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Benvolguts/des socis i sò-
cies,
Com ja vàrem anunciar en 
el seu dia, la situació sani-
tària va fer que posposéssim 
l’assemblea general de so-
cis que normalment s’hauria 
celebrat a la primavera. Atès 
que les circumstàncies con-
tinuen desaconsellant les re-
unions de grups, finalment la 
Junta Directiva ha conside-
rat d’ajornar-la fins que sigui 
possible de fer-la amb totes 
les garanties de seguretat. El 

Ajornament de l’assemblea general
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actualitat

La Junta butlletí Sarment ha continuat 
sortint amb la seva periodici-
tat habitual, fins i tot durant el 
confinament per mitjà del nos-
tre web, només que l’edició 
en format paper dels mesos 
de març i abril es van distri-
buir físicament més endavant, 
quan ja es va poder fer. 

La Junta ha acordat mante-
nir per a l’any que ve el ma-
teix import de la quota de 
soci, que no s’ha incremen-
tat en els darrers anys, i ha 
examinat l’estat de comptes 
de l’exercici corresponent al 

2019, que presenta uns in-
gressos de 7.914,91 € i unes 
despeses de 9.454,56 €, 
amb un resultat negatiu de 
1.540,05 €, que s’aplicaran 
a l’excedent d’exercicis an-
terior. Formalment, aquests 
comptes es presentaran a 
l’aprovació de l’assemblea 
quan es pugui celebrar amb 
normalitat, que esperem que 
sigui ben aviat. 

Mentrestant, agraïm a tos els 
socis i sòcies la vostra com-
prensió i el suport que sem-
pre ens heu donat.

Balsareny s’acomiada del seu fill predilecte 

El dia 8 d’agost va morir 
Pere Casaldàliga, a l’edat 
de 92 anys, a l’hospital de 
la Santa Casa de Batatais, 
prop de São Paulo, on havia 
estat traslladat des de São 
Félix do Araguaia per proble-
mes pulmonars. La notícia va 
córrer de seguida arreu del 
món, i les mostres de condol 
i les ressenyes sobre el seu 
perfil biogràfic i, sobretot, les 
seves causes, van ocupar els 
mitjans d’informació.

L’endemà, diumenge, men-
tre a la capella del Centre 
Universitari claretià de Bata-
tais tenia lloc la primera mis-
sa del seu funeral brasiler, 
a Balsareny hi va haver una 
concentració espontània a la 
plaça Ricard Viñas, davant 

Sarment de cal Lleter, la casa natal 
del bisbe. Amb mascaretes i 
distància de rigor, centenars 
de persones van testimoniar 
el seu dolor i estimació a la 
família Casaldàliga, enca-
pçalada per les germanes 
del finat, Carme i Maria, i 
les seves nebodes. Els rap-
sodes dels Pastorets van 
recitar dos poemes (Retorn 
pairal i Castell de Balsareny); 
després, Martina Ruiz va in-
terpretar al violoncel El cant 
dels ocells, i els assistents 
a l’acte van cantar el Virolai 
després d’un minut de silenci 
i reflexió. L’acte, breu i emo-
tiu, el va cloure l’Anna Ca-
saldàliga, neboda del bisbe, 
que va donar les gràcies en 
nom de la família i va dema-
nar de seguir treballant per 
les causes d’en Pere Casal-
dàliga. Els presents van res-

pondre amb un aplaudiment 
molt llarg. Poc després ja es 
va anunciar que el funeral a 
Balsareny seria el dissabte 
següent, dia 15, festa de la 
Mare de Déu d’Agost, patro-
na del poble, a dos quarts de 
vuit del vespre. 

Les restes del bisbe van ser 
traslladades de Batatais a 
São Félix do Araguaia, pas-
sant pel santuari dels màr-
tirs, A Ribeirão Cascalheira, 
ja al Mato Grosso, enmig 
d’emotives mostres de dol 
per part de la població, i 
van ser enterrades, seguint 
la seva expressa voluntat, al 
cementiri dels indis Karajà, a 
la vora del riu Araguaia,, el di-
mecres 12 d’agost.

Al nostre poble, el dia 15, en 
un ofici auster i alhora        »»
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Balsareny s’acomiada del seu fill predilecte 

acollidor, pensat per la fa-
mília Casaldàliga, grups de 
voluntaris de la Comissió 
Pere Casaldàliga, Balsareny 
Educa i altres entitats lo-
cals, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, van disposar-
ho tot perquè tothom qui vol-
gués hi pogués assistir. Com 
que l’interior de l’església té 
un espai limitat a causa de les 
prevencions sanitàries, els 
bancs habitualment inutilit-
zats es van posar a l’exterior 
de la plaça, juntament amb 
un gran nombre de cadires, 
que els assistents van om-
plir; i es va instal·lar un equip 
de megafonia perquè la gent 
de la plaça pogués sentir bé 
tot el que es deia al temple, 
ja que hi va haver parlaments 
molt profunds, emotius i in-
teressants.

Tant a l’altar com a l’exterior 
de l’església s’hi van posar, 
a més d’un retrat d’en Pere 
Casaldàliga, diversos ele-
ments carregats de simbo-
logia: 

el rem karajà, símbol de la 
causa indígena; el dia de la 
seva ordenació com a bis-
be el va fer servir de bàcul;
el barret sertanejo, símbol 
de la lluita dels treballa-
dors, que va fer servir en 
comptes de mitra; 
la caixa de Nicaragua, 
símbol de “la Patria Gran-
de”, la causa de l’Amèrica 
llatina, continent dels po-
bles fraterns; 
una mostra de terra de 
l’Araguaia, símbol de la 
lluita per la terra; 
una cistella de vímet dels 
indígenes Xavantes, sím-
bol de la causa de la dona 
indígena;
una cistella de vímet dels 
Tapirapè, símbol de la cau-
sa de la dona indígena;
artesania de Cuba, símbol 
de la causa negra;
una fulla de palmera, com 
la que li van posar damunt 
del cos a la vetlla;
la planta aspidistra, en-
cara herència dels pares 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

del bisbe Pere, símbol del 
camí de la família;
un ram de ginesta, la flor 
groga enyorada pel bisbe, 
que no la va poder fer créi-
xer al Brasil;
una lletera, en record de la 
seva família de cal Lleter 
de Balsareny;
unes portadores de la fes-
ta dels Traginers; en Pere, 
traginer de l’esperança.

•

•

•

L’ofici va ser presidit per Joan 
Soler, claretià de Vic, pre-
sident de l’associació Ara-
guaia i amic personal del bis-
be Casaldàliga; acompanyat 
pel rector de Balsareny, An-
toni Bonet i dotze sacerdots 
més del bisbat de Solsona i 
companys claretians. 

La part musical va anar a cà-
rrec del pianista Carles Ca-
ses, d’estirp balsarenyenca, 
compositor de la suite Ara-
guaia, de la qual va interpre-
tar fragments, acompanyat 
de Sveta Trushka al violoncel 
i Teresa Noguerón al clarinet. 
La Coral Sant Esteve de Bal-
sareny, dirigida per Marc Co-
mabella, a més de diversos 
cants de la missa, va inter-
pretar al final la cançó Pere 
Casaldàliga, de ‘Balsareny 
més de mil anys’, i el Virolai.
 
La missa havia començat 
amb una introducció a càrrec 
de Glòria Casaldàliga Riera, 
que va llegir aquest poema 
de Pere Casaldàliga: 

   Jo moriré dempeus, 
   com els arbres.
   Em mataran dempeus.
   Déu dirà als meus amics:
   certifico que va viure 
   amb vosaltres
   esperant aquest dia.
   De cop, amb la mort, 
   es farà veritat la meva vida.
   Per fi hauré estimat.

Les lectures de la missa 
van anar a càrrec d’Antònia 
M. Casaldàliga Riera (pri-
mera lectura) i Montserrat 
Casaldàliga Soler (salms); 
l’Associació Araguaia amb el 
bisbe Casaldàliga (pregària 
dels fidels) i Esther Casaldàli-
ga Riera (ofertori); i la família 
d’Edgar Martínez Casaldàli-
ga, renebot del bisbe, va fer 
ofrena dels símbols. Mos-
sèn Antoni Bonet va llegir 
l’Evangeli i mossèn Joan So-
ler va pronunciar una homilia 
sentida, profunda i amb un 
missatge coherent amb les 
causes del bisbe Pere i amb 
el seu testimoniatge. Durant 
la missa es va poder escol-
tar la veu del bisbe Pere fent 
la pregària “A paz inquieta”, 
que va emocionar tothom. 

   Dá-nos, Senhor, aquela 
   PAZ inquieta
   que denuncia a PAZ 
   dos cemitérios
   e a PAZ dos lucros fartos.
   Dá-nos a PAZ que luta 
   pela PAZ!

   A PAZ que nos sacode
   com a urgência do Reino.
   A PAZ que nos invade,
   com o vento do Espírito,
   a rotina e o medo,
   o sossego das praias
   e a oração de refúgio.
   A PAZ das armas rotas
   na derrota das armas.
   A PAZ do pão da fome 
   de justiça,
   a PAZ da liberdade 
   conquistada,
   a PAZ que se faz “nossa”
   sem cercas nem fronteiras,
   que é tanto “Shalom” 
   como “Salam”,
   perdão, retorno, abraço…
   Dá-nos a tua PAZ,
   essa PAZ marginal que 
   soletra em Belém
   e agoniza na Cruz
   e triunfa na Páscoa.

   Dá-nos, Senhor, aquela 
   PAZ inquieta,
   que não nos deixa em PAZ!

Els parlaments finals van 
anar a càrrec de Cristina Ca-
saldàliga per part de la famí-
lia; Conxita Planes, en nom 
de la Comissió Pere Casal-
dàliga; Noèlia Ramírez, alcal-
dessa de Balsareny; Conxita 
López, del bisbat de Solsona;       
mossèn Jordi Orobitg i mos-
sèn Antoni Guixé, que va fer 
aportacions personals arran 
de les respectives visites que 
van fer al bisbe Pere al Brasil; 
i Maritxu Ayuso, amiga       »»

 Jordi Vilanova 



actualitat
04

personal del bisbe, membre 
fundadora de l’associació 
Araguaia i que ha fet llargues 
estades a São Félix do Ara-
guaia. 

