 
per això, els símptomes són 
variables en funció dels pa-
cients. Al llarg de la pandèmia 
s’han diferenciat uns grups de 
població: 



el pacient i els serveis sa-
nitaris. Es creu que mol-
tes d’aquestes quedaran 
instal·lades. 

En aquests moments, i en es-
pera de l’evolució de la pan-
dèmia, l’ICS de la zona sani-
tària de la Catalunya Central i 
els CAP s’organitzen en una 
nova estructura d’atenció a 
tots nivells. Estem davant 
d’un canvi en el model sani-
tari. S’obre un nou horitzó i 
caldrà saber-lo aprofitar.

A partir d’ara, per demanar 
una visita  cal:

Enviar un missatge a tra-
vés de la web de progra-
mació de visites ics.gen-
cat.cat

Trucar al 933 268 901 

Trucar directament al CL 
Balsareny  938 396 127 

Accedir a l’espai digital de 
La Meva Salut i, des de 
casa, es poden fer diver-
sos tràmits: fer eConsulta 
amb el nostre professional 
sanitari / descarregar-nos 
el Pla de medicació (recep-
ta) per anar a la farmàcia 
/ consultar i descarregar-
nos resultats de proves, 
informes i diagnòstics / 
gestionar la nostra agenda 
i demanar o anul·lar visites.

•

•

•

•

A partir de la demanda de la 
visita, els serveis sanitaris de-
cideixen el procediment que 
creuen més convenient per 
donar resposta al pacient: 
una trucada telefònica del 
metge, data per una visita 
presencial, una resposta es-
crita a la consulta prèvia que 
s’ha fet a través de la web o 
l’app o una videoconsulta.

El Pep i la Isabel consideren 
que les eConsultes són un 
bon mitjà. Cada dia, el metge 
o la infermera llegeix els co-
rreus que rep i, d’acord amb 
l’historial de cada pacient, 

decideix les actuacions que 
creu més adients. A vegades 
una foto, la revisió d’un me-
dicament, la consulta d’un 
dubte... estalvia una visita 
presencial que, en aquests 
moments, cal evitar pel risc 
de contagis possibles, i su-
posa un estalvi de temps que 
també cal mesurar. Recoma-
nen arribar a l’hora de la vi-
sita i no abans, anar-hi sol o 
amb un acompanyant com a 
màxim si és imprescindible, 
respectar la distància de se-
guretat, portar la mascareta 
quirúrgica posada i rentar-se, 
prèviament, les mans.

Un altre canvi important que 
s’ha produït durant la pandè-
mia és que el metge activa 
directament el medicament 
des de la targeta sanitària i es 
pot anar a la farmàcia sense 
passar prèviament pel “con-
sultori”. Aquest procés estal-
via passos.

La pediatra ens explica que 
les famílies joves, amb les 
quals ella tracta  freqüen-
tment,  tenen més assumi-
des les eines telemàtiques 
i s’adapten bé al nous sis-
temes de comunicació. En 
canvi, la gent gran necessita 
més temps o ajuda per intro-
duir-s’hi. 

També debatem que en  la 
nova forma de visites poden 
sorgir problemes, per exem-
ple el pacient pot viure que 
se li ha escapçat el tracte de 
proximitat física i per a algu-
nes persones no és el mateix 
entrar a la consulta que expli-
car-se per telèfon.

Per altra banda, esperem que 
aquest canvis d’organització, 
que segur que són necessa-
ris, no ens aboquin a pèrdues 
importants: no seria bo nor-
malitzar que el CL Balsareny 
és tancat a les tardes i que 
potser quedarà  així per sem-
pre o que, fins i tot, es podria 
tancar alguns matins i els 

Actualment, el Servei Mèdic 
de Balsareny fa proves de 
PCR a qui presenta símp-
tomes, rastregen els seus 
contactes i prenen les mesu-
res que creuen convenients.  
També fan proves a les per-
sones que, anteriorment, 
van tenir símptomes de co-
vid-19 i no havien ingressat a 
l’hospital.

La prova PCR determina si al 
teu cos hi ha  presència del 
virus a les vies respiratòries. 
En cas de sortir positiu, cal 
actuar per evitar complica-
cions i s’ha de seguir un pro-
cés d’aïllament del pacient 
i tot allò que determinin els 
facultatius.

Aquestes proves són orien-
tatives, però tenen un marge 
d’error: poden donar falsos 
positius o falsos negatius, 
que es comproven amb PCR 
posteriors. La prova només 
serveix per donar una res-
posta immediata; per exem-
ple, avui pots donar negatiu, 
però en propers dies et pots 
contagiar. Per tant, si no hi ha 
símptomes clars, no cal có-
rrer a fer-nos proves; la millor 
defensa és la distància, ren-
tar-se les mans i dur la mas-
careta. Les proves massives 
de PCR serveixen bàsica-
ment per a estudis epidemio-
lògics a nivell poblacional, no 
tant a nivell individual.  

Els nostres metges també ens 
van aclarir el paper de les UCI, 
tan anomenades en aquesta 
pandèmia. És bo saber que la 
fa funció de la UCI  és aguan-
tar la persona en vida —els 
respiradors mantenen els 
pulmons en funcionament, la 
diàlisi els ronyons, etc.

Actualment, com es pot 
contactar i com es fan les 
visites al nostre CAP?

Durant la pandèmia ja s’han 
posat en pràctica noves for-
mes de comunicació entre 

pacients ens haguéssim de 
desplaçar fins a Navàs. I com 
qui no vol la cosa i, a poc a 
poc, ens manllevessin serveis 
que necessitem i no estem 
disposats a perdre. Caldrà 
estar alerta i que no ens co-
lin un gol emmascarat amb la 
centralització, manteniment 
de locals, mitjans nous que 
estalvien, etc. No ens sotme-
trem a més pèrdues!

A partir de tota aquesta in-
formació, caldrà  prendre 
consciència que la “vida nor-
mal” no serà mai més “aque-
lla”. I potser preguntar-nos:  
Era bona? Som capaços de 
canviar? Podem evitar les 
aglomeracions? Apareixeran 
altres virus?...  Tot un seguit 
de dubtes i incògnites a les 
quals haurem d’anar donant 
resposta. 

En tancar l’edició del Sar-
ment, sabem que a Catalun-
ya hi han augmentat força 
casos de covid-19 confirmats 
amb proves PCR, sobretot a 
Lleida i als municipis del Se-
grià, també a l’Hospitalet de 
Llobregat i Barcelona. Sem-
bla que l’augment de nous 
casos és preocupant i es 
considera prudent evitar les 
aglomeracions, fer cabal de 
les normatives dels comerços 
i llocs públics, controlar molt 
bé el nombre de contactes en  
festes i trobades, així com els 
espais que freqüentem.  Cal 
que tots prenguem conscièn-
cia d’unes mesures tan bàsi-
ques com són:

DISTÀNCIA

MANS

MASCARETA

AQUESTA ÉS LA MILLOR 
DEFENSA I LA TENIM A 
MÀ. SOM-HI!

Gràcies a la Isabel i al Pep per 
l’entrevista, i a tot el personal 
sanitari per la feina ben feta.

actualitat
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Benjamí Moliné, Llorenç Planes, Joan Bonals 

Balsarenyeduca

Hem posat fil a l’agulla

Seguiment del projecte 
Balsarenyeduca

Hola amics i amigues, amb 
aquest document exposem, 
de manera sintètica, el pro-
cés que hem portat a terme 
a partir de la sessió de treball 
que vam fer a la biblioteca el 
15 de maig de 2019.

En la sessió del dissabte 
15 de maig vam elaborar el 
Document Marc, amb 42 
propostes de millora de la 
comunitat, que vam agrupar 
en 5 apartats i vam fer una 
priorització provisional amb 
criteris de facilitat i interès. I 
ens vam posar a treballar. 

De les 42 propostes, en el 
primer bloc, una de les que 
ens van semblar prioritàries 
va ser la de crear un espai 
virtual, una pàgina web, per 
facilitar la comunicació (Bal-
sarenyeduca.info) amb la 
pretensió que la utilitzin les 
entitats que vulguin difon-
dre informació, documents 
d’interès, audiovisuals... A 

la web hi ha diverses pes-
tanyes: Balsarenyeduca, vo-
luntaris, memòria històrica, 
Pere Casaldàliga, amb infor-
mació i documents.

En aquest mateix primer 
bloc va sortir la proposta de 
donar informació de cada 
entitat, o fer la història de les 
entitats. 

A la web algunes entitats 
han començat a penjar infor-
mació. Seria interessant que 
altres s’hi afegeixin.

També en el primer bloc hi 
ha la proposta de treballar 
la memòria històrica. Es va 
iniciar una comissió que hi 
està treballant, que té una 
pestanya a la web i que ha 
començat a penjar-hi docu-
ments escrits i audiovisuals. 
La comissió està oberta a 
qualsevol persona amb in-
terès a participar-hi.

En el segon grup de propos-
tes es va acordar de crear 
un grup de voluntaris/es, per 
col·laborar en necessitats 
diverses del municipi. En va 
sortir una comissió, oberta a 
tothom, com totes les altres, 

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

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements

i vam elaborar una proposta 
de treball, que està penjada 
a la web, a la pestanya de 
voluntaris. Aquest projecte 
pot vincular-se amb altres 
comissions i amb altres de 
les propostes que van sortir 
en la sessió inicial del 15 de 
maig.

