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actualitat

Actualitat sobre les obres d’arranjament 
de la Resclosa dels Manresans

Darrerament és notícia de 
caire comarcal el fet que 
es volen dur a terme unes 
obres de reparació de la 
Resclosa dels Manresans, 
molt malmesa pels efectes 
del temporal Glòria del pas-
sat mes de gener, a causa 
de l’obertura de les compor-
tes del pantà de la Baells. 
De tots els esdeveniments 
des de finals d’agost, quan 
es va destapar la notícia, en 
vàrem parlar àmpliament el 
mes passat en aquest but-
lletí.

Recordem que tot el rebom-
bori per part dels ciutadans 
i d’entitats ecologistes com 
l’ARBA Bages (Associació 
per la Recuperació dels 
Boscos Autònoms) ha vin-
gut perquè aquestes obres 

Isidre Prat Obradors podrien afectar seriosa-
ment l’Espai d’Interès Natu-
ral d’aquella zona, per cert, 
molt concorreguda per pas-
sar-hi caminant o corrent, o 
simplement per passejar o 
observar la natura, per part 
de balsarenyencs, navas-
sencs i gent d’altres indrets 
de la comarca, com els ma-
teixos manresans que sovint 
pugen per veure l’inici de la 
sèquia que els arriba fins a 
Manresa, ja que, per exem-
ple, la Transséquia comença 
un parell de quilòmetres 
més avall i no al km 0.  

Ja a primers de setembre 
hi havia pancartes a Balsa-
reny amb el lema “Salvem 
la verneda, l’única verne-
da del Bages”, que és en 
aquesta zona i que corre 
perill. El dia 10 tenia lloc una 
concentració a la plaça de 

l’Ajuntament en què va par-
lar l’Àlan Olmedo, president 
d’ARBA Bages, per donar 
a conèixer la seva entitat i 
mostrar la seva preocupació 
per l’impacte ambiental que 
podria tenir l’obra, mentre 
que l’Ajuntament de Manre-
sa, propietari de la resclosa, 
la considera necessària i 
urgent; tindrà un cost d’uns 
700.000 euros i es finançarà 
entre la Junta de la Séquia 
i l’Agència Catalana de 
l’Aigua.

La delegació del Bages 
de la Institució Catalana 
d’Història Natural, que va 
visitar la zona, hi va do-
nar també el seu vistiplau, 
sempre que es respecti al 
màxim el medi natural i es 
restauri bé el terreny. 

En canvi, el grup de Ca-   »»
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talunya en Comú al Parla-         
ment va demanar l’aturada i 
el replantejament del projec-
te, donat que la intervenció 
per poder accedir a la zona 
que cal reparar malmetria el 
bosc de ribera.

Finalment, tal com s’havia 
promès des de l’Ajuntament 
de Balsareny, el dia 16 
d’aquest mes d’octubre es 
van aclarir dubtes, en una 
sessió informativa ober-
ta a tothom, a la plaça de 
l’Església, a càrrec de mem-
bres de la Junta de la Sé-
quia i d’Aigües de Manresa, 
inclòs un tècnic ambiental, 
en Josep Illa, segons el qual 
el projecte en qüestió s’ha 
fet tenint cura al màxim de 
respectar tot aquest entorn 
natural, tan apreciat per la 
nostra gent, tant pel que fa a 
la vegetació singular que hi 
ha com a les espècies ani-
mals que hi viuen. 

Segons Illa, s’examinaran els 
arbres i es marcaran un per 
un, per intentar que la seva 
afectació sigui mínima. A la 
riba esquerra del riu desa-
pareixeran uns arbres, els 
negundos, que són invasors 
i que s’anaven estenent, en 
detriment d’espècies més 
autòctones que es procu-
rarà respectar al màxim. 
La repoblació es farà amb 
arbres del país i, a més a 
més, propis del Bages; la 
majoria seran arbres com 
verns, oms, salzes, etc., tot 
i que, a petició del president 
d’ARBA, s’hi podrien també 
plantar arbustos. Per altra 
banda, el recorregut de les 
màquines està calculat per-

què no passi per sobre de 
nius i altres espais. Inclús 
ara a la tardor és millor èpo-
ca per fer les obres, per no 
ensopegar el període de cria 
de molts animals.

L’esmentat acte va comp-
tar amb l’assistència (con-
trolada per la prevenció de 
la covid19) d’unes 30 per-
sones, amb la presència 
de l’alcaldessa i el tinent 
d’alcalde de Balsareny. Cal 
remarcar el caràcter ac-
tiu i reivindicatiu a favor del 
nostre medi natural per part 
dels assistents, que van 
participar de l’acte discutint 
i fent una gran quantitat de 
preguntes. La majoria eren 
de Balsareny, però també 

n’hi havia de fora, com el 
mateix president de l’entitat 
ARBA que va donar les pri-
meres alarmes.