Entre les moltes coses que 
es van dir, destaquem, de 
les paraules de Joan So-
ler, que l’amor que en Pere 
va anar sembrant al llarg 
del seu camí l’immortalitza. 
També va citar les paraules 
que una dona de la comuni-
tat dels Karajà adreçava al fi-
nat: «Estimaves la meva terra 
i em vas ensenyar a mirar-la 
amb uns ulls nous. Sempre 
vas ajudar els més febles 
i ara reposes al cementiri 
dels indis Karajà, al costat 
dels meus avantpassats. La 
immortalitat és teva, espe-
ro retrobar-te allà dalt, a les 
estrelles». I del parlament de 
Cristina Casaldàliga, aques-
ta reflexió: «Ens consola que, 
com volies, has pogut morir 
amb la teva gent que tant 
has estimat i t’han estimat. 
Malgrat la distància, sem-
pre has estat molt a prop de 
nosaltres. Mai t’oblidaves de 
felicitar els sants i aniversa-
ris i estar pendent de la teva 
mare, dels teus germans, 

Nota 
d’agraïment 

La família Casaldàliga volem 
fer arribar el nostre agraïment 
al poble de Balsareny per tot 
el suport rebut en aquests 
moments tristos per la mort 
del nostre germà i tiet Pere. 

Donem especialment les 
gràcies a la Parròquia de 
Balsareny, a la Comissió 
Pere Casaldàliga del Cercle 
Cultural, al grup de volun-
taris de Balsareny Educa, al 
músic Carles Cases i les se-
ves acompanyants, a la Co-
ral Sant Esteve, al Grup de 
Rapsodes, a la violoncel·lista 
Martina Ruiz,  a la Impremta 
Orriols, a la M. del Mar Puli-
do, al fotògraf Jordi Sarri, a 
la Comissió dels Traginers, a 
l’Ajuntament de Balsareny i 
a la resta d’entitats i perso-
nes que han col·laborat en 
l’organització de tots els ac-
tes de comiat del Bisbe Pere. 

Tenim la certesa de que ell, 
ja des de la Casa Pairal, està 
orgullós del seu poble natal. 

Moltes gràcies de tot cor!
Agost 2020

Família Casaldàliga

 Jordi Vilanova

surrecció!»); també hi havia la 
foto de la pintura de la cate-
dral de São Félix do Araguaia 
i frases del bisbe Pere sobre 
les seves causes.
Entre els assistents que van 
participar en el comiat hi ha-
via Francesc Escribano, amic 
de la família i autor de la bio-
grafia del bisbe Descalç so-
bre la terra vermella, i la perio-
dista Mònica Terribas. També 
hi eren presents el conseller 
d’Exteriors de la Generalitat, 
Bernat Solé, la senadora Mi-
rella Cortès, exalcaldessa de 
Sallent i el president del PDE-
Cat, David Bonvehí, entre al-
tres personalitats del món de 
la política.

El poble de Balsareny va re-
tre així l’últim comiat al seu 
fill predilecte, però el record 
del seu testimoni i de la seva 
extraordinària humanitat per-
duraran, així com ho farà el 
compromís de molta gent 
envers les seves causes; i en 
especial, la Comissió Pere 
Casaldàliga de Balsareny, 
que té per objectiu difondre 
les causes del bisbe i tras-
lladar els seus valors des de 
Balsareny, el poble on en 
Pere va néixer.

 Jordi Vilanova

opinió

 Jordi Vilanova

de les nenes, de la resta de 
família, del poble i del país. 
També ens posaves deures: 
anar a visitar la Mare de Déu 
del Castell, Montserrat, i no et 
descuidaves mai de la casa 
pairal de Candàliga. Com 
a bon fill de Balsareny, has 
estat un traginer incansable 
de l’esperança. Continuarem 
donant suport a les teves 
CAUSES, que avui tenen més 
vigència que mai, i persisti-
rem en aquesta esperança».

Es van repartir recordatoris 
on hi havia l’epitafi que ell va 
voler que constés a la seva 
tomba: «Per descansar / jo 
només vull / aquesta creu 
de fusta / com pluja i sol, / 
aquests set pams / i la Re-
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Paraules de comiat a Pere Casaldàliga    

Carme i Maria Casaldàliga i 
Pla, estimada família tota,

Ja vola la Garsa blanca per 
la terra Karajà, vora el riu de 
l’Araguaia, repòs, desitjos i 
pau. 

Ens ha llegat unes Causes, 
que ens criden des del ce-
mentiri vell. El silenci que allí 
es respira fa que aquest clam 
soni ferm. I les Causes són 
ben vives per l’amor de tanta 
gent.

En Pere Casaldàliga ens ha 
assenyalat l’esperança en un 
món millor. Però hem de ser 
conseqüents: per aconse-
guir-lo cal prendre, igual que 
ell, partit per aquestes Cau-
ses, tan nobles; divulgar-les, 
defensar-les i caminar, si cal, 
contra el vent.

El seu llegat es universal, la 
seva persona és reflex d’unes 
qualitats humanes tan grans 
que abracen el món sencer.

Bisbe Casaldàliga, Balsa-
reny és i serà sempre el teu 
bressol d’infantesa, indret de 
records i anhels, racó de les 
teves passes, petjades que 

Comissió Casaldàliga

cal seguir. 

En una iniciativa de poble, 
ara en farà l’any, amb els 
col·lectius “La Garsa” i Bal-
sareny Educa, amb les as-
sociacions Araguaia i ANSA 

i amb el suport de la família 
i de moltes entitats locals, i 
en especial del Cercle Cultu-
ral, es crea la Comissió Pere 
Casaldàliga a Balsareny. Una 
comissió de poble, però que 
ens permet, tan sols estirant 

els braços, que es donin les 
mans Balsareny, Barcelona 
i São Fèlix do Araguaia, en 
una abraçada oberta al món 
sencer.

La nostra Garsa es blanca 
de pit; amb el cor ben ple 
d’amor. També en són blan-
ques les ales, que volen lliu-
res pel món, per defensar-ne 
les Causes, i el seu niu de cal 
Lleter. 

La resta del cos és negra, de 
lluita i de compromís envers 
els pobres, els oprimits i els 
pobles indígenes, i contra les 
desigualtats socials.

Els teus anhels són els nos-
tres, Pere, valent missioner.
 
El més gran dels homenat-
ges que la teva persona es 
mereix és que la teva lluita 
esperançada, i renovadora 
en tants sentits, continuï viva 
en aquest món que cal entre 
tots renovar i fer més lliure, 
més fraternal, més humà. 

Més nostre, més de tothom 
qui comparteixi els teus 
ideals de pau i de justícia. 

Pere, descansa en Pau! Que 
voli lliure la Garsa blanca!

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY
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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

 Jordi Vilanova
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Defensem 
la verneda

El dia 28 d’agost, en Narcís 
Mestres va publicar un arti-
cle a Esgriolem, on posava 
en coneixement públic que 
uns tècnics de la Junta de la 
Sèquia de Manresa li deien 
de signar “un document 
que compromet el paisatge, 
l’interès general i la bellesa 
natural d’aquest espai que 
tan ens agrada i amb orgull 
defensem els vilatans de Bal-
sareny”; i explicava que “el 
corriol paral·lel al riu Llobre-
gat, just sota el turó del casell 
de Balsareny, està en perill 
de desforestació”. Es tracta 
de “realitzar uns treballs de 
reparació urgents pels danys 
causats pel temporal Glòria 
a la resclosa de la Sèquia de 
Manresa, que es basen en la 
recuperació de la base del 
paredat i la solera d’aigües 
amunt, així com la restitu-
ció de la coronació; aquests 
treballs han de permetre 
assegurar la infraestructu-
ra d’abastament d’aigua a 
bona part de les poblacions 
de la comarca del Bages”. 
Continua dient que “la res-
posta ambiental de la Junta 
de la Sèquia passa per re-
plantar uns 90 arbres nous, 
però de la bellesa del paisat-
ge que fem caminant entre 
les ombres que ens donen 
la boscúria del bosc de ri-
bera d’aquest indret (únic 
al Bages) ja no en tornarem 
a saber mai més res”. Acla-
reix que no vol pas deixar 
els manresans sense aigua, 
però es pregunta si no hi ha 
una altra manera de fer les 
obres sense malmetre la ver-
neda. “els tècnics de la Jun-
ta em manifesten que és la 
mesura més econòmica (per 
ells); consideren que amb 
camions de gran tonatge 
tindran la resclosa enllestida 
aviat”. I acaba dient que creu 

Sarment

que es podria “fer compati-
ble la conservació d’aquest 
medi amb l’ús de maquinària 
no tant agressiva”, invertint-hi 
més recursos econòmics. 

Aquest article va generar 
molts comentaris  –els po-
deu trobar tots a la pàgina 
de facebook d’Esgriolem!–,  
perquè va agafar l’opinió pú-
blica per sorpresa. La gent 
no en tenia cap informació, 
ni pels mitjans de comunica-
ció, ni per part de la Junta de 
la Sèquia ni de l’Ajuntament. 
Algun comentari demanava 
què hi tenia a dir l’Ajuntament, 
i de seguida va respondre en 
Dani Obiols: “L’Ajuntament 
de Manresa (propietari) és 
qui elabora i executa el pro-
jecte per l’emergència i pel 
risc que Manresa quedi sen-
se aigua. Aquest projecte 
l’han d’informar diversos òr-
gans, entre ells l’ACA i OTA, 
i si tots els informes són fa-
vorables llavors l’Ajuntament 
de Balsareny dona el per-
mís d’obres (és l’únic punt 
on intervé)”. El dia 29, en 
Jordi Vilanova va proposar 
que “caldria conèixer amb 
més detalls i transparència, 
per les parts que participen 
del projecte, quines alter-
natives hi ha per pal·liar els 
danys provocats pel tempo-
ral Glòria, i quina tindria un 
menor impacte ambiental i 
paisatgístic”. També va dir 
que el fet de ser propietari 
implica uns drets i també uns 
deures, i que en els informes 

pertinents espera que es tin-
gui es compte la desforesta-
ció i l’opinió de l’Ajuntament, 
més enllà del tràmit neces-
sari de la llicència d’obres. 
En Dani Obiols va dir que 
l’Ajuntament encara no havia 
rebut el projecte i que quan 
els arribi “farem les compro-
vacions i actuacions corres-
ponents i competencials”. 
 
El dia 30, en Sergi Fonse-
ca hi va fer una aportació 
molt extensa i documenta-
da sobre el valor ambiental 
del bosc de ribera entorn de 
la resclosa dels manresans 
–ens remetem també al fa-
cebook d’Esgriolem per si el 
voleu llegir sencer–: “es trac-
ta d’una ‘una verneda molt 
concreta per la seva ubica-
ció, única a la comarca del 
Bages, considerada com un 
hàbitat d’interès comunita-
ri, i en aquest cas prioritari”, 
on apareixen també freixes, 
àlbers, salzes, etc., de mane-
ra que, a més de la verneda, 
s’hi pot inventariar “un altre 
hàbitat d’interès comunitari, 
el de les alberedes, salzedes 
i altres boscos de ribera”. 
L’article expressa “la neces-
sitat d’obtenir transparència i 
visibilitat a aquesta actuació 
que perjudicaria greument el 
tram del riu Llobregat, arri-
bant a un procés participa-
tiu si es dona el cas [...], per 
poder mostrar el desacord 
davant la pèrdua d’aquest 
paisatge”. Considera que ti-
rar endavant aquest projecte 

“seria una pèrdua del prestigi 
de l’interès natural al muni-
cipi de Balsareny. Per això 
cal trobar-hi la millor solució, 
malgrat que esdevingui més 
costosa”. També l’Adal Ar-
nau hi fa interessants apor-
tacions sobre la fauna de la 
zona.  