Paral·lelament el mes de fe-
brer vam fer, a la sala petita 
del Sindicat, una sessió per 
aplegar propostes sobre la 
figura del Pere Casaldàliga. 
La comissió que s’ha format 
està tirant endavant amb 
empenta el projecte en di-

versos fronts.

La nostra pretensió és anar 
planificant la resposta a les 
propostes més factibles que 
van sortir en la primera sessió 
de treball del 15 de maig.

Tan aviat com sigui possible 
tenim previst de fer una tro-
bada presencial amb totes les 
entitats, per informar amb més 
detall del treball de les comis-
sions, valorar el recorregut fet 
fins ara i concretar el pla de 
treball per a 2020-2021.

Juny del 2020

Nota de la comissió de Voluntariat 

Donada la complexitat de trobar diferents perfils per 
a actuacions diverses, seria important que cada enti-
tat pogués aportar una persona a la comissió per tal 
que actuï d’enllaç amb les necessitats  que es puguin 
conèixer i les persones adients que puguin ajudar a 
les resoldre-les. 

Si no participes en cap de les entitats i tens ganes 
de fer coses per al poble, posa’t en contacte amb la 
Teresa Pijuan i l‘Anna Obradors. 

Teresa i Anna 



Junta del Centre Instructiu i Recreatiu

Reobrim 
el Casino! 

Tal com anunciàvem en el 
butlletí 500 del Sarment del 
passat mes d’abril, l’equip 
del Centre Instructiu i Re-
creatiu estàvem a punt de 
reobrir el Casino, que roma-
nia tancat, tret de moments 
puntuals, des del mes de no-
vembre; i així ho hem fet.

La passada tarda del 23 de 
juny de 2020 obríem de nou 
el nostre emblemàtic local, 
primer per als nostres socis 
i seguidament per a tot el 
poble. Ho vam haver de fer 
tal com la situació actual ens 
ho permetia: amb aforament 
limitat i seguint les mesures 
higièniques i de precaució 
que la Covid-19 requereix. 
Volem donar les gràcies a 
tothom per haver respectat 
la complexa situació i a tots 
els que van fer d’aquesta rei-
nauguració una vetllada molt 
especial.

Han estat intensos mesos 
de treball, primerament per 
delegar la gestió del bar, i 
també per donar-hi una nova 
imatge, i fer endreça del nos-
tre Centre. Hem hagut de 
prendre decisions que no 
han estat fàcils, i sabem no 
seran del gust de tothom, 
però han estat valorades i 
preses des de la responsabi-
litat, i per aquelles persones 
que han participat en l’inici 
d’una nova etapa al Casino, 
en la qual sabem que tin-

drem el nostre poble al cos-
tat altra vegada.

Junts seguirem donant vida 
a aquesta entitat centenària, 
escoltant, agraint i valorant 
totes les persones que volen 
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participar del Centre Instruc-
tiu i Recreatiu, i ens aporten, 
o ho faran, el seu “granet de 
sorra”.

Sabem que hi ha molta fei-
na encara per fer, que hi ha 

 CIR

aspectes a tenir en compte; 
però alhora ens sentim cofois 
de poder millorar al vostre 
costat.

Moltes gràcies a tots! Socis, 
amics, companys, poble.

 CIR
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ARFAC

L’ARFAC s’adhereix a la Coordinadora 5+1

L’associació de residents, 
familiars i amics del Casal 
lamenta profundament les 
4.099 víctimes mortals a cau-
sa de la pandèmia que cons-
ten, segons xifres oficials de 
principis de juliol, a les resi-
dències de Catalunya.
 
Desgraciadament, com en 
molts altres casos, hi ha ha-
gut d’haver víctimes mortals i 
situacions que esgarrifen, per-
què moltes persones i institu-
cions ara en parlin. 

Prèviament a aquesta situa-
ció indesitjada del covid-19, 
hi havia persones i col·lectius 

que avisaven que no s’estava 
actuant bé en algunes resi-
dències, que s’atemptava 
a la dignitat i als drets de les 
persones residents. Però en 
repetides ocasions es mirava 
a un altre costat, sense donar 
la resposta que avis i  famílies 
mereixen. Sovint excusant-se 
amb la privacitat dels centres, 
quan les administracions, a 
part de jugar-hi un paper actiu 
en moltes d’elles, té mitjans 
per actuar.

ARFAC i les famílies represen-
tades, en repetides ocasions, 
ens hem sentit menyspreats 
quan parlem de les coses 
que ens afecten o creiem que 
atempten als drets de les per-

sones grans i la seva dignitat, 
tot i els nostres intents de ser 
escoltats per totes les institu-
cions que representen el Ca-
sal Verge de Montserrat.

Volem posar de manifest 
que ni pretenem ser patrons, 
ni menys “ensorrar” el Ca-
sal. En tot cas, és la manca 
d’actuació i la mala gestió de 
molts, la que posa en risc la 
institució.Conseqüents amb 
els nostres valors, i per res-
pecte a tots els residents i 
famílies que representem, i 
veient els intents fallits per 
ser compresos, ens hem ad-
herit a la “Coordinadora de 
residències 5+1”, amb la que 
hem iniciat contactes per 

junts ser escoltats. La coordi-
nadora ha presentat un seguit 
de continguts als grups polí-
tics parlamentaris de Catalun-
ya, els quals a principis de ju-
liol duien a debat la gestió de 
les residències geriàtriques al 
Parlament.

Amb absolut respecte a la gran 
feina de molt del personal del 
Casal Verge de Montserrat, i 
del qual sentim el seu escalf, 
adjuntem part dels continguts 
de la carta que s’ha fet arribar 
al Parlament de Catalunya, 
perquè cadascú en pugui fer 
les seves valoracions i tingui 
l’oportunitat d’analitzar el que 
passa a algunes residències, 
sense excloure’n la nostra.

Coordinadora 5+1

Proposta de Resolució

La pandèmia de covid-19 ha 
posat de manifest la situa-
ció límit en què es trobaven 
les residències, abandona-
des completament per les 
administracions públiques i 
amb manca de recursos per 
atendre dignament la gent 
gran. Les gestores de les re-
sidències han fet prevaldre el 
benefici econòmic per sobre 
del benestar dels ancians, fet 
aconseguit tot reduint serveis 
i personal, oferint una alimen-
tació de pèssima qualitat, 
no subministrant el material 
necessari per a la higiene i 
l’atenció als residents, ni re-

posant el necessari per al 
funcionament quotidià dels 
centres; sense que des de la 
Generalitat s’hagi fet prou per 
al control i auxili de la situa-
ció dels ciutadans de ple dret 
que vivien en les residències. 

Tot això s’ha posat de mani-
fest en reiterades ocasions. 
La Coordinadora de Residèn-
cies 5+1, després d’analitzar 
la situació de les residències 
abans i durant la pandèmia 
de covid-19, considera que 
és imprescindible efectuar 
canvis substancials, que per-
metin garantir a la gent gran 
la qualitat de vida i els drets 
que com a ciutadans els co-

rresponen.

Exposició de motius 

La pandèmia de covid-19 
ha suposat una tragèdia 
per a la gent gran a les resi-
dències, amb un injustifica-
ble nombre de defuncions, 
fruit, en moltes ocasions, de 
l’abandonament, desídia de 
les gestores i de les adminis-
tracions, que ha generat so-
bre ocupació de l’espai, des-
atenció i falta d’assistència 
sanitària. En el correu electrò-
nic enviat en data 23/03/2020 
a la Conselleria de Salut i a la 
Conselleria de Treball, Afers 
Socials i Famílies, indicàvem 

que una de les dificultats 
per a efectuar aïllaments a 
les residències era la manca 
d’espais adequats, fet que 
considerem que ha quedat 
plenament acreditat durant 
l’evolució de la pandèmia. La 
raó fonamental és que en la 
majoria dels casos les habi-
tacions són compartides, fet 
que impedeix un aïllament 
adient. D’altra banda, les 
habitacions compartides im-
posen la convivència en un 
espai reduït amb altres perso-
nes amb les quals no  existeix 
cap vincle familiar ni afectiu, 
imposa una pèrdua absoluta 
d’intimitat i són un atemptat 
contra la dignitat                 »»
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 de la gent gran. 

No hi ha hagut personal su-
ficient per a atendre adequa-
dament els residents, i ja no 
n’hi havia amb anterioritat a la 
pandèmia. Existia una manca 
crònica de personal, perma-
nent, coneguda i permesa 
per les administracions públi-
ques, les quals són part im-
plicada en l’incompliment de 
les ràtios establertes, agreujat 
per un elevat nombre de bai-
xes mèdiques a conseqüèn-
cia de la mateixa pandèmia. 
La desatenció i l’abandó patit 
pels residents ha estat fruit, 
entre d’altres motius, de la 
falta d’adequació de les plan-
tilles i dels professionals dels 
centres a la realitat de les 
persones a les quals s’havia 
d’atendre. 