Va quedar entès que, com 
que tots els informes, amb 
els plànols corresponents, 
són correctes, i queda clara 
la necessitat de fer aquesta 
reparació per poder garantir 
l’aigua a les llars de més de 
130.000 persones (Manresa 
i força pobles de la comarca, 
com el mateix Balsareny), el 
Consistori balsarenyenc es 
veu gairebé obligat també 
a donar-hi el seu vistiplau, 
amb el corresponent  per-
mís d’obres.

Cal dir que, per raons de 

 Alfred Selgas

Projecte de reparació pels danys causats pel temporal Gloria a la Resclosa de la Sèquia de Manresa

seguretat, no ens podrem 
acostar estrictament a la 
zona on hi ha tota la ma-
quinària de les obres, que, si 
no hi ha entrebancs d’última 
hora, començaran aquest 
mes de novembre; però sí 
que qualsevol de nosaltres 
podrem fer-ne el nostre par-
ticular seguiment des del 
mirador de la via, que queda 
a sobre, o des de qualsevol 
indret proper que ens ho 
permeti veure. Això també 
va sortir a la reunió.

Donat el caràcter d’urgència, 
no es poden demorar gai-
re les obres: cal fer-les en 
aquesta tardor-hivern i es 
preveu que durin dos mesos 
o dos i mig com a màxim.

Carme Galera
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Presentació del conte dels nostres gegants

Un escenari guarnit amb 
bales de palla, antigues ge-
rres de confitura plenes de 
flors, una antiga caixa de 
núvia, quadres significatius 
dels gegants de Balsareny; 
Un d’ells mostrant la imatge 
del constructor Manel Cas-
serras i Boix esculpint en 
Marc i Maria durant la seva 
construcció; i d’altres repre-
sentatius amb dibuixos dels 
nostres gegants i tradicions; 
uns globus amb el número 
35 al costat d’un pastís,... tot 
plegat donava la benvinguda 
a les persones que el passat 
diumenge dia 20 de setem-
bre van acudir a la plaça de 
l’església per presenciar la 
presentació del “Bonic con-
te d’en Marc i la Maria”. Un 
conte que la colla de grallers i 
geganters de Balsareny hem 
fet possible, fruït de la il·lusió 
de moltes persones, que 
han volgut homenatjar els 
35 anys de la colla gegante-
ra, al poble de Balsareny i a 
les seves festes majors, i del 
que ens sentim molt satisfets 
dels resultats i de la rebuda 
del poble.

Minuts abans de les 11 del 
matí, hora en que comença-
ria l’acte, els assistents 
aprofitaven per apropar-
se a l’il·lustrador del conte, 
Joan Turu, que conversava 
amb els presents mentre 
els signava els contes que 
molts van tenir oportunitat 
d’adquirir setmanes abans, 
gràcies al seu mecenatge en 

Geganters i Grallers de Balsareny

el projecte.

Seguidament Dafne Molina 
donava la benvinguda als 
assistents, que respectant 
les recomanacions ocupa-
ven l’aforament d’espai limi-
tat i degudament senyalitzat 
complint amb els protocols 
de prevenció de la covid-19.
Ho feia també en nom del 
cap de colla, Xavi Closa, que 
per motius personals va ha-
ver de lamentar no poder as-
sistir al acte, tot i la gran feina 
que va dur al costat la colla 
per poder-lo realitzar.

Es va explicar que per al pas-
sat mes d’abril teníem previst 
fer una diada de St. Marc 
molt especial, coincidint amb 
el 35é aniversari de la colla 
gegantera, amb una gran 
trobada de gegants i donant 
a conèixer el conte, però que 
el confinament i les restric-
cions ho van impedir.

No volíem deixar en Marc 
i la Maria sense “bufar” les 
espelmes del seu aniversa-
ri i per això vam fer-los ba-
llar, abans de començar els 
parlaments, l’aniversari feliç 
entre els aplaudiments i les 
mostres d’estima del públic.

En acabat el ball, va ser el torn 
d’en Jordi Vilanova, autor del 
text i a qui és va fer confiança 
per tirar endavant el projecte. 
Va pujar a l’escenari al costat 
d’en Joan Turu, qui ha donat 
color al conte, “aquest gran 
il·lustrador, però encara més 
gran persona”, va afirmar en 
Jordi amb grans i meres-
cuts agraïments per la seva 
col·laboració en el projecte i 
en la societat en general, tre-
ballant per fer d’aquest món, 
un món millor per a tothom.