El 2 de setembre, en Jor-
di Vilanova informava que 
l’Associació per la Recupe-
ració dels Boscos Autònoms 
(ARBA Bages) havia engegat 
una recollida de signatures 
per mitjà de la plataforma 
Change.org sota el lema 
“Salvem l’última verneda del 
Bages”: en una setmana ja 
havia recollit 789 signatures. 

El 5 de setembre sortia a 
Regió 7 un article que es 
feia ressò de la qüestió: 
‘Ecologistes alerten del risc 
ambiental d’unes obres pre-
vistes a la Sèquia’. Josep 
Alabern, secretari de la Jun-
ta de la Sèquia, hi explica 
que les obres “són fruit dels 
desperfectes ocasionats pels 
aiguats del gener, que es van 
endur algunes pedres i lloses 
de formigó de la resclosa”, 
i que “els danys no es van 
poder avaluar fins unes set-
manes després, quan el des-
embassament de la Baells va 
tornar a la situació habitual, 
però aleshores va arribar la 
pandèmia, que va retardar 
la tramitació del projecte [...] 
L’Ajuntament de Manresa fi-
gura com a titular de          »»

 Alfred Selgas
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l’obra, mentre que la coor-
dina i la finança la Junta de 
la Sèquia, que a hores d’ara 
ja disposa dels permisos ne-
cessaris i només té pendent 
el de Patrimoni Natural (que 
ja hauria informat a l’ACA) 
per poder sol·licitar la llicèn-
cia d’obres a l’Ajuntament 
de Balsareny. La intenció 
és començar els treballs 
aquest setembre”. L’article 
recull també l’opinió d’Alan 
Olmedo, president d’ARBA 
Bages, que subratlla que 
el projecte posa en perill la 
verneda; diu que “no entén 
la urgència de la situació” i 
opina que “l’impacte seria 
menor si s’actués per un ac-
cés diferent del previst, que 
no s’ha valorat perquè és 
més car”; Josep Alabern 
explica que és una obra 
“molt necessària” perquè 
l’estructura aguanti davant 
d’una possible nova avingu-
da, “o ens podríem quedar 
sense Sèquia”; admet que és 
una intervenció “important”, 
però diu que l’afectació serà 
“mínima”, i assegura que “ac-
tuarem de forma totalment 
conscient i respectuosa amb 
l’entorn” i, a més, en tot mo-
ment l’obra estarà supervisa-
da per un director ambiental. 
L’article de Regió7, compartit 
a Esgriolem, va generar nous 
comentaris, la majoria es-
cèptics sobre que l’afectació 
sigui “mínima”. 

El dia 5 de setembre es con-
vocava una concentració per 
al dia 10, a les 7 de la tarda, 
davant de l’Ajuntament de Bal-
sareny, amb el lema “Salvem 
l’última verneda del Bages. 
Concentració per un riu viu”.  

El dia 7, Àlan Olmedo, presi-
dent d’ARBA Bages, parlava 
de la verneda per l’emissora 
Ona Bages, i Esgriolem en 
compartia un enllaç.
 
El dia 7 de setembre, a Nació 
Manresa apareixia un article 
que signa la seva redacció, 
titulat “La Institució Catalana 

d’Història Natural ‘dona crè-
dit’ a les obres de la resclosa 
dels Manresans”. La dele-
gació del Bages d’aquesta 
institució –filial de l’Institut 
d’Estudis Catalans i fundada 
el 1899– diu que dona crèdit a 
les garanties per a l’execució 
de l’obra “sempre que es faci 
amb cura i amb coneixement 
de la natura on s’emmarca, i 
per la restitució del terreny i 
de la vegetació més pròpia 
a les àrees que inevitable-
ment caldrà trepitjar”. Explica 
que membres de l’ICHN han 
parlat amb responsables del 
projecte i han visitat el lloc, i 
–per fi– donen detalls de les 
actuacions que hom preveu 
fer. Després d’una descripció 
i d’un apunt històric sobre 
la resclosa, expliquen que 
la riuada del temporal Glòria 
“va escapçar la riba, va tom-
bar arbres [...] i va afectar la 
Resclosa dels Manresans [...] 
Actualment hi ha buits grans 
a diversos trams de la base; 
és impossible de veure’ls 
perquè queden sota el nivell 
de l’aigua [...]; sí que s’aprecia 
una part enfonsada al centre 
de la resclosa i es veuen al-
guns grans rocs, originària-
ment de la resclosa, arros-
segats avall”. Els danys es 
van poder comprovar el 3 de 
març, quan l’ACA va reduir 
el cabal des del pantà de la 
Baells. L’obra “té considera-
ció d’obra d’emergència, i 
des de la ICHN no la posen 
en dubte”. 

“L’obra requereix l’accés 
per les dues ribes al darre-
ra de la presa –és a dir a la 
part nord o aigües amunt-, 
la construcció d’un dic pri-
mer a un costat i després 
a l’altre poc abans de la 
resclosa per deixar tempo-
ralment trams secs de res-
closa on es pugui treballar 
i l’aportació de roques i de 
formigó. La institució sap 
que la Junta de la Sèquia 
‘és ben conscient que cal 
esforç per no malmetre més 
enllà del què és inevitable’ 

per permetre els treballs”.

“L’accés per la riba dreta o 
riba oest requereix la poda 
de branques d’arbres vora 
el camí i, al capdavall, la re-
obertura d’uns 40-50 me-
tres de camí pel bosc de 
ribera per accedir fins prop 
de la resclosa. Aquest camí 
existia, però el progrés de 
la vegetació i l’erosió per les 
riuades l’han fet quasi des-
aparèixer. Aquí l’espai entre 
el vessant escarpat i el riu 
és molt estret, amb la con-
seqüència que s’afectarà 
a un tram de verneda. ‘Cal 
remarcar que aquest no és 
l’únic reducte de verneda 
al Llobregat’, recorden; ‘la 
verneda, més o menys ben 
constituïda i sempre a mercè 
de les riuades, continua per 
les dues ribes riu amunt fins 
al Berguedà i riu avall fins a 
Balsareny’. L’accés per la 
riba esquerra o riba est, més 
plana, no té problemes des-
tacats. No s’afecta la illeta 
situada avall de la resclosa”.

“També posen sobre la tau-
la que hi ha un expert am-
biental, extern a la Junta de 
la Sèquia, que s’afegeix a la 
direcció de les obres perquè 
l’impacte ambiental sigui 
el mínim inevitable, perquè 
s’afecti amb preferència allò 
que té menys valor natu-
ral i perquè les condicions 
al finalitzar l’obra permetin 
una recolonització ràpida 
per les espècies autòctones 
preferides. Hi ha reforesta-
cions previstes a les zones 
no inundables, tot i que no 
la plantació de canyes ai-
gües amunt de la presa, en 
terreny sotmès a les riuades, 
on s’espera una colonització 
natural ràpida.” L’article aca-
ba dient que “des de la ICHN 
s’assumeix que hi haurà im-
pacte, com a totes les obres 
en àrees naturals, però no 
pas que aquest hagi de ser 
permanent ni catastròfic”.

Un enllaç a aquest article el 

van compartir a Esgriolem 
en Ricard Ribera i en Dani 
Obiols; aquest darrer hi va 
afegir també un altre enllaç 
on s’explica qui és l’ICHN.  El 
9 de setembre es va publi-
car la notícia al blog del Sar-
ment. El mateix dia, en Dani 
Obiols va publicar-hi aquest 
comentari: “L’Ajuntament de 
Balsareny està fent i farà to-
tes les gestions necessàries i 
competencials per tal que el 
projecte, validat per totes les 
administracions implicades, 
es porti a terme amb el mí-
nim impacte possible. Altre 
tema són les especulacions 
que es puguin fer sense tot el 
coneixement.” 

La concentració del dia 10

El 10 de setembre, una se-
tantena de persones es van 
concentrar a la plaça de 
l’Ajuntament; també hi havia 
l’alcaldessa i diversos regi-
dors. Va parlar l’Àlan Olme-
do, president d’ARBA Ba-
ges. Va explicar que ARBA 
és una xarxa d’entitats repar-
tides per tota Espanya que 
es dediquen a la restauració 
de les comunitats vegetals 
autòctones de la comarca 
i d’espècies escasses. Ells 
coneixien, mitjançant l’ICHN 
Bages, la verneda de Balsa-
reny; la van visitar el novem-
bre de 2018 i els va sorpren-
dre la diversitat d’espècies, 
la bellesa i les estructures 
geològiques com les ‘xeme-
neies de les fades’ (dames 
coiffées). Aquest estiu ha-
vien planejat recollir llavors 
de verns per a un projecte 
de restauració a la Corba-
tera (Sallent). El dissabte 29 
d’agost van llegir la informa-
ció que Narcís Mestres havia 
compartit el dia abans a Es-
griolem: l’ARBA va contactar 
amb en Narcís i el dia 1 de 
setembre es van trobar a la 
verneda. Van decidir de fer 
campanya, incloent l’alerta 
pública a les xarxes, una re-
collida de firmes per           »»
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parlant la gent s’entén i sem-
pre és molt millor tenir infor-
mació de primera mà i poder 
debatre les coses amb els 
responsables. Tant de bo 
que aquesta presentació pú-
blica s’hagués fet d’entrada, 
evitant així dubtes i neguits. 

Si Balsareny té un indret es-
pecialment idíl·lic, un espai 
natural admirat per tothom 
qui hi passa, és l’entorn de 
la Síquia, amb la resclosa i 
el bosc de ribera: la verneda 
(declarada per la UE “hàbitat 
d’interès comunitari priorita-
ri”) amb els àlbers, els salzes 
i els pollancres –i, no ho obli-
dem, les dames coiffées, de 
les quals no hem parlat fins 
ara, però que també preocu-
pen–; i, més avall, els roures, 
els aurons, els avellaners... 
Cal preservar-ho, la gent de 
Balsareny s’ho estima. 