Les ràtios de personal geri-
cultor i sanitari previstes a la 
Cartera de Serveis de 2010 
de la Generalitat ja eren i 
són manifestament insufi-
cients, pel fet que en 2020 
els residents tenen un major 
grau de dependència, conse-
qüència de les enormes llis-
tes d’espera per obtenir una 
plaça a una residència públi-
ca o concertada, per la qual 
cosa necessiten ajuda per a 
les més elementals activitats 
quotidianes com menjar, ves-
tir-se, anar al WC, etc. i amb 
les actuals ràtios de personal 
és impossible oferir-los una 
atenció digna. 
Cal afegir que en el torn de 
nit, a la majoria de les resi-
dències, tan sols presta ser-
vei un gericultor per planta 
per a atendre fins a 30 o més 
persones, sense cap altre 

professional als centres. Ac-
tualment, un alt percentatge 
de ciutadans que viuen a les 
residències geriàtriques són 
pacients amb una alta co-
morbiditat, els quals pateixen 
diverses patologies cròniques 
que els fan altament vulne-
rables. L’atenció a les resi-
dències ha de comptar amb 
recursos assistencials, tant 
humans com d’equipament 
sanitari, per atendre durant 
24 hores al dia les descom-
pensacions i reaguditzacions 
d’aquests pacients. 

És important detectar al més 
aviat possible aquestes des-
compensacions per poder 
controlar-les. Això requereix 
un equipament mínim indis-
pensable i personal sanitari 
amb competències per im-
plementar els tractaments 
necessaris. Ara no es dis-
posa de personal mèdic ni 
d’infermeria les 24 hores, fet 
que suposa que durant mol-
tes hores, a més de tota la 
nit, no existeix ningú a les re-
sidències que pugui atendre 
mèdicament els residents, i 
això en situació normal ja era 
un problema per culpa del 
seu estat de deteriorament, 
però durant la pandèmia ha 
estat especialment greu i letal 
en molts casos. 

Durant molt de temps els fa-
miliars han estat denunciant 
la mala atenció i la falta de 
mitjans que patien els an-
cians, sense que s’obtingués 
una resposta favorable de 
la Conselleria, que sempre 
s’ha posicionat del costat 
de les empreses. Aquesta 
mala gestió s’ha convertit en 

desastre durant la pandè-
mia. En moltes residències 
l’aïllament de les persones 
amb símptomes o positius 
en coronavirus ha estat més 
que qüestionable, i en molts 
casos els familiars han estat 
informats que havien ingres-
sat als hospitals desnodrits i 
deshidratats, signes evidents 
de maltractament i desaten-
ció. Per tot això, considerem 
que els serveis d’atenció a les 
persones vulnerables han de 
ser públics de gestió públi-
ca, per garantir que el dret a 
una atenció digna i de qualitat 
preval per sobre del benefici 
econòmic.

Els Consells de Participació 
de les residències, establerts 
en l’art. 57 de la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de serveis so-
cials i desenvolupat en el Ca-
pítol IV del Decret 202/2009, 
de 22 de desembre, dels òr-
gans de participació i coordi-
nació del Sistema Català de 
Serveis Socials, poden ser 
una bona eina, però la com-

posició, funcions i organitza-
ció establertes en l’esmentat 
Capítol no donen resposta a 
les necessitats actuals. Els 
familiars tenen un vocal en el 
Consell i quatre els residents, 
però l’elevat grau de deterio-
rament d’aquests impedeix 
que puguin tenir una partici-
pació efectiva, fet utilitzat pels 
gestors de les residències per 
mantenir el control de les de-
cisions, ja que procuren la de-
signació arbitrària d’aquests 
representants dels residents. 

Abans i durant la pandèmia 
no hem tingut cap participa-
ció en decisions que afecten 
directament els nostres fami-
liars, relegant-nos a la posi-
ció de simples espectadors 
i convé recordar que ni els 
gestors de les residències ni 
la Generalitat tenen la seva 
tutela, per la qual cosa exigim 
una participació activa. Per 
tot això, cal modificar la com-
posició dels Consells de Par-
ticipació, les seves funcions i 
la seva organització. 

Carme Galera
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Jordi Vilanova

Entrevista a la família de Cal Lleter

Pere Casaldàliga ha esdevin-
gut un referent en la cultura 
de la pau, la llibertat i la defen-
sa dels mes desafavorits. l el 
seu poble se’n sent orgullós. 
Amb admiració per la trajec-
tòria del bisbe i de les seves 
causes, i alhora amb gran es-
tima per a la seva família de 
cal Lleter, ens trobem avui a 
la plaça Ricard Viñas número 
10, per conèixer com es van 
viure i es viuen des de casa 
seva les causes d’en Pere 
Casaldàliga. Entrevistem la 
Carme i la Maria Casaldàliga 
Pla, junt a les seves nebodes, 
la Glòria i la Laura Casaldàli-
ga Riera, a qui agraïm la seva 
deferència en rebre’ns. 

— En Pere Casaldàliga, als 
11 anys, o fins i tot abans, 
va tenir clar, i així ho va ma-
nifestar a la seva família, que 
volia ser sacerdot i dedicar la 
seva vida a l’evangeli. Com 
es recorda aquesta notícia a 
la família?

Carme: Ell sempre deia que 
volia ser forner, però hi havia 
un capellà que anava molt al 
Cortès del Pi (una masia del 
terme de Súria on vivien uns 
cosins) i es veu que explicava 
moltes tragèdies i també co-
ses de la Guerra Civil i això el 
va fer decidir a fer-se capellà. 
Quan va entrar al Seminari a 
Vic, al cap de poc ja va de-
manar de fer-se missioner 
claretià. Va escriure una carta 
als pares i els ho va dir.

Maria: Jo no ho recordo per-
què tenia quatre anys.

— Com era en Pere durant la 
seva infantesa? Sembla que 
a l’adolescència mostrava te-
nir les idees molt clares.

Carme: Era enjogassat com 
tota la canalla, però no li 
agradava gens que hi hagués 

baralles. Aquí a casa venien 
molts nens a jugar al terrat, 
perquè era gran. Recordo els 
germans de cal Paquela (Bo-
net), els Vilelles... I si hi havia 
baralles, ell sempre intentava 
posar pau.  

—L’oncle Lluís, sacerdot, va 
ser assassinat durant la gue-
rra civil espanyola quan es di-
rigia a un amagatall. S’ha dit 
que aquest fet, unit al vincle 
que en Pere tenia amb el seu 
oncle, el va influenciar en la 
manera de fer front a la vida. 
La família ho entén així?

Carme: Sí, i tant. Que mates-
sin per la guerra l’oncle Lluís, 
aquí  prop de Súria, va ser un 
fet que el va acabar de de-
cidir. 

Maria: A casa, els nostres 
pares i la família no en van 
voler moure gaire el tema; 
però l’oncle Lluís era molt 
jove (33 anys) i va ser un cop 
molt gros per a tota la família.

—Quan el 1968 Pere Casal-
dàliga marxa de missioner 
al Brasil, de quina manera 
s’acomiada de la família, I 
aquesta d’ell?

Carme i Maria: Es va anar 
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Maria Casaldàliga Pla (esquerra) i Carme Casaldàliga Pla (dreta), a cal Lleter.

acomiadant de tothom i va 
anar a visitar els parents de 
més lluny. El Lluís de cal Pas-
tisseret el va acompanyar. 
Quan venia de visita, el Lluís 
sempre l’acompanyava i ana-
ven a peu a visitar la família.

La Mercè de cal Pastisseret 
ens havia explicat que quan 
era a Candàliga, al cap de 
l’escala, va dir: “Deixeu-m’ho 
mirar bé, que no ho tornaré a 
veure mai més.”

L’Antònia de ca l’Arnaus i 
l’oncle Jaumet de cal Pe-
ret sempre deien que se-
ria bisbe. L’Antònia portava 
un anell i deia que quan fos 
bisbe aquell anell seria per 
a ell. Eren molt amics amb 
l’Antònia.

Va ser un comiat a nivell fami-
liar. Tothom es pensava que 
al cap d’un temps tornaria, 
però no va ser així, ja que no 
va tornar mai més. Ens vam 
retrobar a Roma després de 
vint anys.

—Una vegada allà, al bell mig 
del Mato Grosso, a São Fèlix 
do Araguaia, descobreix real-
ment on s’han ficat, ell i els 
companys de la Prelatura. De 
quina manera us va fer conei-

xedors, de la seva situació? 
Coneixem la seva reacció; 
però quina va ser la vostra?

Carme: Rebíem una carta 
cada dos mesos, o de vega-
des tardaven més. Algunes 
no arribaven. De seguida 
vam veure que la situació de 
la zona era molt pèssima, ell 
ens ho explicava a les cartes. 
Les cartes circulaven entre la 
família i els veïns. Eren espe-
rades per tothom.

Maria: Sobretot veure tanta 
canalleta morts: això ens ho 
va explicar de seguida. No-
més arribar ja els van portat 
nens per enterrar.

Carme: Deia: “ara he de vi-
gilar molt, perquè també em 
volen matar a mi”. Tot i que 
no ho deia molt clar, perquè 
sabia que les cartes les hi lle-
gien.