També va agrair a la colla de 
geganters la oportunitat i la 
confiança que li havia donat 

 A. Selgas

en poder participar activa-
ment del projecte i també de 
l’entitat, “doncs són les enti-
tats les que donen identitat 
als pobles, i participar-ne, a 
part d’un plaer, és un privile-
gi”, va dir.

Alhora es va donar les grà-
cies i un reconeixement a to-
tes les persones que al llarg 
de 35 anys havien donat vida 
als nostres gegants, “ells son 
també responsables que 
avui siguem aquí”, va afirmar.

Va explicar que va sorgir 
la idea de fer un conte feia 
poc més de dos anys, amb 
l’objectiu d’arribar amb ell 
a totes les cases i a tots els 
infants de Balsareny, com 
a mostra d’apropament i 
d’estima mutu. De fet totes 
les imatges del escenari feien 
al·lusió als infants: el cartell 
de la trobada del 2018, on els 
infants de la colla envolta-  »»
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Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements

ven els gegants; el de l’any       
següent, on els gegants eren 
dibuixats per la guanyado-
ra del concurs que és va fer 
a l’escola, Queralt Artigas 
Cruz. També una altra imat-
ge dels gegants dibuixats 
per Maria Vilanova, i una més 
extreta del conte, feta per en 
Joan Turu.

Es van subratllar un seguit 
d’agraïments: A en Ricard 
Ribera per haver-nos donat 
la idea de parlar de les festes 
majors en el conte, i l’energia 
per tirar endavant el projec-
te; A en Ramón Carreté per 
la seva valuosa aportació li-
terària a la historia que s’havia 
proposat;; A la Teresa Orriols 
i els amics de la Impremta, 
per la seva implicació en el 
projecte i sempre al costat 
del poble.

A Lina Sevillano, responsa-
ble del Museu de les Tre-
mentinaires de Tuixent, que 
sense conèixe’ns ni veure el 
conte acabat, ens va oferir la 
seva amable col·laboració, fi-
nançant una part del projecte 
i creant alhora un vincle amb 
Tuixent i els seus gegants, un 
Traginer i una àvia Tremen-
tinaire fets pels infants de 
l’escola, i a qui volem visitar 
ben aviat.

De fet des del passat agost el 
museu disposa pels visitants 
d’exemplars del nostre con-
te, a mes de dos càntirs re-
presentatius de la Festa dels 
Traginers, per cortesia de la 
Comissió de la festa dels Tra-
giners.

També a l’empresa Audens 

Food pel seu finançament, i 
al Cercle Cultural, “aquesta 
entitat que Balsareny te el 
goig de tenir sempre al cos-
tat de la cultura, dels projec-
tes de poble; no sols donant 
identitat a Balsareny, també 
abraçant a totes les entitats 
que la donen” A l’escola Gui-
llem per ser la nostra pre-
sent escola de grans futurs, 
que saben mantenir vius els 
valors i la cultura del nostre 
passat. Fent referència als 
balls de la faixa i de bastons 
que els alumnes de 5é i de 
6é aprenen, i amb qui tenim 
l’honor de ballar a plaça per 
festa major, gràcies al treball 
de Xavi Vall i Meritxell Mas.

Com a mostra d’agraïment i 
reconeixement al gran treball 
que fa l’escola, i en record 
de la presentació del “bonic 
conte d’en Marc i la Maria”, 
Maria Vilanova en nom dels 
geganters va fer entrega 
a Elena Cruz, en nom de 
l’escola, d’un quadre sig-
nificatiu extret d’una de les 
il·lustracions del conte, on 
s’hi veuen representats els 
balls de la faixa i bastons ba-
llant al costat dels gegants 
de Balsareny.

Jordi Vilanova va comen-

 A. Selgas

tar de la voluntat i il·lusió 
de poder obsequiar també 
a l’escola Guillem, a la Llar 
d’infants St.Marc, a la biblio-
teca Pere Casaldàliga i al Ca-
sal Verge de Montserrat dels 
exemplars de conte neces-
saris perquè els puguin tre-
ballar i fullejar. Però va argu-
mentar que les voluntats, al 
ser una entitat sense ànim de 
lucre, són pel moment man-
cades de suficients recursos 
per fer-ho amb comoditat. Hi 
ha compromisos que duem 
negociant amb el regidor de 
cultura i l’Ajuntament des de 
fa més de dos anys, que es-
perem aviat vegin la llum.

Tenim la certesa però, que 
aquests equipaments ben 
aviat podran disposar dels 
nostres contes, d’una forma 
o altre.