D’altra banda, la Síquia, amb 
la resclosa al capdamunt i 
amb tot el seu itinerari, co-
bert o descobert, pel terme, 
forma part de la història se-
cular del nostre poble, des 
de la franca cooperació de 
la baronia, l’any 1339, amb el 
projecte de Guillem Catà –a 

diferència de Sallent, amb el 
bisbe de Vic excomunicant 
el consistori manresà– pas-
sant pel conflicte de 1583, 
quan també una riuada es va 
endur la resclosa i els man-
resans la van reparar tallant 
arbres sense permís del baró 
–origen del “cens dels dotze 
capons”– fins als continus 
enfrontaments dels segles 
següents entre hortolans i 
siquiaires, inclòs l’invent de 
la cantimplora pel rector Roc 
Garcia. Cal també preservar 
la Síquia, i pensar en la utilitat 
que té per a la gent de Man-
resa i per als horts de tot el 
seu recorregut. 

Quan al Sarment núm. 498, 
del passat febrer, dèiem que 
el ‘Glòria’ no havia causat 
“gaires estralls” a Balsareny, 
poc podíem imaginar que 
havia provocat uns danys 
que portarien prou cua. 

És evident que l’Ajuntament 
de Manresa té tot el dret de 
fer les obres necessàries a la 
seva resclosa –i s’entén que 
vulgui minimitzar-ne el cost–, 
naturalment complint amb 
tots els requeriments legals, 
que inclouen els informes 

mediambientals. Estaria bé, 
tanmateix, fer gestions per 
intentar trobar una solució, ni 
que sigui raonablement més 
cara, que preservi l’entorn 
natural. 

Cal agrair a en Narcís Mes-
tres que amb el seu article 
hagi aixecat aquesta llebre; i 
Esgriolem ha demostrat així 
la seva utilitat com a canal 
d’expressió de les inquietuds 
ciutadanes. En un parell de 
dies va córrer la veu per les 
xarxes, ARBA Bages va pro-
moure una campanya, es va 
convocar i celebrar una con-
centració, el cas es va fer pú-
blic a la premsa i la ràdio co-
marcal i la Junta de la Sèquia, 
a través de l’ICHN, va fer 
públics els seus arguments. 
Des del Sarment hem seguit 
i compartit tot el que s’anava 
sabent, i hem opinat d’acord 
amb el que es deia, a manca 
d’informacions oficials. 

Ara cal esperar que tingui 
lloc la reunió pública en què 
els responsables del projecte 
l’expliquin a la ciutadania i es 
puguin debatre i consensuar 
els aspectes que més preo-
cupen. I veure si el projecte 
obté tots els vistiplaus regla-
mentaris i es presenta  for-
malment al consistori balsa-
renyenc per demanar l’últim 
tràmit, la llicència d’obres. 
Continuarem informant. 

Recollint informacions de 
Regió7, Nació Manresa i Ona 
Bages, i articles i comen-
taris publicats al facebook 
d’Esgriolem i altres. 
Actualitzat: 14 de setembre 
2020
 

 Alfred Selgas

Change.org i la concentració 
de dijous dia 10 a Balsareny. 
Dimecres dia 9 a la tarda van 
aconseguir reunir-se amb 
la Junta de la Sèquia. Allà 
els van assegurar que l’obra 
era molt urgent i que aquest 
mètode seria el que acon-
seguiria un impacte menor. 
Van dir que intentarien elimi-
nar molt abans les espècies 
exòtiques que no pas els 
verns, i que posteriorment 
es descompactaria el sòl i es 
plantarien 90 arbres: verns, 
pollancres i oms. L’Àlan va 
acabar dient que desconfia-
ven de tot, inclosa la postura, 
favorable a l’obra, de l’ICHN, 
i va dir que l’ARBA continua-
ria vetllant i investigant què 
es pot fer.

L’endemà al matí, en una 
conversa en un altre grup de 
facebook, en Dani Obiols 
explicava que l’Ajuntament 
encara no té la sol·licitud for-
mal de la Junta de la Sèquia, 
amb el projecte definitiu i tota 
la documentació i requisits. 
I deia que “hem sol·licitat al 
Parc de la Sèquia que vingui 
a Balsareny a explicar el pro-
jecte a tothom, per tal que la 
gent pugui demanar tots els 
seus dubtes i que ho res-
ponguin els responsables del 
projecte. Si accedeixen, tan 
bon punt tinguem dia i hora 
i lloc ho comunicarem a tot 
el poble”.

Consideracions 
provisionals

També nosaltres, si es cele-
bra aquesta reunió, ens en 
congratularem molt, perquè 

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
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La Diada nacional de Catalunya a Balsareny

Enguany a Balsareny, ERC i 
l’ ANC, dues entitats d’àmbit 
polític, van fer actes en for-
mats reduïts i adaptats a les 
mesures de seguretat del 
moment.

Com cada any l’Onze de Se-
tembre, a dos quarts de 9 del 
matí, el grup d’ ERC de Bal-
sareny i altres acompanyants 
es van dirigir al serrat del 
Maurici a canviar la senyera 
del turó, un dels símbols que 
representa la nostra pobla-
ció, cultura i història. L’antiga 
senyera ja fa dies que la van 
tallar i escampar pel terra. 
Sap greu que es produeixin 
aquests actes incívics i d’atac 
a símbols del país.

Un cop al turó es va fer la 
renovació de la senyera i es 
va cantar Els Segadors. En-
guany l’acte va ser molt breu 
i amb un nombre reduït de 
persones per complir amb les 
mesures que s’exigeixen. Per 
aquest motiu se’n va fer poca 
difusió.

A la tarda, a la plaça de la 
Mel es va celebrar un acte 
sota el paraigua de l’ANC; 
un paraigua que intenta aixo-
plugar tots aquells que volen 
avançar cap a una República 
catalana.

Enguany, la concentració va 
tenir un format estàtic i limitat. 
Cada participant va ocupar 
un espai marcat a terra per 
tal d’assegurar la distància de 

seguretat establerta i, eviden-
tment, amb mascareta.

A les 17:14 es va engegar 
l’acte amb la lectura d’uns 
parlaments, un de l’ANC lo-
cal i l’altre de l’ANC nacional. 
A continuació, dos rapsodes 
van recitar un parell de poe-
mes dedicats als presos i als 
exiliats. L’acte va acabar can-
tant Els Segadors, himne na-
cional de Catalunya.

Aquesta concentració, a Bal-
sareny i en altres localitats, 
va substituir la participació a 
l’acte reivindicatiu i més multi-
tudinari que des de fa anys es 
realitza en aquesta data.

En acabar, una desena de 
cotxes amb gent de Balsa-
reny es van afegir a la Rua en 
marxa lenta fins a la presó de 
Lledoners per donar suport 
als presos.
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 Txus Garcia

La gent de Balsareny, amb 
canvis de senyera, marxes 
de torxes o concentracions 
atípiques, es manté dins de 
les accions més generals que 
se celebren arreu del país.

Per altra part, l’Ajuntament 
de Balsareny va organitzar 
diversos actes, amb una 

 ERC Balsareny 

pista de “divertixocs” per 
a petits i grans; una ofrena 
floral al monòlit en honor de 
Pere Casaldàliga a la plaça 
Montserrat; un berena-sopar 
amb productes de proximitat 
–que substituïa aquest any 
la tradicional sardinada po-
pular– i un concert a càrrec 
d’Anaïs Vila. 

Travessera, 77 - Tel. 93 820 03 55 - 605 79 78 32 - BALSARENY
instalnou@gmail.com

AIGUA · LLUM · GAS · ANTENES TV · CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT
INSTAL·LEM I REPAREM
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La covid-19 a l’Escola Guillem de Balsareny
Lluïsa Coma i Dèlia Ortega

Un altre article de l’afectació 
del virus Covid-19, aques-
ta vegada, en l’àmbit de 
l’ensenyament. Hem parlat 
amb l’equip directiu, el Joan 
Sorroche, la Marta Ortega i l’ 
Anna Pi, en representació del 
claustre de mestres. Després 
d’una llarga conversa, hem 
conegut la seva tasca docent 
durant la de pandèmia.

Previ al confinament

Uns dies abans del confina-
ment, les escoles ja van rebre 
instruccions a l’hora de fer 
sortides; no podien coincidir 
amb nens i nenes d’un altre 
centre i, ben aviat, ja van ha-
ver d’anul·lar algunes de les 
sortides o activitats  progra-
mades. Aquesta va ser una 
de les primeres restriccions. 

Tancament de l’escola

El dijous 12 de març, se’ls va 
notificar, amb molta rapidesa, 
el tancament de l’escola du-
rant quinze dies per ordre del 
PROCICAT, a través del De-
partament d’Ensenyament. 
Així doncs, a partir d’aquell 
moment, l’escola va roman-
dre tancada i ningú hi va po-
der entrar sota cap criteri.

Primerament, es va creure 
que el tancament seria pun-
tual i només es va pensar 
en el confinament imme-
diat.  Després, els docents i 
l`alumnat es van trobar sense 
els materials que, normal-
ment, s’utilitzen a les clas-
ses pels aprenentatges  i el 
professorat  va haver de rein-
ventar noves metodologies i 
adaptar-se a un sistema úni-
cament telemàtic. Es fa difícil 
de pensar que de cop i volta 
l’escola presencial s’atura. 
Un canvi inesperat, però que 

amb l’esforç de tota la co-
munitat educativa s’ha pogut 
realitzar.

Treballar des de la 
distància, una nova forma

De seguida, tothom es va 
activar i va treballar des 
d’una nova perspectiva. El 
professorat de seguida va 
creure que el contacte amb 
l’alumnat era essencial i va 
establir-lo de forma virtual. 
Primer de tot, van fer una en-
questa a les famílies per tal 
de conèixer les eines tecno-
lògiques que tenien i les aju-
des que podien oferir als seus 
fills. Només quatre alumnes 
van necessitar ordinadors de 
l’escola, que Serveis Socials 
de l’ Ajuntament va distri-
buir. Tan sols va caldre que 
l’Ajuntament proporcionés 
xarxa wifi a una família.

L’equip directiu ens comenta 
que la coordinació entre     »»
els mestres va ser molt ràpi-
da i espontània i cada cicle 
va treballar amb els recursos 
telemàtics que ja tenia creats. 
El cicle superior ho va fer a 
través del classroom i educa-
ció infantil, cicle inicial i cicle 
mitjà ho van fer a partir dels 
Blocs de Cicle, on hi havia les 
tasques penjades. L’alumnat 
i les famílies enviaven les fei-
nes per e-mail i els docents 
responien. Tots els professio-
nals van fer ús d’una franja 
horària àmplia i flexible per tal 
de donar resposta a les tas-
ques que es duien a terme.
Després de  Setmana Santa, 
com que el confinament va 
continuar, el Departament d’ 
Ensenyament va enviar noves 
instruccions. Va establir que 
les classes no seguirien els 
horaris normals del curs i no 
serien obligatòries; i les tas-
ques serien competencials 
i globals i en cap cas ava-
luables. Per tant, l’avaluació 

del tercer trimestre es basaria 
en les tasques presentades, 
l’esforç, l’actitud i participació 
a les sessions de treball..., a 
través de comentaris i fent la 
mitjana amb l’avaluació del 
primer i segon trimestre.