Molta informació ens arriba-
va pels padres (Pedrito, José 
Maria, Manuel) o altres per-
sones que vivien amb ell i que 
ens venien a visitar. Els veïns 
de la plaça on vivim, quan 
veien algun foraster, deien: 
“una nova visita de part del 
Pare Pere”, i directament ja li 
indicaven la casa. Algun     »»
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cop marxaven amb vaixell i 
aprofitaven per emportar-se 
moltes coses que necessita-
ven allà. Cada cinc anys po-
dien venir; però ell no, perquè 
si venia no el deixarien tornar 
a entrar.

—En Pere ens diu que 
“l’humor es amic de 
l’esperança”. En diverses 
entrevistes el veiem expres-
sar amb humor i cordialitat 
el seu missatge d’esperança 
en defensa de la justícia, la 
llibertat, la pau  i l’amor. Con-
sidereu que aquest humor i 
aquesta esperança formen 
part de l’ADN Casaldàliga? O 
és una virtut que es manifes-
ta i s’accentua amb el pare 
Pere?

Carme: És una cosa seva. 
Ell sempre ha tingut molt bon 
humor. La resta no som tan 
riallers; ell ho sent molt a dins 
seu. 

Maria: Altres coses sí que les 
porta de la família: al nostre 
pare també li agradava molt 
el cinema i l’interessava la 
cultura. Llegia el diari cada 
dia, que guardàvem per als 
de Candàliga. Havia anat al-
guna vegada al cine a Man-
resa i anava caminant a la 
Biblioteca de Sallent (aquí no 
n’hi havia). 

—L’assassinat del màr-
tir João Bosco l’any 1976, 
quan el van confondre amb 
el bisbe Casaldàliga, a part 
d’haver-vos generat indigna-
ció i tristesa; us va fer veure 
d’una manera diferent les 
amenaces a què havia de fer 
front en Pere?

Maria: Els primers anys ja 
vèiem que les cartes les hi lle-
gien, i per això ell no posava 
el nom de Casaldàliga per-
què no se les quedessin. Ja 
vèiem que hi havia repressió i 
que hi havia perill, però el fet 
de saber la notícia que havien 
matat Joâo Bosco sí que ens 
va fer agafar més por. Hi pen-
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sàvem més, però com que no 
ho podíem pas solucionar...

Carme: A la carnisseria va 
venir mossèn Josep i em va 
demanar si algú de casa llegia 
el diari i jo li vaig dir la mare, 
i quan vaig baixar de la car-
nisseria la mare ja havia llegit 
la notícia, perquè va sortir al 
diari, però no recordo a quin.

—Després que en Pere 
s’acomiadés de vosaltres 
en marxar de Balsareny, van 
passar vint anys fins que 
vàreu tenir ocasió de retro-
bar-vos novament amb ell, a 
Roma. Com recordeu aquest 
retrobament?

Carme: Va ser molt emotiu, 
sempre el teníem present en-
tre nosaltres, però després 
de tants anys poder-lo tornar 
a veure... Se’ns van fer curts 
els pocs dies que vàrem po-
der estar amb ell. A més, com 
que som colla, tots volíem es-
tar amb ell i parlar-hi. 
Hi va haver moltes anècdotes 
i també de records que te-
nia el Pere de coses. En un 

restaurant ens va dir que no 
havia menjat mai més alber-
gínia...

Maria: Va ser una cosa extra 
per la família, poder anar a 
Roma tots. 

Nebodes: Feia molts anys 
que no l’havíem vist, i alguna 
de nosaltres no el coneixíem: 
va ser la primera vegada que 
el vèiem. Va ser un retroba-
ment, però es va fer molt pro-
per de seguida, com si ens 
haguéssim vist feia poc, per 
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Montserrat Pla amb el seu fill Pere (Nadal 1966) 

la seva manera de ser i també 
perquè a casa se’n parlava: 
amb la iaia no hi havia dia que 
no sortís el Pere per alguna 
cosa o altra.

Carme: La mare els feia dir 
una pregària a les nenes: 
“Sant Antoni del porquet, aju-
deu el meu pare, Sant Anton 
M Claret, ajudeu el meu tiet”. 
Nosaltres sabíem que ell vo-
lia estar allà, que era el que 
li agradava i sempre ens va 
semblar bé que fos així.

Maria: Quan la mare estava 
molt malalta i ben despista-
da, recordo que un dia, veient 
una foto que teníem penjada 
del Pere, va començar a dir: 
“Aquest Pere, aquest Pere..., 
que no ens ve a veure mai!” 

Nebodes: La iaia sí que va 
patir molt el fet que el tiet no 
tornés a venir i que estigués 
tan lluny. Quan estava ja molt 
desorientada, sovint sentíem 
que des de l’habitació el cri-
dava: “Pere, Pere...!”.

—Quins fóreu els primers fa-
miliars que el vàreu visitar a 
la seva casa a São Fèlix, i en 
quin any va ser?

Nebodes: Les primeres que 
hi varen anar van ser l’Esther, 
l’Anna i la Fàtima amb el 
Joan. Hi van anar l’any 90.  
                
El 92 hi vàrem anar la Glòria i 
la Laura amb en Jordi         »» 
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Carta de Pere Casaldàliga a la seva mare, Montserrat Pla.
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Orobitg, que aquells anys era 
el capellà de Balsareny. Des 
de llavors, hi hem anat sovint. 
A més de les nebodes, tam-
bé hi han anat cosins i altra 
família. L’any 2000 la Glòria 
hi va estar quatre mesos, a 
més d’estar a São Felix va 
estar treballant amb temes 
de drets humans amb el mo-
viment dels camperols sense 
terra (MST). 

Últimament, des que està 
més delicat, intentem que 
un cop l’any tingui la visi-
ta d’alguna de nosaltres. 
Aquest any, desgraciada-
ment, amb això del Covid-19 
no hi podrem anar.        
 
Maria: Mn Guixé ja hi ha-
via anat força abans, cap al 
1983; n’havia portat un calze 
que li havia regalat el Pere; i 
quan es va morir la mare, en 
el seu funeral, es va fer servir 
aquell calze.

—L’any 1983, en Pere és 
designat fill predilecte de Bal-
sareny. Com rebeu aquest 
reconeixement del poble?

Maria: Ens va agradar per-
què va ser tot cosa feta del 
poble. 

Carme: Com que el Sarment 
el prenia tothom...doncs 
tothom ho va poder saber.

—Infinitat de reconeixements 

han estat i estan atorgats al 
bisbe Casaldàliga i a les se-
ves causes. L’any 1989 es 
decideix crear l’associació 
‘Araguaia amb el bisbe Pere 
Casaldàliga’, i aquesta es 
capaç de presentar-lo com a 
clar candidat i finalista al No-
bel de la Pau, l’any 1992. Des 
de llavors aquesta associació 
sempre ha mantingut viva la 
seva tasca, fent costat a les 
causes d’en Pere Casaldàli-
ga, i compta sempre amb 
vosaltres, la seva família, en 
un paper rellevant. Com va 
néixer, l’associació?

Nebodes: L’any 1989, neix 
l’Associació “Amics de Pere 
Casaldàliga”. L’impulsor va 
ser un claretià que vivia a Bra-
sil, en Pere Jordà. La idea va 
ser recolzar i fer campanya a 
favor del Premi Nobel 1992 
per al Bisbe Pere, que havia 
presentat el Nobel argentí 
Adolfo Pérez Esquivel.

Els primers temps en forma-
va part molta gent de Saba-
dell, on el tiet havia estat de 
capellà abans d’anar a Brasil 
i havia fet moltes bones amis-
tats. També hi havia gent de 
Manresa, Barcelona, Vic..., 
que encara formen part del 
Secretariat.

Nosaltres ens hi vam afegir 
l’any 1991, i l’any 1992 es 
va organitzar la gran Trobada 
Pro-Nobel, aquí  a Balsareny, 

 Família Casaldàliga 

La primera missa a Balsareny (1952).

on van assistir més de mil per-
sones.

Un cop acabada la Campan-
ya Nobel, i havent estat reco-
neguda la indígena de Gua-
temala Rigoberta Menchu, 
en Pere ens va demanar que 
l’associació es dediqués a 
donar suport a les seves Cau-
ses i que ens canviéssim de 
nom. D’aquí va néixer el nom 
“Associació Araguaia amb el 
bisbe Casaldàliga”.

—L’associació Araguaia, 
des de Catalunya, i també, 
l’associació ANSA al Brasil, 
juntes formen una gran famí-
lia (Casaldàliga-Causes) en 
suport a les causes d’en Pere 
Casaldàliga i de treball per 
aquestes. Com ho veieu? 

Carme: Deuen veure que fa el 
que ha de fer, suposo.
Maria: Jo crec que li va bé 
perquè així té un suport, du-
rant tots aquests anys ha si-
gut un suport a la seva tasca 
molt important. També el fet 
d’estar tan perseguit, aquest 
recolzament de l’exterior tam-
bé l’ha ajudat. I per exemple, 
ara que està més delicat, 
també li va bé tenir aquest re-
colzament.

Nebodes: Si, és un pas en-
davant que s’ha fet. La situa-
ció que viu el Brasil i la regió 
de São Felix do Araguaia ac-
tualment, i també la situació 

de salut en què es troba en 
Pere, ens ha fet pensar que el 
fet de treballar junts pot aju-
dar a mantenir molt millor tot 
el seu llegat i donar suport a 
les seves Causes, que son 
més vives que mai.