Joan Turu va tenir també 
unes paraules d’agraïment 
envers la seva participació i 
la de les persones i entitats 
que donen vida i identitat als 
pobles.

I Núria Gómez va llegir el con-
te amb una absoluta elegàn-
cia que et feia entrar de ple 
dins la història. A qui també 
agraïm haver estat al costat 

del projecte en tot moment.
En acabat els gegants van 
poder fer dos o tres balls, 
abans de fer un respectuós 
silenci mentre és celebrava la 
missa a l’església.

Els assistents vam poder 
adquirir el conte i en Turu 
va estar gairebé dues hores 
signant i conversant amb els 
presents. Un gest que diu 
molt de la gran persona que 
és, i a qui sempre n’estarem 
agraïts.

Acabada la missa , els ge-
ganters de Balsareny van 
continuar fent allò que tant 
els agrada: fer sonar gralles i 
tabals, ballar, i fer poble amb 
els nostres gegants, patrons 
de Balsareny, i ara també 
protagonistes d’un bonic 
conte.

Tothom qui en vulgui un 
exemplar el podrà trobar a 
la llibreria els Colors i a la Ta-
bateca, a qui agraïm la seva 
col·laboració. 

Adquirir-lo a part de fer po-
ble, ens ajudarà a finançar el 
projecte.

Gràcies, Balsareny, per fer-
ho possible!
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Comissió Pere Casaldàliga

En diferents edicions del 
butlletí Sarment, i a través 
d’altres mitjans de comunica-
ció, s’ha parlat de la Comis-
sió Pere Casaldàliga, creada 
a Balsareny en l’assemblea 
popular del passat mes de 
març.

Cert és que el sentit i inevita-
ble pas per la mort d’en Pere, 
prèvia a la seva esperançada 
resurrecció, ens ha fet estar 
més visibles del que hauríem 
desitjat; perquè la nostra visi-
bilitat i entusiasme els tenim 
centrats en diferents treballs 
que fan referència al llegat 
d’en Pere Casaldàliga, les 
seves causes; així com pro-
jectes educatius, o la seva 
presència als pobles. Pro-
jectes que considerem molt 
bons per a Balsareny, i que 

Jordi Vilanova poden ser un referent, jun-
tament amb el treball que es 
fa des de São Fèlix do Ara-
guaia, de la Cultura per a la 
Pau.

Volem fer extensiu el nostre 
entusiasme, i alhora escoltar 
i parlar amb tothom; perquè 
com més gests participatius 
dels pobles per les causes 
d’en Pere Casaldàliga es fa-
cin, més a prop tindrem un 
món millor. Com deia Eduar-
do Galeano: “Molta gent pe-
tita, en llocs petits, fent coses 
petites, pot canviar el món.”

La Comissió està encapça-
lada pel Cercle Cultural i 
compta amb el recolzament 
i participació de la família 
Casaldàliga. Alhora estan al 
nostre costat l’Associació 
Araguaia i l’Associació ANSA 
(del Brasil), juntament amb 

altres entitats que hi parti-
cipen activament. També 
comptem gairebé amb la to-
talitat d’entitats de Balsareny 
adherides al projecte.

El cap de setmana del Pi-
lar, concretament el dia 10 
d’octubre, vam celebrar una 
assemblea en petites subco-
missions al Centre Instructiu 
i Recreatiu; així, en grups 

reduïts, complint amb les 
restriccions que impedeixen 
les reunions de mes de sis 
persones en aquest moment 
de la pandèmia, vam poder 
continuar treballant tot allò 
que tenim engegat. També hi 
van ser presents l’alcaldessa 
Noèlia Ramírez i el tinent 
d’alcalde Dani Obiols, repre-
sentant l’equip de govern de 
l’Ajuntament.

Vic i Arbúcies homenatgen Casaldàliga 

El dissabte 3 d’octubre de 
2020, a les 5 de la tarda, es 
va aplegar un centenar de 
persones a la plaça Gaudí 
de Vic per retre un home-
natge a la figura del bisbe 
Pere Casaldàliga i a les seves 
causes. Entre els assistents 
hi havia representants de la 
família Casaldàliga i de la Co-
missió Pere Casaldàliga de 
Balsareny. 