El Departament en cap mo-
ment va establir un programa 
de treball amb l’alumnat, tot i 
que van oferir molta formació 
al professorat. Les editorials 
de llibres de text també van 
col·laborar molt, van obrir les 
plataformes perquè es po-
gués accedir lliurement als 
continguts digitals.

Els docents ens comenten 
que es van organitzar i cada 
dilluns feien un claustre tele-
màtic per tal de revisar i pro-
posar noves actuacions. Els 
cicles també es reunien set-
manalment i els professors, 
entre ells, constantment.  
Cada mestre donava el 
màxim de si mateix. Alguns 
van haver d’aprendre sobre la 
marxa moltes qüestions tec-
nològiques, però l’ajuda entre 
ells va ser gran i verbalitzen 
que “es van cuidar molt per 
avançar junts.”

Amb l’alumnat es feien video-
trucades amb tot el grup-clas-
se o en petits grups amb els 
tutors o tutores i els especia-
listes. Les sessions de tutoria 
o cicle consistien en proposar 
feines, revisar les tasques que 
realitzaven, resoldre dubtes, 
comentar algunes vivències 
de la pandèmia, i s’intentava 
donar suport emocional als 
alumnes.

El professorat ens comenta 
que l’alumnat es connecta-
va molt. Era un mitjà nou i, 
al principi, tenien molt interès 
i parlen de les ganes i com-
promís de moltes famílies, 
un element bàsic per ajudar, 
sobretot als més petits. Quan 
els nens i les nenes van poder 

sortir a passejar va disminuir 
una mica la tasca escolar; 
semblava que estaven més 
cansats i distrets. Tot i així, 
es valora molt positivament la 
implicació de la majoria dels 
alumnes.

Al mes de juny, es va establir 
un pla d’obertura a les esco-
les amb moltes restriccions. 
L’alumnat d’educació infantil 
podia anar a l’escola en grups 
petits si els pares/mares tre-
ballaven i no els era fàcil tenir 
cura dels fills. L’alumnat de 
sisè, també, van fer de forma 
presencial algunes sessions 
de tutoria per tal de fer un 
tancament de l’etapa de Pri-
mària. Aquestes sessions es 
van fer tenint en compte tots 
els protocols de seguretat 
que eren necessaris. 

En acabar aquest curs tan 
inestable, els docents van 
passar una enquesta a les 
famílies per tal d’avaluar el 
treball que s’havia desenvo-
lupat durant la pandèmia. La 
participació va ser excel·lent i 
les seves respostes ajudaran 
a reorganitzar aquesta nova 
forma de treballar a través de 
les tecnologies, si hi torna a 
haver un confinament. Tam-
bé cal apuntar que hi haurà 
materials que s’utilitzaran des 
de les plataformes virtuals, de 
forma usual i que ja formaran 
part del treball amb l’alumnat. 
Aquella frase tan sentida avui 
dia “hi ha eines que han vin-
gut per quedar-se” és així. 
L’escola Guillem de Balsareny 
ja disposava d’unes platafor-
mes de treball telemàtic ben 
construïdes, però val a dir que 
la pandèmia ha ajudat a fer 
més extensiva aquesta meto-
dologia de treball. 

Així doncs, a partir dels resul-
tats i les valoracions dels mes-
tres s’han fet unes reflexions 
que ajudaran a continuar les 
feines que han funcionat     »»



11
actualitat
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directiu ha treballat per ela-
borar un Pla d’Organització 
de Centre seguint les ins-
truccions del Departament 
d’Educació i el Departament 
de Salut. Aquest Pla ha estat 
revisat i signat per la inspec-
ció de la zona i s’ha donat a 
conèixer als serveis sanitaris 
de Balsareny.

Aquest document recull as-
pectes com:

A Primària, durant els pri-
mers quinze dies tots els 
mestres i els alumnes han 
de portar mascareta i des-
prés es revisarà la norma 
depenent de l’evolució i 
control de la pandèmia.
S’han abaixat  les ràtios i 
s’han creat un grups es-
tables de convivència o 
grups bombolla, per tal 
de “convertir” el grup en 
una família. Aquests grups 
s’hauran de mantenir du-
rant tot el curs. 
Cada grup té un/a mes-
tre tutor que imparteix el 
màxim de matèries i els es-
pecialistes hi intervenen  el 
mínim.
Quan els alumnes utilitzin 
els espais comuns, com 
per exemple al gimnàs, ells 
mateixos han de desinfec-
tar el material que han fet 
servir.
Les entrades a l’escola se-

•

•

•

ran esglaonades i per por-
tes diferents. Caldrà anar-
hi molt poca estona abans.
Els alumnes entraran a 
l’escola amb la mascareta 
i es col·locaran a l’espai in-
dicat.
Abans d’entrar a qualsevol 
espai de l’escola, caldrà 
fer una higiene acurada de 
mans.
El pati estarà distribuït en 
zones diferenciades per a 
cada cicle i aquests espais 
seran rotatoris. Els alum-
nes CS, per tal d’alliberar 
espai jugaran a les pistes 
del pavelló. 
El menjador és un altre es-
pai que ha necessitat ade-
quar-se, per això s’ha esta-
blert que els nens dinaran 
amb el seu grup bombolla, 
mantenint la distància de 
seguretat amb els altres 
grups i a l’hora del pati por-
taran mascareta.
A Ed. Infantil els alumnes 
també estaran agrupats en 
els anomenats grups bom-
bolla. Aquests estan for-
mats per alumnes de P3, 
P4 i P5 fins a un màxim de 
15 infants.

•

•

•

•

És època de protocols per 
tal d’afinar les actuacions 
de tots plegats. Així doncs, 
les famílies han hagut de 
signar un document on 
s’especifiquen les condi-

bé i a millorar alguns as-
pectes. En propers confi-
naments, si es dona el cas, 
s’intentarà dinamitzar les 
sessions de treball no pre-
sencials, per tal d’atraure 
més l’atenció dels alumnes, 
ja que estones gaire llargues 
davant l’ordinador perden in-
tensitat en el treball. 

Les dificultats tecnològi-
ques també van aparèi-
xer i l’alumnat va haver 
d’aprendre a esperar-se. Tot 
i així,  l’espera és un hàbit 
imprescindible en totes les 
tasques escolars i socials. 
Avui dia estem molt, per no 
dir massa, acostumats a les 
respostes i accions immedia-
tes; però també cal dir que 
no és la via més útil, perquè 
amb la immediatesa es perd 
la reflexió, el revisar i refer 
una feina; per tant, cal sa-
ber extreure els aprenentat-
ges positius de les dificultats 
que ens trobem a la vida i 
aprendre a incorporar aque-
lles pauses necessàries que 
ajuden més que no dificulten.

El professorat també han 
valorat que per a properes 
ocasions cal pautar unes 
normes de comportament 
davant les tasques digitals. 
S’ha constatat que cal unifi-
car comportaments en quan 
a actituds davant del treball: 
és necessari tenir els mate-
rials apunt, una bona posició 
per treballar, fer les revisions 
in situ de les tasques, etc. Un 
ensenyament a distància no 
vol pas dir perdre uns valors 
imprescindibles en les bones 
feines. 

Dels resultats de l’enquesta 
final, també se’n va extreure 
que convindria fer una for-
mació de cultura digital a les 
famílies per tal de facilitar-los 
l’ajuda a la seva mainada. 

Tornada a l’escola

Durant el mes de juliol, l’equip 

cions que cal que tinguin en 
compte a l’hora de portar 
la mainada a l’escola: si un 
nen té febre, no podrà anar 
a l’escola. En cas que un nen 
tingui febre estant a l’escola 
es comunicarà directament a 
la família i als serveis sanitaris 
i, sota un criteri comú a ni-
vell de Salut, es determinarà 
l’actuació concreta a realitzar 
ja sigui individualment o a ni-
vell d’un grup de bombolla, si 
es dona el cas.

Activitats 
complementàries
i de poble

L’ equip directiu ens co-
menta que el curs 2020-21 
s’intentarà reduir al mínim les 
activitats complementàries 
a nivell de poble i les adap-
taran  a les condicions que 
exigeixi el moment. Tot i així, 
sembla ser que els balls de la 
Faixa i de Bastons es podran 
continuar.

Les excursions i colònies 
s’intentarà portar-les a terme 
tal i com les tenen programa-
des, però sempre adequant-
se als canvis.

Els docents, durant aquest 
curs, són especialment 
conscients de la problemàti-
ca econòmica que ha        »»
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Ajuntament de Balsareny

Juliol - Agost 2020

Assistim a la reunió ins-
titucional del Consell Co-
marcal del Bages con-
vocada per l’anunci del 
tancament de l’activitat 
a la mina de Vilafruns. 
Seguirem activament 

 Ajuntament Balsareny

Convocatòria per 
subvencionar l’assistència 
al campus esportiu d’estiu 

Destinada a finançar l’as-
sistència al campus esportiu 
d’estiu organitzat pel Consell 
Comarcal del Bages al mu-
nicipi durant els mesos de 
juny, juliol i setembre de 2020, 
prioritzant el nivell de renda 
familiar.

Convocatòria per 
subvencionar la compra 
de llibres de text i 
material escolar 

Destinada a finançar l’ad-
quisició de llibres de text, 
ordinadors i material didàctic 
d’educació infantil, primària i 
secundària, dels infants es-
colaritzats a Balsareny o a 
centres de referència, priorit-
zant el nivell de renda familiar.

Convocatòria per 
subvencionar projectes o
activitats d’àmbit cultural

Destinada al foment de la 
cultura amb el finançament 
d’activitats que portin a ter-
me entitats municipals durant 
l’any 2020.

Obertura d’equipaments 
municipals 
Obertura de la piscina 
municipal

Obrim la piscina municipal en 
unes condicions molt restric-
tives i adaptades a les nor-
mes de salut que, malaurada-
ment, s’han de contemplar.

S’han delimitat i refet els es-
pais per tal de poder oferir 
el millor servei possible amb 
abonaments que han cobert 
la demanda dels nostres 
veïns.

Concessió de subvencions 

S’obre el termini de presen-
tació de sol·licituds pel les 
convocatòries de les dife-
rents subvencions que hem 
treballat per tal d’ajudar famí-
lies i entitats en les diferents 
activitats que contemplen.

Convocatòria per 
subvencionar activitats 
esportives individuals 
no professionals

Destinada a finançar activi-
tats esportives individuals 
desenvolupades al llarg de 
l’any 2020 per a persones 
de Balsareny, a partir de 16 
anys, que no siguin esportis-
tes professionals i disposin 
de fitxa federativa en vigor. 