—Trobo similituds, no tant en 
les formes, però sí amb els re-
sultats, entre el Latifundi que 
tant ha amenaçat la vida de 
milers de camperols i fins i tot 
la del bisbe Casaldàliga, amb 
el poder de determinades 
estructures capitalistes dels 
nostre entorn, amb monopo-
lis capaços de fer desaparèi-
xer el petit comerç. Les cau-
ses d’en Casaldàliga ens fan 
veure l’alt grau de corrupció 
de certes institucions brasile-
res que s’han posat al costat 
dels latifundistes en comptes 
d’estar al servei dels pobles. 
Potser també ens podrien 
ajudar a prendre consciència 
de la manca d’equitat i el poc 
respecte als drets humans 
que sovint es posa de ma-
nifest arreu del món, també 
a Europa i certament també 
al nostre país. Penseu que 
hi haurien d’haver més Pe-
res Casaldàliga, també aquí i 
avui?

Maria: I tant, sí que és neces-
sari.

Nebodes: Ja hi ha molta gent 
que ho fa, però ell ha tingut 
la sort de que tot el seu tre-
ball s’ha donat a conèixer. 
Per una banda, perquè ha 
donat molta importància a la 
part de denúncia de la realitat 
d’aquella regió i, per extensió, 
de l’Amèrica Llatina; també 
perquè ha tingut facilitat de 
comunicació; i, per altra ban-
da perquè és una persona es-
pecial i única, que ha fet que 
molta gent s’interessi per ell i 
per tot el seu treball.

—A Balsareny s’han anat fent 
actes i gests d’apropament 
i estima pel bisbe i la família: 
L’any 2004 per exemple, es 
decideix posar el nom        »» 
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de Pere Casaldàliga a la bi-
blioteca. L’any 2012, unes 
200 persones del poble es 
concentra davant de cal Lle-
ter, mostrant el seu suport al 
bisbe. El poble participa en 
diferents Fòrums promoguts 
per l’associació Araguaia, i 
actualment es crea a Balsa-
reny una Comissió que pre-
tén divulgar les causes d’en 
Pere i ser dipositària del seu 
llegat.Com valoreu aquesta 
participació del poble de Bal-
sareny?

Maria: Em sembla molt bé 
que se li doni suport; ara, ell 
personalment no en necessi-
ta tant, però el recolzament a 
tot el que ha fet, sempre ha 
sigut molt important.

Carme: La gent de Balsareny, 
a partir de la col·lecta que es 
fa a la parròquia cada any, 
han anat donant  diners. Va 
començar molt al principi, va 
ser la Conxita Corominas. Un 
cop que ens van venir a visi-
tar uns padres i aquí casa no 
hi havia lloc i algun va anar a 
dormir a  Cal Corominas i par-
lant van veure la possibilitat 
de fer una col·lecta almenys 
un cop l’any i com que eren 
festes el padre va proposar 
de “fer passar el reis al Pere.” 
Ho va proposar a la parròquia 
i ja va quedar establert per 
cada any. Uns altres padres 
que van venir l’any sobre van 
portar uns fulletons amb ex-
plicacions del que es feia allà  
i els van deixar a l’església per 
tal de que la gent estigués 
informada.... Hi havia escrit 
una poesia del Pere que deia 
així: (la Carme la recita de me-
mòria) 

“El Déu de Nadal aquí no vol 
pas neules, germà,

només vol mandioca, 
per poder collir demà.

No te pide la caricia de una 
cesta de ilusión.

Él exige la Justicia y la Ver-
dad como son”...

I continuava en portuguès, 

però no ho recordo... 

Maria: Diners en fan falta, 
però també és molt important 
el recolzament moral. 

Una mostra d’un escrit 
d’agraïment del Pere per 
aquesta col·lecta que es fa. 
La carta és del 15 de març 
del 1975.

“Primerament, vull que do-
neu les gràcies a tota la co-
munitat cristiana de Balsa-
reny per la col·lecta en favor 
de la Prelatura: vull dir pel que 
significa aquesta col·lecta. 
Sé que és una manera viva 
de sentir-se i de fer Església. 
Arrancant de la terra casola-
na. Jo, bisbe, soc de Balsa-
reny: he sortit del carrer i de 
la pica baptismal d’aquesta 
parròquia, d’aquesta vella 
comunitat dels meus pares, 
del Carlets —per exemple—, 
de Mn. Joan... Aquests dies, 
escrivint la petita autobio-
grafia de la meva fe, he re-
novat moltes recordances. 
Gràcies, doncs, al poble i als 
mossens. Que la Pasqua del 
Crist —que és la nostra Pas-
qua— sigui la vida, l’esforç, 
la germanor, l’Esperança del 
meu poble —del meu Bal-
sareny del Castell i de les 
vinyes i de les mines i dels 
telers (parats?), i dels bal-
sarenyencs d’abans i dels 
d’ara, dels de la vella soca i 
dels vinguts de nou... A tots 
envio la meva abraçada, ben 
casolana, ben fraterna. 
 
Nebodes: També el poble, 
a través de l’Ajuntament, fa 
uns anys, havia col·laborat 
econòmicament amb algun  

 Família Casaldàliga 

Carta d’agraïment per la col·lecta, 15-03-1975. 

projecte de cooperació amb 
l’Associació Ansa de São Fe-
lix do Araguaia.

—Qualssevol pares es sen-
tirien orgullosos i emocio-
nats de tenir un fill com Pere 
Casaldàliga, tan conse-
qüent amb els seus principis 
d’amor, de fe, d’esperança, 
pau, justícia, llibertat i també 
revolució. Com que en Pere 
és fill predilecte de Balsa-
reny, el nostre poble hauria, 
en certa manera, adquirit la 
funció de pare o mare. He 
escoltat al bisbe en repetides 
ocasions al llarg de la seva 
vida, en entrevistes, poesies, 
llibres, notícies i fins i tot en la 
mini sèrie “Descalç sobre la 
terra vermella”, dir que ell és 
fill de Balsareny; i mostrar un 
vincle d’amor i respecte per 
la seva “mare terra” i pel seu 
poble natal, fent-nos veure 
que, malgrat la distància, se 
sent balsarenyenc. Creieu 
que aquests tipus d’actes 
o iniciatives d’apropament 
que s’impulsen des de Bal-
sareny envers en Pere i les 
seves causes, pot ser una 
bona manera de mantenir 
viu aquest vincle?

Nebodes: Totes les iniciati-
ves que es facin serviran per 
mantenir viu el vincle del po-
ble amb les causes del bisbe 
Pere, i també és una bona 
ocasió perquè Balsareny pu-
gui ser un referent, que pugui 
ser dipositari de l’obra i el lle-
gat del Pere, de la feina que 
ha fet i que es continua fent. 

— En algunes entrevistes, 
responent a la insistència pe-
riodística sobre el desig que 
Casaldàliga visités Catalunya 
i el seu poble, ell responia 
dient: “Ja hi sóc, vosaltres sou 
aquí, jo seré allà. Us dono les 
meves paraules, us deixo les 
meves causes; aquest sóc 
jo!”. Les seves paraules ens 
han arribat. Tant de bo les 
seves causes es manifestin 
en cadascú de nosaltres, per 
seguir fent un món millor, i 
que Balsareny, el seu poble, 
hi pugui participar sent un re-
ferent del llegat de Pere Ca-
saldàliga.

Maria: Nosaltres us donem 
les gràcies perquè amb la 
vostra joventut (Jordi Vilano-
va, Xavi Novell) sempre heu 
mantingut aquest caliu. I al 
butlletí Sarment, amb el qual 
durant alguns anys vàrem 
col·laborar.

Carme: Nosaltres ens enca-
rregàvem de doblar els Sar-
ments i posar-hi etiquetes i 
segells per enviar-los a fora: 
n’enviàvem més de cent. 

—Moltes gràcies, família. 

 Família Casaldàliga 

Una excursió a l’Alou (1935?). El Pere és el tercer per l’esquerra, menjant.
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Josep Gudayol i Puig

Anna Gamisans reobre amb il·lusió el Centre Instructiu

Ens trobem amb aires es-
tiuencs, bon moment per 
aprofitar de nou aquesta fi-
nestra oberta pel període de 
vacances, per retrobar-nos 
de nou al setembre amb la 
continuïtat informativa cultu-
ral, social i política del nostre 
butlletí.

Amb goig parlem amb l’Anna 
Gamisans, i ho fem sobre el 
nou projecte de reobertura 
del Centre Instructiu i Re-
creatiu (el Casino). De fet, 
quan aquesta entrevista vegi 
la llum el local ja farà uns 
dies que haurà estat reobert. 
Volem, però, relacionar-nos 
amb aquest nou compromís 
on il·lusió i treball entren a 
formar part de la història de 
Balsareny.