Convocatòria per 
subvencionar la pràctica 
esportiva d’infants i joves 

Destinada a finançar la pràc-
tica d’algun esport, desenvo-
lupat al llarg de l’any 2020, 
per a infants i joves del mu-
nicipi d’entre 3 i 17 anys, 
prioritzant el nivell de renda 
familiar.

•

•

Convocatòria per 
subvencionar projectes o
activitats d’àmbit esportiu

Destinada al foment de 
l’esport amb el finançament 
d’activitats que portin a ter-
me entitats municipals du-
rant l’any 2020.

Des del dia 20 de juliol fins el 
dia 30 de setembre de 2020. 
Trobareu tota la informació  
al web municipal www.bal-
sareny.cat

Seguiment mineria

Davant dels darrers esde-
veniments i amb motiu de 

generat la pandèmia i redui-
ran les despeses de sortides i 
les quotes de material.

Agraïments 
i consideracions

Els mestres volen agrair de 
manera molt especial a les 
famílies l’esforç espectacu-
lar que han fet durant aquest 
episodi. La creativitat, l’ajuda, 
l’acompanyament i el suport 
als seus fills i filles i la com-
prensió per la dificultats del 
moment ha sigut immensa.  
No es cansen de repetir-ho 
durant la conversa.

També consideren que  la 
disposició i col·laboració 
del Consell Escolar, l’AMPA 
i l’Ajuntament ha estat molt 
satisfactòria en tot moment. 
S’han sentit molt acompan-
yats per la comunitat escolar. 

L’equip docent ens diu que 
entenen que no han arribat a 
tot arreu, que hi ha aspectes 
millorables, però que estan 
satisfets de la feina feta per-
què era una situació excep-
cional, canviant i d’incertesa 
molt gran. Han donat el millor 
d’ells.

Després d’una bona esto-
na de conversar, els veiem 
molt animats a entomar el 
proper curs, que quan s’editi 
el Sarment del mes de set-
embre ja haurà començat; i 
ens comenten que, dins de 
l’excepcionalitat, els docents 
treballaran amb la major nor-
malitat possible. Un nou rep-
te a superar.

Els hem vist molt reflexius, 
motivats i disposats a ento-
mar el nou curs amb tots els 
reptes que suposi. 

Els animem a fer una bona 
feina, constructiva, inclusi-
va i amb tota la saviesa que 
requereix una pandèmia que 
no havíem viscut mai. Força, 
companys i companyes!

l’anunci fet per l’empresa 
ICL-Iberia sobre el cessa-
ment de l’activitat minera 
a l’explotació de Vilafruns, 
l’Ajuntament de Balsareny 
vol expressar la profunda 
preocupació per la situació 
dels treballadors i les seves 
famílies. 

l’ajuntament informa
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 Ajuntament Balsareny

Cicle Divendres d’estiu 

Divendres 7 d’agost es 
va iniciar el cicle “Diven-
dres d’estiu” a #balsareny 
amb una programació se-
tmanal d’activitats entre el 
07/08/2020 i el 28/08/2020. 

Oferta diferent i adaptada per 
a tots els públics.

Divendres 7 d’agost Dj Mark 
Obel, a la piscina, amb taules 
i llanternetes per poder gau-
dir de la nit escoltant música.

Divendres 14 d’agost Mag 
Caru per als més petits, a la 
piscina, amb bany nocturn.

Dissabte 15 d’agost, concert 
de Pep i Mª José a la plaça 
de l’Església.

Divendres 21 d’agost a la 
piscina, el grup musical El 
Quinto Carajillo.

record seu i mostra de res-
pecte, anunciem el decret 
de tres dies de dol oficial des 
del diumenge 9 d’agost fins 
dimarts 11, on es suspenen 
tots els actes.

En Pere va ser nomenat fill 
predilecte de Balsareny el 
1982, encara que l’acte es 
va fer el 1983 amb la dedi-
cació d’un monòlit a la plaça 
Montserrat.

L’any 1992 s’inaugura la 
Biblioteca que porta el seu 

nom: Biblioteca Pere Casal-
dàliga.

La seva vida ha sigut un 
exemple i una inspiració vers 
un món que vol combatre 
l’immens sofriment que so-
vint ens envolta, un món que 
dona la mà i esperança a 
tots els marginats i els que 
pateixen. 

El nostre més sentit condol a 
familiars i amics.

“Perquè l’última paraula no 
és la de la mort, ni la dels po-
derosos sinó la de l’amor”.

l’evolució de la situa-
ció social i econòmica 
i presentem una moció 
en el proper ple del dia 
30/07/2020 en suport a 
la mineria i el manteni-
ment dels llocs de treball.
Volem donar suport als 
treballadors afectats pel 
tancament de la mina de 
Vilafruns i als represen-
tants dels treballadors i 
emplaçar l’empresa i la 
Generalitat de Catalun-
ya per afrontar el repte 
d’assegurar la continuïtat 
dels llocs de treball i que 
s’estudiïn i tinguin en 
compte alternatives per 
als treballadors afectats.               

•

Divendres 28 d’agost al camp 
municipal, autocinema.

Mobiliari urbà 

Iniciem el canvi de bancs a 
diferents indrets del poble 
amb l’objectiu de renovar els 
actuals.

Decret de dol

Amb motiu de la mort del 
Bisbe Pere Casaldàliga, en 

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

BALSARENY

l’ajuntament informa
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Covid-19 i cultura poden ser compatibles
Colla de Geganters i Grallers de Balsareny
Els K + Sonen

Estem en un any atípic, molt 
atípic en qualsevol front de la 
vida quotidiana de la socie-
tat. No hem tingut primave-
ra, el país ha estat totalment 
paralitzat unes sis setmanes; 
semblava que a poc a poc 
recobrava la normalitat, però 
aquesta encara no s’ha as-
solit i el que tardarà... La gent 
que en general ens movem, 
en l’àmbit que sigui, el nostre 
en particular en el món de la 
cultura, hem vist com aques-
ta s’ha anat retallant i min-
vant a arreu, pràcticament 
arribant a la paralització total.

Però creiem que ha de ser 
compatible, i ho és, que re-
tornin els actes a places 
i carrers, espais oberts i 
d’amplitud. Amb total pre-
caució; no es pot abaixar la 
guàrdia, ben cert, però no 
ens podem conformar a no 
fer res. 

I ho diem amb total fermesa, 
perquè la nostra colla ha es-
tat testimoni directe d’aquest 
retorn parcial de l’activitat, en 
el nostre cas gegantera. Això 
sí, ara més que mai les enti-
tats han d’anar en el mateix 
vaixell que les autoritats, ja 
siguin sanitàries, municipals, 
de protecció civil, policies o 
guàrdies de seguretat local, 
etc.

Així doncs, la nostra colla ge-
gantera de Balsareny - Els K 
+ Sonen, el passat mes de 
juliol, en concret el diumenge 
dia 19, vam assistir a la tro-
bada gegantera de Ribes de 
Freser, al Ripollès. No cal dir 
que la il·lusió que ens va fer 
va ser enorme. Primerament, 
perquè era la primera troba-
da que podíem dur a terme 
després del confinament to-
tal des del 13 de març pas-
sat, i en segon lloc perquè 
és l’única colla amb qui, des 
de la creació de la nostra en-
titat ara fa 8 anys, ens hem 
retrobat en la totalitat de 
trobades sense excepció. 
És més, aquest any que ells 
no podien assistir a la nos-
tra edició, gràcies a la bona 

 Colla de Geganters i Grallers de Balsareny - Els K + Sonen

entesa amb la comissió de 
la Festa dels Traginers, van 
acompanyar-nos el passat 
febrer durant la cavalcada de 
diumenge.

La trobada de Ribes de Fre-
ser és d’aquelles que fan 
patxoca. Nosaltres cada any 
ja hi passem el cap de set-
mana. Cal destacar la seva 
abundant participació, ja que 
al diumenge, el nombre de 
colles no acostuma a baixar 
de les 25. 

Amb la totalitat de mesures 
de precaució: mascaretes, 
distàncies reglamentàries i 
neteja sovint de mans, es va 
celebrar la 36a trobada dels 
gegants de Ribes.

Enguany únicament amb 4 
colles, molt lluny de les 25 
que comentàvem. Tots els 
actes ubicats al camp de 
futbol, realitzant el més mí-
nim desplaçament. Molt di-
ferent de qualsevol altre any. 
Es van reinventar, van haver 
d’acotar, van haver de reta-
llar per tots cantons, però es 
va mantenir la tradició ininte-
rrompuda. Tot és possible, 
si realment hi ha ganes de 
seguir.

Que haurem de conviure 
temps amb el virus és una 
realitat, com ho és que man-
tenim l’eufòria i la fal·lera de 
tornar a la nostra activitat, 
amb totes les restriccions 
que calgui, amb totes les 
prevencions necessàries; 
però la cultura, en l’expressió 
que sigui, ha de ser i és com-
patible amb la pandèmia.

És cert que no podem pro-
gramar a termini, ni que sigui 
curt, perquè les coses poden 
canviar per moments, però 
no preveure és equivalent a 
no s’ha fet; per tant nosaltres 
volem ser positius, volem 
apostar, seguint l’exemple 
viscut a Ribes de Freser i 
confiar que podrem acollir, el 
proper diumenge 15 de nov-
embre, la nostra VIII Trobada 
de Gegants.  

Dissabte 26 de setembre 
participarem a la segona 
trobada després del confi-
nament, visitant els amics i 
veïns de Santpedor amb mo-
tiu de la Fira de Sant Miquel. 
Les colles previstes tampoc 
no arribaran a cinc. Esperem 
i creiem que serà possible. 
Més que mai es viu al dia, 
però hem de continuar vivint. 
Així ho volem i així ho desit-
gem a la resta d’entitats del 
nostre poble.

Salut per a tothom i força a la 
nostra cultura segura!

 Colla de Geganters i Grallers de Balsareny - Els K + Sonen
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Les ‘dames coiffées’ de Balsareny: 
una de les icones del Geoparc 
de la Catalunya central

Isidre Prat

 Isidre Prat

(Moià, Calders, Monistrol 
de Calders, l’Estany i Santa 
Maria d’Oló) i un municipi 
del Baix Llobregat, que és 
Collbató. En el futur es pot 
ampliar, però no es permet 
fer-ho gaire més. Segons la 
direcció del Geoparc, seria 
interessant afegir-hi algun 
municipi per donar conti-
nuïtat a algun relleu impor-
tant: per exemple, podria ser 
el Bruc, ja que així hi partici-
parien tots els municipis que 
ocupa la serra de Montserrat 
(els altres 3 ja hi són: Monis-
trol, Marganell i Collbató).

dem veure fotografiades en 
un plafó permanent que el 
Geoparc ha instal·lat al nu-
cli urbà, concretament a la 
carretera de Moià, al cos-
tat de la rotonda que con-
necta amb el carrer Carrilet 
(en sentit Avinyó, queda a 
l’esquerra).  S’han triat com 
a fenomen geològic destacat 
de Balsareny; ho podeu veu-
re a la foto adjunta. També 
tenim altres estructures im-
portants, com l’Anticlinal de 
Balsareny.

Quins municipis formen 
part del Geoparc i quins 
altres atractius té?

En realitat, darrerament els 
responsables del Geoparc 
han instal·lat 36 plafons del 
mateix estil, per tal de divul-
gar altres formacions geolò-
giques importants, una per a 
cadascun dels 36 municipis 
que integren el Geoparc: els 
30 de la comarca del Ba-
ges, 5 municipis del Moianès 

 A. Selgas

Com bona part de la pobla-
ció sap, al terme de Balsa-
reny hi tenim una formació 
geològica destacada, que 
són les anomenades dames 
coiffées, que vol dir “senyo-
res amb barret”, per la forma 
que tenen; també es diuen 
“pilars coronats” en català. 
Es troben a sota del turó del 
castell, per la part nord-est, 
a una alçada entre el camí 
de l’antiga via del tren i, per 
sota, el punt de la Resclosa 
dels Manresans.

Com es formen?

Els pilars coronats es for-
men per l’erosió diferencial 
dels agents externs, sobre-
tot l’aigua de la pluja, que 
van arrossegant els materials 
més tous, com argiles, però 
deixa al seu lloc els materials 
més forts, en aquest cas gre-
sos, que són els que cons-
titueixen els “barrets” (color 
més fosc); òbviament les 
argiles que hi havia sota els 
barrets han quedat resguar-
dades de l’erosió i donen cos 
a l’estructura de la “senyora 
amb barret”. 

Amb el pas del temps es van 
malmetent: la prova és que, 
l’hivern de 2019, una petita 
part va caure cap baix; a la 
llarga, desapareixeran de 

forma natural; però els fenò-
mens geològics, sovint molt 
lents, faran que potser d’aquí 
tres-cents anys n’hi hagi uns 
altres, de pilars coronats.

Només n’hi ha 
a Balsareny?

D’aquestes formacions, n’hi 
ha d’altres a Catalunya i a 
la resta del món, però les de 
Balsareny són les úniques 
del Geoparc de la Catalunya 
Central. Però també hi ha pi-
lars coronats a prop, com és 
a la Vall de Merola, i a la zona 
de Sant Miquel de Gonteres, 
urbanització entre Terrassa i 
Viladecavalls.

Què és el Geoparc?

És una zona extensa amb 
interès sobretot geològic; 
en aquest cas és el Geoparc 
de la Catalunya Central, de-
clarat així per la UNESCO el 
2012, el qual té com a ob-
jectiu conservar i divulgar el 
nostre patrimoni geològic i 
miner, així com fer-ne recer-
ca. A Catalunya ja n’hi tenim 
dos, ja que, a part d’aquest, 
també tenim el Geoparc de 
la Conca de Tremp-Montsec.   

Per què ara són notícia 
els pilars coronats?

Les dames coiffées són 
notícia perquè ara les po-
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R. Carreté

‘El bonic conte del Marc i la Maria’: 
un llibre preciós de Jordi Vilanova i Joan Turu 

Quan ja teníem en premsa el 
present butlletí, el diumen-
ge 20 de setembre, els Ge-
ganters i Grallers de Balsa-
reny van fer la presentació 
d’aquest conte, acte que es-
tava previst per al mes d’abril 
en el marc del 35è aniversari 
de la colla –i dels seus ge-
gants Marc i Maria–, i que 
es va haver d’ajornar per les 
circumstàncies sanitàries. Els 
Geganters ja parlaran opor-
tunament de l’acte, en què 
van participar l’autor del text, 
Jordi Vilanova, i el dibuixant, 
Joan Turu, i en què la Núria 
Gómez va llegir el conte i els 
gegants van fer algunes ba-
llades. Aquí en comentarem 
breument els aspectes litera-
ris i històrics.

Com bé diu el seu títol, és 
un conte molt bonic, tant pel 
text, molt ben escrit, com per 
les il·lustracions, magnífiques. 
S’hi explica que en un temps 
remot, a Balsareny hi va ha-
ver una epidèmia, i que va 
arribar un traginer, de nom 
Marc, que amb l’ajut d’una 
pageseta del poble, la Maria, 
va convèncer el rector i el bat-
lle de distribuir a tothom unes 
herbes remeieres que porta-
va de la vall de la Vansa. Amb 
això es van poder superar 
els efectes del mal tràngol, i 
el poble va celebrar una gran 
festa a la plaça, on van ballar 
el Marc i la Maria, que es van 
casar i van viure a Balsareny. 
Molts anys després, se’n van 
fer dos gegants.

El mateix conte aclareix, na-
turalment, que tot plegat es 
tracta d’una ficció, però amb 
un rerefons històric que ens 
ha arribat per tradició popu-
lar. Hi ha haver, en efecte, una 
epidèmia, i la gent de Balsa-
reny van fer un “vot de poble” 

–tanmateix no documentat, 
que jo sàpiga– a Sant Marc 
evangelista perquè els allibe-
rés de la malaltia. Aquest va 
ser l’origen de la festa major 
d’abril, que amb els anys va 
anar substituint la tradicio-
nal, del mes d’agost. Això, 
com és sabut, va generar 
disputes entre els partidaris 
d’una i altra celebració. Per 
aquesta raó, quan fa 35 anys 
els Geganters van batejar els 
seus gegants amb els noms 
de Marc i Maria ho van fer, 
justament, per deixar palès, 
amb un “matrimoni” simbòlic, 
que aquells enfrontaments 
d’antany feia temps que 
s’havien superat feliçment. 

Que a finals del segle XVII 
(1680, 1698) hi va haver diver-
ses puntes de mortalitat cau-
sades per crisis agràries, sí 

que està documentat als ar-
xius parroquials; i també que 
en aquella època tan sols un 
1,3% dels nens que naixien 
eren batejats amb el nom de 
Marc, mentre que a mitjan 
segle XVIII aquesta xifra ja ha-
via pujat fins a un 10%. Això 
ha permès de suposar que 
aquell “vot del poble” devia 
tenir lloc a començaments 
del XVIII, possiblement arran 
de la mortalitat de 1698, sen-
se més precisió fins avui. 

Els personatges del traginer 
Marc i la pagesa Maria són 
ficticis, i també ho és que el 
remei de la malaltia vingués 
d’unes herbes de les famoses 
trementinaires de la Vansa. I 
al llarg del conte hi apareixen 
alguns altres personatges ins-
pirats en persones reals, però 
de forma totalment anacròni-

 Arxiu

ca: el rector Roc (Garcia) i el 
batlle Tomàs (Sala) van viure 
i es van enfrontar a finals del 
XVIII; els Bastoners i el Ball 
de la Faixa són de finals del 
XIX; el Mateuet (Boixadera) va 
viure al segle XX, etc. Però tot 
plegat serveix per donar ver-
semblança a un conte molt 
bonic que vol lligar història i 
tradició amb la realitat d’una 
cultura popular viva i activa. 
Felicitem el Jordi i el Joan, i 
els Geganters i Grallers de 
Balsareny, juntament amb el 
Ricard Ribera, l’Ajuntament 
de Balsareny, la Impremta 
Orriols, l’Escola Guillem de 
Balsareny, el nostre Cer-
cle Cultural, el Museu de les 
Trementinaires i l’empresa 
Audens Food per l’excel·lent 
conte amb què han obse-
quiat el nostre poble i que 
deixen per a la posteritat.
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Armand Simon Casòliva a la Ferreteria de Balsareny
Josep Gudayol i Puig

Els aires de l’estiu venen a 
omplir aquesta secció amb 
la qual, des del meu punt 
de satisfacció personal, du-
rant molts anys presumeixo 
d’haver contribuït al fet de 
conèixer-nos tots plegats 
una miqueta més. Fer poble 
i contribuir entre tots a ser 
això, poble.

Avui hem pogut parlar amb 
l’Armand sobre el fet co-
mercial de proximitat que 
no sempre sabem valorar. 
Anem, però, primer a les 
dades personals de qui s’ha 
responsabilitzat de ser un 
servidor de Balsareny: un fet 
que costa, però que no deixa 
de ser possible.

Armand Simon Casòliva 
va néixer a Balsareny el 13 
d’agost de 1965, i en edat 
escolar va seguir els es-
tudis d’EGB a Balsareny, i 
d’instal·lació, manteniment i 
reparació d’avaries en apa-
rells telefònics cursats al 
Centre d’ensenyament La 
Plana de Manresa. Pel que 
fa a les seves aficions, és un 
enamorat del motociclisme. 
A l’Armand també li agrada 
llegir, però per motius de vi-
sió ho fa poc. És coneixedor 
de pobles i ciutats de Cata-
lunya i Espanya, Andorra, les 
illes Canàries i França.

— En primer lloc, quant 
temps fa que dones el servei 
de Ferreteria Armand a Bal-
sareny?

— M’agrada aquesta pre-
gunta, i repassant, amb mo-
tiu de l’ocasió, l’arxiu perso-
nal em dóna entre 20 i 25 
anys.

— Com vas començar a tre-
ballar-hi i on us trobeu?

— L’establiment el van fundar 
el meu pare i el meu tiet Ar-
mand el maig de 1959 amb 
el nom de Ferreteria Balsa-
reny. Després de la jubilació 
de la meva mare, me’n vaig 
fer càrrec jo. Amb el bon 
tracte de sempre, ens podeu 
trobar a la Carretera de Ber-
ga, número 8.

— En general, quins són els 
articles que podem trobar a 
casa teva?

— Doncs des d’il·luminació, 
electricitat, drogueria, petita 
maquinària, eines i utensilis 
per a la llar, etc.

— Creus que en general se 
sap valorar el fet de tenir un 
establiment de proximitat per 
al servei local?

— Bé, em costa dir-ho, però 
la meva resposta és que la 
majoria de pobles no saben 
valorar el servei tan pròxim 
que tenen amb alguns co-

 Jordi Selgas

merços com el meu.

— Davant del valor que té un 
tracte de tu a tu en els pobles, 
per què creus que moltes ve-
gades la gent opta per anar a 
comprar a altres indrets?

— Segur que es deuen pen-
sar que a fora compren més 
barat i la majoria de vegades 
és al revés. A més a més, 
sembla talment que no els 
interessa més donar suport 
a un comerç familiar i pròxim. 
Per posar-te un exemple, 
l’Ajuntament, com a primera 
institució que és, hauria de 
tenir-ho molt més en compte.