L’Anna Gamisans Recio 
va néixer a Sallent el 27 de 
juny de 1995. Va estudiar 
l’Ensenyament Secundari a 
l’Institut Llobregat, de Sa-
llent, i el Batxillerat Científic a 
l’Institut Lluís de Peguera, de 
Manresa. Després va cursar 
Educació Infantil a UManre-
sa (FUB), i actualment està 
fent un Màster en pedagogia 
sistèmica. Com a hobbies li 
agrada molt el senderisme 
i passejar per la muntanya 
amb el seu gos, també el ci-
nema, el teatre i llegir; darre-
rament ha llegit “Amor sense 
sucres afegits” de l’autora 
Neus Elcacho. I viatjar: co-
neix molt bé diferents llocs 
europeus com la República 
Txeca, França, Alemanya i 
Malta. 

L’Anna coneix molt bé què és 
estar darrera d’una barra, ja 
que ha treballat en diferents 
establiments d’aquí al nostre 
poble. 

— Hem sabut de la teva res-
ponsabilitat per tal de reobrir 

el local del Centre Instructiu, 
el Casino. Vens d’algun altre 
projecte anterior?

— Bé, tal com has comen-
tat tinc experiència en el 
servei de bar, ja que he tre-
ballat en diferents establi-
ments del ram. Respecte al 
projecte, m’agrada que em 
facis aquesta pregunta, ja 
que abans del covid-19 vam 
iniciar un projecte educatiu. 
Vam crear l’associació Ban-
yaverda i ens dedicàvem a 
promoure el respecte ani-
mal per una educació vers el 
medi ambient.

— Abans, durant la recu-
peració de l’entitat en obrir 
portes, es va comptar amb 
diferents entitats com Amics 
del Billar, Club d’Escacs, As-
sociació Ocellaire, etc. En 
aquesta reobertura s’hi se-
guirà comptant, amb alguna?

— Jo vaig conèixer la part 
més lúdica com els escacs 
o el ping-pong, i últimament 
anàvem a jugar al billar amb 

els més propers, però pel 
que fa a les entitats no us 
puc dir res, ja que no n’estic 
informada, perquè aquests 
temes el porta la Junta del 
CIR. Nosaltres només esta-
rem al càrrec del servei de 
restauració en l’atenció als 
clients. El que sí que puc dir-
vos és que el local comptarà 
amb una nova imatge en la 
qual s’hi pugui trobar bé 
tothom.

— Durant aquest mesos en 
què l’entitat ha estat tanca-
da, els membres de la Junta 
actual van fer uns fulls infor-
matius, penjant-los en alguns 
espais, on es podia llegir un 
interrogant: es demanava als 
clients i associats una opi-
nió personal sobre possibles 
canvis sobre la interioritat 
d’imatge. En saps quelcom?

— Segons tinc entès, la Jun-
ta actual compta dur-hi a 
terme tot un seguit de pro-
postes i novetats que quan 
la situació actual ho permeti 
seran aquesta nova realitat 

 Anna Gamisans

de l’entitat en si. 

— L’entitat compta amb una 
segona planta on durant 
molts anys s’han dut a ter-
me diverses activitats com 
balls de caire familiar, en què 
un grup de persones grans 
feien possible la trobada so-
cial durant els caps de set-
mana. Ens podries dir si avui 
per avui la sala podrà tenir 
alguna activitat com aquesta 
en qüestió?

— Em remeto al que us he 
comentat abans; això és un 
tema de la Junta. Nosaltres 
només restem al servei dels 
clients donant vida a aquest 
magnífic local i a una més 
que magnífica terrassa.

— Voldries afegir-hi quelcom 
més?

— De moment podreu veu-
re una reforma global del 
local, tot i que properament 
hi podreu veure el que serà, 
de ben segur, una sorpresa 
pendent.
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Isidre Prat

Racons del Bages: La falla del Guix de Sallent

(Foto 1)
És una gran falla que, pas-
sant pel sud de Sallent, abas-
ta uns 10 km d’amplada, des 
de Callús i Santpedor fins a 
Horta d’Avinyó.

La part més vistosa i impor-
tant d’aquesta formació és 
un conjunt de petites falles, 
plecs, plecs fallats i encaval-
caments (capes de materials 
trencats i falcats sobre altres 
capes) que es troben a la 
zona de les mines de Sallent, 
entre el runam salí petit (vora 
l’autovia) i el gros (prop d’on 
hi ha el poblat ibèric del Co-
gulló).

(Foto 2)
Per arribar-hi, cal agafar 
l’autovia, anant cap a Man-
resa, i prendre la sortida de 
Sallent Sud. Abans de co-
mençar la baixada forta que 
va cap a l’entrada de la mina, 
cal desviar-se a la dreta cap 
a un camí de bosc. Allà ma-
teix hi ha lloc per deixar-hi 
el cotxe i llavors cal caminar 
poc més d’un quilòmetre, 
en sentit Manresa, al costat 
de la via del tren, que co-
mença allà mateix, fins que 
ens trobem, a l’esquerra, 
el runam petit, i, a la dreta, 
l’aflorament de plecs i falles 
esmentats, que s’estenen 
durant uns centenars de me-
tres, en direcció nord-sud.

Una falla és una fractura del 
terreny amb moviment dels 

dos blocs creats per ella: si 
un bloc s’enfonsa respecte 
a l’altre, a través d’un pla (el 
pla de falla) es tracta d’una 
falla normal; en tant que si un 
bloc puja per sobre de l’altre 
s’origina una falla inversa. El 
desnivell entre els dos blocs 
és el salt de falla (la pujada 
o baixada de blocs és de-
guda a les forces laterals de 

l’interior de la Terra).

(Foto 3)
Aquesta zona de Sallent és el 
tram central i més vistós de 
tota l’extensió de la gran falla 
(dels 10 km), on l’anomenat 
salt de falla és considerable 
i creua el Llobregat, pel nucli 
de la Botjosa.

 Isidre Prat 
Foto 1: a l’esquerra, bloc enlairat de la falla; i a la dreta el bloc més enfonsat 
(on hi ha les casetes). Aquest pla de falla travessa fins a Horta.

 Isidre Prat 
Foto 2: els estrats de materials diversos estan inclinats a causa dels plega-
ments. (zona dels runams salins).

A la zona esmentada, 
paral·lel al runam salí petit, 
hi podem veure uns estrats 
(o capes) inclinats, perquè 
es van plegar fa molts anys 
a causa de forces internes 
i de l’elasticitat dels mate-
rials (plegaments); i diverses 
petites falles seguides, que 
són falles inverses, i que es 
poden veure a les fotos. La 
més important és una en què 
hi ha un encavalcament.

(Foto 4)
Aquest complex de Sallent 
és, de fet, més important i 
gran que la coneguda falla 
Mig Món de Súria.

Tots aquests materials de-
formats i trencats en aques-
ta zona formen part d’un 
relleu molt més extens que 
s’anomena Formació Artés, 
la qual arriba a altres pobles 
del Bages, com Balsareny i 
Avinyó.

Quin tipus de materials 
són els que estan plegats 
i fallats? 

Doncs són molt abundants 
els guixos (propis de les zo-
nes on hi ha sals, que estan 
per sota), els quals donen 
nom a la falla en qüestió; però 
aquests estan incrustats en-
tre capes de materials com 
calcàries, gresos (roques for-
mades per la compactació 
de grans de sorra) i argiles, a 
part d’algunes sals que han 
aflorat des de l’interior (on hi 
ha la mina).
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 Isidre Prat 
Foto 3: una de les falles inverses més vistoses.

 Isidre Prat 
Foto 4: una altra falla inversa on es pot veure, per exemple, si ens fixem en la 
capa de “rajoles blanques” que dona a l’angle inferior esquerre de la foto, la 
part de l’esquerra de la capa està per damunt de la part de la dreta (seguint 
el pla de falla que seria una línia que més o menys es veu, que passa per la 
diagonal de la foto).

 Isidre Prat 
Foto 5: la falla inversa més potent de tota la sèrie, on els estrats de la dreta 
(més al nord) encavalquen per sobre dels de l’esquerra, que són els del sud 
(estan molt “arrapats” els uns sobre els altres).

 Isidre Prat 
Foto 6: detall de les capes o estrats de guixos de la zona (color blanc).

(Foto 5)

Quan es van produir 
aquests plecs i falles?

Aquests plegaments i falles 
es van produir concretament 
a l’Oligocè inferior, fa uns 35 
milions d’anys, a causa de 
l’aixecament dels Pirineus, 
que va provocar moviments 
tectònics al seu voltant. 
Aquesta és la zona més al 
sud afectada per la formació 

(prop de l’església de Sant 
Sebastià-castell de Sallent), 
amb guixos; i a l’altra banda 
(on hi ha les casetes), el bloc 
sud, més enfonsat, també 
amb vetes de guix fibrós, 
que arriba fins prop del ba-
rri manresà del Guix (d’on 
ve també el nom), encara 
que això costi identificar-ho, 
perquè, després de la falla, 
hi ha hagut molts fenòmens 
entremig: erosió, sedimen-
tació del mateix riu, accions 

humanes, etc. 

Així mateix, l’altra gran im-
portància de la falla és que 
pel seu pla de falla hi circula 
salmorra, procedent del ru-
nam salí de les mines, que és 
arrossegada per l’aigua de la 
pluja i s’ha pogut detectar 
que passa per uns corriols 
fins arribar al Llobregat, cosa 
que, com és ben sabut, ori-
gina importants problemes 
ambientals.

d’aquella serralada.