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
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Valèria Millán Martínez 

Les Catecolònies

Del 23 al 30 d’agost es van 
fer les Catecolònies del bis-
bat de Solsona, on van as-
sistir una trentena de nens 
i nenes. Tres d’elles eren 
de Balsareny. Hi vam viure 
moltes experiències interes-
sants. En arribar vam muntar 
la “parada”. A la tarda, ens 
van explicar un trosset de 
la història d’en Toni, el petit 
lladregot. El Toni era un nen 
que vivia a la cova dels lla-
dres amb els seus germans. 
El Toni era el més petit d’ells 
i per aquest motiu sempre 
li tocava rebre: càstigs molt 
grans, esbroncades i altres. 

Un dia els seus germans te-
nien molta gana i van anar 
a robar menjar tots plegats, 
però va arribar l’amo de la 
casa i van marxar deixant el 
Toni allà i per poc l’atrapen. 
En Toni tenia una amiga a la 
cova que es deia Txell. Tots 
dos eren infeliços, però te-
nien l’esperança que un dia 
canviarien les coses.

De cop i volta, un dia, el Toni 
es va despertar al palau del 
rei: el van acceptar, el van 
batejar i vivien tots junts. Un 
dia va venir el fill del rei i en 
Toni es va adonar que va ser 
ell que el va salvar. El fill del 
rei els va ensenyar a lluitar 
contra les injustícies amb 
amor i amabilitat. El Toni es 
va trobar amb moltes temp-
tacions que el van fer tron-
tollar però el fill del rei el va 
ajudar sempre a superar-les 
i seguir el millor camí. Des-
prés de viure moltes vivèn-
cies amb el fill del rei, un dia 
el Toni li demana per anar a 
salvar la seva amiga Txell i 
així ho van fer. La Txell se’ls 
uneix i continuen junts un 
camí ple de trampes, però 
gràcies a l’aprenentatge que 
els ofereix el fill del rei sem-
pre ho acaben solucionant.

Les Catecolònies varen 
transcórrer al voltant de la 
història d’en Toni, però cada 
dia fèiem moltes activitats. 
Ens llevàvem i ens havíem 
d’afanyar a vestir-nos. El 
grup que li tocava parava 
taula i esmorzàvem. En aca-
bar, fèiem tasques d’endreça 
i higiene a l’habitació. Des-
prés, oratori i una estona per 
parlar i meditar en relació a 
la vida d’algun cristià. Més 
tard, cada dia ens feien al-
guna petita representació de 
teatre amb el Toni de prota-
gonista.

A continuació, catequesi 
per acabar el matí amb jocs 
d’aigua, sempre amb el grup 
de convivència.

Després de dinar, teníem 
una estona de joc lliure. Més 
tard, tocava fer una dutxa i 
l’eucaristia. Al vespre, des-
prés de sopar, fèiem el joc 
de nit i després la pregària i 
cap a l’habitació a dormir (o 
fer una mica de xerinola).

El dimecres vam anar cami-
nant fins als Prats de Rei i 
ens ho vam passar molt bé. 
Fis i tot vam poder comprar 
un gelat.

L’últim dia ens van prepa-
rar una festa molt divertida i 
diumenge a la tarda van arri-
bar els pares. Vam celebrar 
l’eucaristia tots plegats a 
l’aire lliure amb molta distàn-
cia i cap a casa nostra fins 
l’any vinent.

Aquestes Catecolònies han 
estat molt divertides i tinc 
moltes ganes de tornar-hi 
l’any vinent. 

M’han agradat molt les 
Catecolònies! 

13 de setembre de 2020

Rectifiquem un error que es va esllavissar en el but-
lletí número 503 de juliol-agost, a la pàg. 3. Durant el 
funeral per mossèn Joan Bajona, la Coral Sant Este-
ve va interpretar, del disc “Música de Mn. Llorenç Riu” 
les peces Els goigs de Lord, Veni Sancte Spiritus, Siau 
nostre escut i Mare de Déu de les trenes. I de viva veu, 
el Parenostre de Simon & Garfunkel i la Cançó de co-
miat de Brahms. Les peces que hi vam posar (Signore 
delle cime, de Bepi de Marzi, i el Virolai de Verdaguer i 
Rodoreda), les va cantar també la Coral, però en el fu-
neral per en Francesc Maya (pàg. 20 del mateix butlletí).

Fe d’errades

Quotidianitat: 
l’aire és ple d’amor
Josep Gudayol i Puig

Recordo aquell “fins set-
embre” del passat mes de 
juliol, i ja hi som. Quin goig, 
retrobar-nos amb els meus 
Cinc minuts de reflexió. Avui 
intentaré omplir quatre ratlles 
amb la sort que tenim tots els 
pobles petits. 

El fet de poder explicar una 
quotidianitat diària ens per-
met fer una literatura pròxi-
ma, veïnal, solidària i agraï-
da. “El Ball de Màscares”. 
Aquest és el títol de la carta 
al diari Avui que fa uns dies 
vaig llegir. La carta la signa 
una nostra conciutadana, la 
Blanca Soler, i en transcric 
algun paràgraf: 

«Que què som ara? Uns 
desconeguts. I d’aquí a un 
temps? Uns ignorants. Si 
abans circulàvem pel carrer 
amb el cap cot, amb els ulls 
enganxats a la pantalla i els 
dits teclejant a tot drap, ara 
ni contacte visual. Total, per 
veure una mascareta més. 

Empiocats darrere panta-
lles i camuflats darrere unes 

mascaretes que ens emmas-
caren la fesomia, fa l’efecte 
d’una societat de malalts. Si 
poc ens coneixíem virtual-
ment, menys ens avindrem a 
la realitat». 

Gràcies, Blanca. Si, l’aire és 
ple d’amor, l’alè d’avui ha de 
ser aquell de sempre que 
ens allibera i per tant no ens 
roba la nostra llibertat.

Quina sort! Més literatura, 
més quotidianitat. Les nor-
mes que cal obeir, o no. Pol 
Amat Barcelona: «Em pre-
gunto si confinar una pobla-
ció a 40 graus a casa, sense 
poder sortir, amb els panys 
tancats, no és constitutiu de 
delicte contra la vida, contra 
les persones, contra la ciuta-
dania, contra la salut, la de-
cència, la dignitat, la cultura. 
Em pregunto si algun polític 
o científic, a part de cobrar 
de la menjadora pública, ha 
treballat mai, si sap què és 
guanyar-se la vida». 

Gent de casa, gent que pen-
sa, que raona; junts tots per 
fora la mentida i visca la lli-
bertat (que ens volen robar)!

la veu del campanar
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meteorologia

Josep Gudayol i Puig 

Higiene, repòs matinal 
i de capvespres 

Com he dit sempre, aquesta 
secció amb la notícia al ser-
vei del poble, de nou em plau 
recordar que en la passada 
edició de juliol i agost feia re-
ferència al fet que els bancs 
de les places de Balsareny 
mostraven una pobresa sani-
tària. Doncs bé, avui ens hem 
de felicitar per la renovació 
dels bancs situats a la plaça 
de la Mel, que han sigut can-
viats per uns de nou disseny 
que faciliten un repòs matinal i 
de capvespres més bo.

Als pobles com el nostre te-
nim la sort que en èpoques 
de calor desmesurada podem 
gaudir d’una franca conversa 
amb els veïns, on la compan-
yia i el canvi d’impressions es 
fa possible gràcies al fet que 
gairebé ens coneixem tots. 
En aquests dies, joves i grans 
podem fer realitat la convivèn-
cia enriquidora acompanyada 
d’una salutació de bon dia o 

bon vespre. 

Gràcies, doncs, als respon-
sables d’aquesta millora; 
però em plau recordar que 
ens queden alguns llocs de 
repòs (com els bancs de la 
plaça Onze de Setembre, per 
exemple) que segueixen fins 
a l’hora d’escriure aquestes 
ratlles necessitant un pintat 
higiènic renovador, o la reno-
vació. 

“Balsareny Avui”, trist, però 
acceptant la realitat d’aquests 
últims mesos, reivindica que el 
fet social, cultural i econòmic 
dels nostres pobles torni a ser 
el bé racional que amb tant 
d’esforç havíem aconseguit. 
Ja podem veure portes ober-
tes a la Biblioteca Municipal, 
fets lúdics i de tradició recu-
perats al Sindicat i el CAP en 
funcionament, malgrat els ser-
veis a través de les noves tec-
nologies; s’ha de tornar al tu a 
tu personal amb el teu metge. 
Som-hi, tot per Balsareny.

Francesc Camprubí

Nit de juliol 
pluja no vol

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)            25,2
Mitjana (min.+ màx.)       25,7
Mitjana de mínimes       16,4
Mitjana de màximes      34,9
Mínima (dia 15)            13,8
Màxima (dia 31)         40,7
Mín. més alta (dia 24)    18,7
Màx. més baixa (dia 3)    29,1

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 13) 46,4
Velocitat mitjana                8,1
Recorregut del vent (en km) 
6.003,7

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 4)         1.014,8
Mínima  (dia 1)             1.002,1

La pluja (litres/m2)
Dia 2  29,1
Dia 3  24,0
Dia 13  30,1
Dia 19  1,5
Dia 23  1,0
Dia 24  1,5
Total   87,2

Roc Carulla

Repte núm. 53

Tallo en quatre parts un pastís en forma de quadrilàter, tallant 
segons les diagonals. En menjo una part, deliciós. Les altres 
parts pesen 120g, 200g, 300g de forma i manera que la por-
ció de 120g queda en posició oposada a la de 300g. Quant 
pesa el tros que m’he menjat? Salut i lògica!

Resposta al repte 52: 40 minuts.

Francesc Camprubí

A l’agost, 
la dalla no 
té repòs

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)            25,0
Mitjana (min.+ màx.)       25,4
Mitjana de mínimes       16,6
Mitjana de màximes      34,1
Mínima (dia 31)            9,0
Màxima (dia 8)            39,3
Mín. més alta (dia 22)    21,5
Màx. més baixa (dia 29)    24,7

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 12) 46,4
Velocitat mitjana                8,6
Recorregut del vent (en km) 
6.421,7

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 8)         1.013,2
Mínima  (dia 28)             994,9

La pluja (litres/m2)
Dia 3    1,0
Dia 28   13,3
Dia 29   16,8
Total   31,1

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

balsareny avui

 Arxiu
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Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57 

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 88

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

Sant Domènec, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 47

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

P U I G
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY

M O R R O S
Al servei de la construcció

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 88

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57 

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

C/ de la Creu, 22
Tel. 93 820 08 68

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY

ELECTRICITAT
FONTANERIA

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENYCra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa
M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

EL JARDINET
B a r  -  R e s t a u r a n t

Comunions, 
b a n q u e t s ,  
reunions...

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY

Sant Domènec, 44 - Telèfon 93 839 65 08 - BALSARENY

Xarcuteria Desde 1995
Millorant cada dia