(Foto 6)

El Barri del Guix

A l’altra banda del riu, hi ha 
el barri del Guix de Sallent, 
per on passa també el pla 
de falla, que va fins a Hor-
ta; aquest pla (es pot veu-
re bé a la foto 1)  deixa el 
bloc nord de la falla enlairat 
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R. Carreté

En record de Francesc Maya Comas

 Biblioteca Pere Casaldàliga

Ens ha deixat, als 89 anys, 
Francesc Maya i Comas, “el 
Quico Maya”, com era co-
negut per tothom. Qui el va 
conèixer l’apreciava pel seu 
tarannà sempre disposat a 
col·laborar, desinteressada-
ment i a fons, en tota mena 
d’activitats que ajudessin a 
fer poble: la Coral, els Tragi-
ners, els Pastorets i moltes 
altres entitats i institucions. 
En record d’ell publiquem 
extrets dels parlaments que, 
en el seu funeral, van fer la 
Mercè Tarradellas i el Josep 
Creus, així com de les notes 
de condol que van fer públi-
ques la Comissió de la Festa 
dels Traginers i els Pastorets 
de Balsareny.  

Paraules de Mercè
Tarradellas Vilaró 

Fa un temps el Quico va dir-
me: “quan em mori vull que 
facis un escrit i el llegeixis a 
l’església”. De llavors ençà 
me’n va fer dos recordatoris 
més!

Aquesta és la raó per la qual 
soc aquí a llegir. Segur que 
molts de vosaltres ho faríeu 
millor, però el Quico m’ho va 
demanar.

El Quico era fill de Balsa-
reny, descendent de dues 
famílies del poble: cal Maya i 
cal Comes. Era molt respec-
tuós amb el passat i els seus 
avantpassats. Parlava sovint 
de la mare i del pare; de la 
mare sempre tenia alguna 
excusa per destacar-ne les 
habilitats culinàries.

Però l’amor de la seva vida 
va venir de Valdelcubo i es 
diu Rosario, una dona que 
es va enamorar d’ell i l’ha 
admirat i estimat tota la vida.

L’estima per les seves ger-

manes i nebots de totes 
bandes era sempre present 
en les converses i sabia des-
tacar-ne les qualitats.

Era respectuós i participa-
tiu amb els costums i tradi-
cions, sobretot les del seu 
poble: Sant Marc, la Festa 
Major, aquella que comença-
va amb el sorteig dels “pal-
cos”; els Traginers, la Caça 
i Pesca, la Coral, els Pasto-
rets...: s’implicava amb totes 
les entitats.

Meticulós i col·leccionista 
de tot: segells, fotos, xapes, 
retalls de diari (que fessin 
menció de Balsareny), pro-
grames de festes (per cert, 
el primer que mirava era si 
hi havia posat l’any...). En te-
nia arxivadors plens on hi ha 
part de la història recent del 
poble.

L’activitat que més li agrada-
va era la d’agafar la cistella 
i anar a buscar bolets: rove-
llons, fredolics..., però esta-
va molt content quan troba-
va una lleneguera de veritat, 
d’aquelles que pots estar es-
tona a collir i a comptar, i tor-

nar amb la cistella plena per 
a netejar i cuinar després. 

Era un home de bon paladar, 
que donava valor al menjar 
tradicional i sobretot aquell 
que li recordava la seva in-
fantesa, els gustos de casa.
Tenia amics d’aquells de 
sempre, li agradava conver-
sar i viatjar i s’adaptava a les 
diferents etapes de la seva 
vida avançant-se als canvis. 
Aquests últims temps els ha 
dedicat a l’hort on de tant 
en tant hi fumava un puro 
d’aquells prohibits. Era molt 
conscient que era a la seva 
última etapa, i sobretot l’ha 
dedicat a la família i en parti-
cular a la Rosario.

Quico, de ben segur que 
aquesta vida compartida 
ajudarà la Rosario a tirar en-
davant. 

Paraules de Josep Creus 

Quico: tresorer de la Coral 
Sant Esteve de Balsareny 
durant més de 30 anys. 
Amic íntim del nostre mos-
sèn Joan, i amic personal 
meu. 

Què podem dir de “mi sar-
gento mayor”, com ell es feia 
dir en les llargues converses 
que vam tenir, tot fumant-
nos un havà? Doncs que era 
un home just, honest, fidel i 
amic dels seus amics. Ena-
morat permanentment de la 
seva estimada Rosario, de 
la seva neboda lolanda, que 
el va cuidar fins i últim sos-
pir, i també de totes les altres 
nebodes i nebots de la seva 
família i de l’extensa família 
de la Rosario, que estimava 
de cor. Quan ell estimava s’hi 
implicava de valent. 

Recordo quan, amb mossèn 
Joan i amb el bisbe Deig, 
anaven a buscar bolets al 
Montcalb, i després anaven a 
dinar a la Cantina. Jo hi ha-
via anat alguna vegada. Gran 
fumador de cigars havans, 
se n’ha anat amb els seus 
puros, com ell deia, “per al 
viatge”; cosa que fa anys 
em va encarregar: que, arri-
bat aquest dia, n’hi posés a 
l’americana. 

Traginer d’honor, home im-
plicat en la festa, i estimat 
i valorat per tot el poble de 
Balsareny. No tenia enemics. 
Cordial i afable, simpàtic i de 
la broma, i molt meticulós. 
[...] La Coral, i jo mateix li es-
tarem eternament agraïts: va 
fer molt per la nostra entitat, 
malgrat no haver cantat mai. 
Una vegada se li va ficar al 
cap que havíem de portar un 
cor filipí, i a fe de Déu que va 
aconseguir omplir el Sindi-
cat. Fins i tot va fer, conjun-
tament amb Mn. Joan, una 
pancarta que varen posar a 
la carretera. 

Tossut com el que més, el re-
cordarem sempre amb afec-
te. Que tinguis un bon Cel, 
Quico, i quan et trobis amb el 
teu amic mossèn Joan, pro-
tegiu la Coral perquè tingui 
llarga vida. A reveure, amic. 
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Marc Comabella

Comiat a Josep Bonals i Arnaus, el campaner

El passat 21 de maig, ens 
va deixar en Josep Bonals i 
Arnaus, de cal Pau, conegut 
pels balsarenyencs i balsa-
renyenques com el campa-
ner del poble. Al llarg de la 
seva vida ha fet ressonar les 
campanes del nostre munici-
pi, seguint la tradició familiar, 
i fent partícip a tots els habi-
tants de Balsareny d’aquest 
so únic, especial i caracterís-
tic del nostre paisatge sonor, 
a fi que en poguessin gaudir. 

Al mateix temps ha compar-
tit anècdotes i la seva llarga 
experiència amb d’altres vila-
tans que s’han interessat per 
mantenir viva la tradició cam-
panera del poble. Ha sigut 
un bon mestre que cuidava 
al detall cada toc de cada re-
pic. No cal dir que, amb ells, 
ha acompanyat tot tipus de 
celebracions que ha viscut el 
nostre municipi, des de les 
nostres festes majors, al tret 
de sortida de les cavalcades 
de Traginers, o a la Pasqua 
i al Nadal, així com també 
durant l’arribada dels Reis 
de l’Orient, casaments, co-
munions... i també al llarg de 
l’any durant les defuncions i 
enterraments de persones 
de Balsareny. 

Cal subratllar també la seva 
implicació en els afers socials 
i organitzatius del poble. En 
Josep va ser un dels regidors 
elegits per formar part del 
primer Ajuntament demo-
cràtic de Balsareny després 

de la dictadura, per la can-
didatura d’Independents per 
Balsareny, que va obtenir set 
regidors, i que encapçala-
ven Eugenio Barranco i Joan 
Soler, que van ser alcaldes, 
juntament amb Jesús de 
Miguel, Esteve Díaz, Rafael 
Fernández, Josep Bonals i 
el seu germà Esteve Bonals. 
Completaven aquell consis-
tori Conxita Planes, Gabriel 
Lozano i Jordi Planes (PSC) 
i Ramon Giménez (PSUC), 
substitu¨Ñit poc després per 
Dolors Claret.

 Arxiu família Bonals

Els valors que ha mantingut 
i transmès converteixen el 
nostre poble de Balsareny en 
un dels únics municipis de 
la Catalunya Central e què 
actualment les campanes 
encara sonen manualment. 
Que per molts anys puguem 
sentir les nostres campanes, 
veient-les giravoltar, tot man-
tenint viu el campanar de 
Balsareny.

Gràcies, Josep, per tants 
anys de tradició i aprenentat-
ge. Descansa en pau.

Nota dels Pastorets 
de Balsareny

La junta de l’associació Els 
Pastorets de Balsareny, en 
nom de tots els seus socis, 
volem expressar el nostre 
dol per la pèrdua d’en Fran-
cesc Maya Comas, que ens 
ha deixat als 89 anys d’edat. 
En Francesc, el Quico per a 
tothom qui el coneixia, va ser 
membre de la junta i tresorer 
de la nostra associació entre 
els anys 2002 i 2008, i ens va 
ajudar molt a consolidar els 
nostres Pastorets en la seva 
etapa més recent. Era una 
persona sempre disposada a 
col·laborar activament en ac-
tivitats que fessin poble, com, 
entre altres, la Coral Sant Es-
teve o la Comissió de la Fes-
ta dels Traginers, i per això i 
pel seu bon humor tothom 
l’apreciava. En guardarem 
sempre un record emocionat 
i agraït. Gràcies per tot i a re-
veure, Quico! 

Nota de la Festa 
dels Traginers

Ens hem assabentat del tras-
pàs d’en Francesc Maya Co-
mas, fidel defensor de totes 
les nostres tradicions, incan-
sable col·laborador de la festa 
dels Traginers, membre de la 
Comissió i Traginer d’Honor. 
No hi ha paraules que alleu-
gereixin el dolor de la pèrdua 
d’un ser estimat; per a no-
saltres ha estat una persona 
molt important i així la recor-
darem, amb el plaer d’haver-
la conegut i compartit tants 
bons moments. El seu record 
resta viu en els nostres cors i 
en la nostra Festa. 

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

BALSARENY

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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Sarment

Des del 13 de maig 
al 15 de juliol de 2020

Relació dels difunts a Balsa-
reny des de l’últim llistat que 
vàrem publicar al mes d’abril. 

Un emotiu record per a tots 

els que ens han deixat des-
prés d’una vida compartint 
veïnatge i ajudant a fer poble. 
Acompanyem en el senti-
ment les famílies respectives: 
els tindrem sempre al cor i a 
la memòria. Reposin en pau.

Data Nom Edat

Josep Gudayol i Puig

Es refan els senyals 
horitzontals a gran part 
del poble

Darrerament tots els ciuta-
dans hem pogut palpar el fet, 
favorable a la seguretat vial i 
dels vianants, de la reposició 
dels senyals horitzontals de 
Balsareny. 

“Balsareny Avui” recorda que 
després de la mascarada feta 
en alguns carrers, els senyals 
de pintura horitzontal ha-
vien quedat sense pintar-los 
de nou. Doncs bé, avui ens 
hem de felicitar i agrair-ho a 
la responsabilitat municipal. 
Benvingut sigui tot allò que a 
través dels nostres impostos 
ens mereixem.

Errors i encerts formen part 
de la nostra condició huma-
na. Per què dic això? Vull 
recordar que en el número 
de juny d’enguany d’aquesta 
secció, pròpia d’un periodis-
me objectiu, hi feia avinent 

la urbanització que va tenir 
lloc, com a conseqüència 
d’una gran tempesta plu-
vial, de l’esbotzament d’una 
part de la claveguera situa-
da a l’encreuament dels ca-
rrers Jacint Verdaguer i Sant 
Domènec, Àngel Guimerà i 
prolongació d’aquest, que no 
va tenir en compte deixar lliu-
re la part superior d’una tapa 
del clavegueram. Rectificar 
és el cost del no haver fet les 
coses com cal.

Cal felicitar, doncs, els respon-
sables de la reparació per la 
rapidesa amb què es va fer la 
conformitat urbanística que els 
veïns i Balsareny es mereixen.

Com a apunt final, també es 
vol deixar constància que da-
rrerament s’ha notat una falta 
de manteniment en el pintat 
dels bancs situats en dife-
rents indrets de l’espai públic 
de Balsareny.

la veu del campanar

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Trobada del grup 
evangelitzador

Va tenir lloc el dimarts, 10 de 
juliol. Després de la pregària 
vam comentar els projec-
tes ajornats per la pandèmia 
i vam anar posant data als 
propers actes previstos per 
després dels mesos d’estiu. 
Es va concretar una trobada 
de pregària a l’inici de la tar-
dor a l’estil de les de la Cova 
de Manresa. Seria el mes de 
setembre a les 9 del vespre a 
l’església parroquial, oberta a 
tothom. També es va decidir 
tornar a convidar els novicis 
mercedaris de Sant Ramon 
per venir un diumenge del 
mes d’octubre, ja que no fou 
possible el mes de maig. I 
també vam parlar de la pos-
sibilitat de portar a terme un 
curs Alpha aquí a Balsareny 
de cara a l’any vinent. Ja 
n’anirem informant. 

DIUMENGE, 19 de juliol: 6 
infants han fet la Primera Co-
munió a l’eucaristia de les 12 
h. Són 5 nenes i 1 nen que 
han fet la preparació d’un 
parell d’anys. Tots ells fan 
d’escolans i alguns d’ells 
s’han apuntat a les Catecolò-
nies del nostre bisbat de Sol-
sona. Preguem per ells per la 
seva constància!

Alguns efectes 
de la pandèmia

Es diu que un 23% de ciuta-
dans han augmentat la crea-
tivitat, un 39% són més op-
timistes que abans, un 40% 
s’han tornat més disciplinats, 
un 44% cuiden més les rela-
cions amb familiars i amics, 
un 51% gaudeix més de les 
coses quotidianes i un 57% 
ara són més prudents. No tot 
ha estat negatiu!

ATENCIÓ:  El dissabte, dia 25 
de juliol no hi haurà missa de 
la vigília, és a dir, la missa de 
les 8 del vespre.

Pere Casaldàliga

Pensaments del bisbe Pere

El problema és tenir por de la 
por: que la por et faci renegar 
d’un principi o d’assumir una 
responsabilitat.

Qui no és totalment honest 
amb el seu dia a dia no pot 
canviar el món. 

Allò que em fa és el que 

dono, no el que tinc. Com 
més dono, més tinc, perquè 
sóc més.

És molt més important tenir 
l’ultima sensibilitat que tenir 
l’última paraula. 

Si hem superat esclavituds 
antigues, no inventem escla-
vituds modernes. Humanit-
zem la humanitat. 

 Arxiu



Josep Gudayol i Puig

El cost de demanar perdó

Són les sis del matí i em trobo  
a la cuina de casa, en con-
cret davant la meva màquina 
d’escriure assegut a la taula 
polivalent. Les primeres cla-
rors d’un nou dia comencen 
entrellucar a través dels fi-
nestrons, i l’aire matiner es-
tiuenc s’escola per la xarxa 
protectora d’insectes.

Un silenci total i propi de 
l’hora en qüestió, se sent 
acompanyat gràcies a 
l’oportunitat de poder es-
coltar el Matí de Catalunya 
Ràdio, amb la veu de la con-
ductora habitual del progra-
ma, la Mònica Terribas. Cada 
cop de tecla esdevé també 
un nou segon de llum ocular 
que omplirà el nou dia.

Teniu a les vostres mans, 
de nou, el que fa tants anys 
editem com a número de va-
cances del Sarment i, segon 
a segon, minut a minut, sol-
quen el que vol ésser la meva 
reflexió.

Res de voler ser un “milho-
mes”, ho sabeu prou bé, 
però cal reivindicar a qui li 
pertoqui el demanar per-
dó per haver-nos prohibit, 
amb l’excusa d’aquest estú-
pid “amic” invisible, pel qual 

tantes i tantes famílies han 
de lamentar la pèrdua d’un 
ésser estimat. Fins a dia 
d’avui, hora en què escric 
aquestes lletres, no he es-
coltat que cap responsable 
del procés que hem deixat 
enrere hagi demanat perdó, 
per tot un sentit d’alarma el 
qual a través de promoure 
la por va portar tot aquest 
col·lapse sanitari fent im-
possible que les persones 
fossin ateses com cal, i s’ha 
fet en altres situacions fa-
miliars. Sí, perdó per haver 
negat l’abraçada i el petó a 
tots aquells éssers estimats 
en aquell últim adéu. 

Explicar aquí i avui totes les 
prohibicions que, en un es-
tat d’alarma mal portat, tots 
hem hagut de viure seria 
molt llarg. Contradiccions 
informatives, errors diversos 
que malmeten l’economia, 
i també m’omple de tristor 
una falta de maduresa que 
he notat per la societat en 
general.

Acabo, un cop més vull su-
bratllar això de: ei, res de 
voler ser cap “mil homes”, 
que quedi clar, però sí que 
vull reivindicar menys reco-
manacions i més gestos per 
responsabilitzar a qui calgui 
a demanar perdó.

Francesc Camprubí

Aigua de juny primerenca, 
molts mals arrenca

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)              20,5
Mitjana (min.+ màx.)        20,9
Mitjana de mínimes          13,1
Mitjana de màximes       28,6
Mínima (dia 9)           8,6
Màxima (dia 28)            34,5
Mín. més alta (dia 30)         21,3
Màx. més baixa (dia 8)         21,1

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 7) 50,0
Velocitat mitjana                7,9
Recorregut del vent (en km) 
5.711,1
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Roc Carulla

Repte núm. 52

Si una màquina fa 240 peces en 2 hores,
quant temps necessiten tres màquines 
iguals per fer la mateixa quantitat de peces?

Salut i lògica!

Resposta al repte 51: 6 persones.

punta de brau/repte

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

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 22)         1.015,1
Mínima  (dia 11)            983,8

La pluja (litres/m2)
Dia 1  31,6
Dia 2  7,7
Dia 3  32,6
Dia 4  5,1
Dia 7  47,4
Dia 9  3,1
Dia 11  2,0
Dia 12  2,6
Dia 16  23,5
Dia 18  9,7
Total   165,3

 Arxiu
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