L’acte el va organitzar el Ca-
sal Claret de Vic. El Casal 
Claret, fundat el 1982 per dos 
claretians i convertit el 1998 
en Associació Casal Cla-
ret, treballa en l’atenció dels 
col·lectius més desafavorits, 
amb activitats com l’Esplai 
per a infants i joves, o el Casal 
Obert, per a infants de famí-
lies nouvingudes; l’Escola de 

Jordi Vilanova

 Jordi Vilanova

la Pau, per a infants i adoles-
cents; l’Escola de la Pau de 
dones, amb tallers formatius 
i acompanyament a dones 
en situació de vulnerabilitat i 
emergència social; la Coor-

 Jordi Vilanova

L’acte el va organitzar el Casal Claret de Vic

dinadora d’associacions de 
nouvinguts/des; el projecte 
Calendari Moments, que tre-
balla el diàleg intercultural i la 
denúncia social; un Grup de 
Diàleg Interreligiós; un Grup 

de No Violència, i el Projecte 
Oikia, d’economia social i so-
lidària, juntament amb Càri-
tas i la Fundació Tapís. Ara 
l’associació prepara l’edició 
d’un llibre (‘La Casa de      »»
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Tots’); la publicació i divul-
gació en recitals de textos i 
poemes místics i espirituals 
de diverses tradicions religio-
ses; i una Trobada Interna-
cional de Projectes Compar-
tits, entre altres accions.

El cartell del recital deia que 
els poemes eren un “home-
natge a Pere Casaldàliga i a 
la seva lluita per una vida dig-
na i compartida”. Gràcies al 
Casal Claret per aquest mo-
dest, i alhora enorme, gest 
d’estima i d’apropament 
envers les causes de Pere 
Casaldàliga, que continuen 
necessitant l’esforç i la soli-
daritat de moltes persones 
compromeses amb la lluita 
per un món millor. 

Nou dies després, el dia 12 
d’octubre vam ser també pre-
sents en l’acte d’homenatge 
a Pere Casaldàliga que es 
va celebrar a Arbúcies. Pre-
cisament en aquesta loca-
litat, el maig de 1990, es 
van celebrar unes Jornades 
solidàries a favor de la con-
cessió del Premi Nobel de la 
Pau a Pere Casaldàliga; en 
Pere els va enviar un missat-
ge que deia: “Vosaltres sou 
muntanya i mar, alts i oberts. 
Sigueu-ho sempre! En la re-
cerca de la pau amb justícia i 
en la passió dels drets de les 
persones i dels pobles, ens 

trobarem sempre.”

Trenta-dos anys després, 
es tornen a celebrar la vida 
i causes d’en Pere a la 
plaça de la Solidaritat. Va 
començar l’acte l’alcalde 
d’Arbúcies donant la ben-
vinguda als assistents i mos-
trant absolut respecte pel 
bisbe Casaldàliga, i orgull 
pel fet que Arbúcies continuï 
defensant les seves causes.

Seguidament, represen-
tants de l’agenda Llatinoa-
mericana, Justícia i Pau, 
Araguaia, la coordinadora 
d’ONG solidàries Gironines, 

 Jordi Vilanova

Acte organitzat a Abúcies

 Jordi Vilanova

Moments de l’acte que va organitzar el Casal Claret de Vic 

Comitès Òscar Romero de 
Catalunya i Òmnium Cultu-
ral, entre altres, participaren 
en l’homenatge a Casal-
dàliga amb emotius parla-
ments i un bonic recital de 
poemes del pare Pere, amb 
l’acompanyament melòdic 
d’una guitarra.

Durant l’acte és va tenir un 
record pel pare i màrtir João 
Bosco, assassinat per la po-
licia militar el 11 d’octubre 
de 1976 quan acompanyava 
Casaldàliga a una comissa-
ria de policia per defensar 
unes dones que allí eren tor-
turades.

Totes les organitzacions i 
entitats presents en l’acte 
d’homenatge van fer una 
ofrena floral al monument 
que dona nom a la plaça, 
on hi ha escrita la frase d’en 
Pere Casaldàliga: “Solidaritat 
és, per sobre de tot, la pro-
clamació, la reivindicació i la 
implementació de la justícia.”

Les causes d’en Pere són 
universals: la terra, l’aigua, 
les nacions indígenes, el po-
ble negre, la pau, la justícia, 
la solidaritat... I el seu poble 
bressol ha de ser dipositari i 
acompanyar els altres pobles 
amb tan gran llegat. 

 Jordi Vilanova

Moments de l’acte organitxat a Arbúcies
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El setè Raid Ruta de les Mules
Sarment

 Alfred Selgas

El binomi guanyador de la 
prova és aquell que arribi al 
final del recorregut en el me-
nor temps possible i complint 
les condicions veterinàries 
fixades a l’inici de la prova.

El raid consta de tres curses 
de velocitat controlada: CEA
Promoció 40 km; CEA Pro-
moció 60 km; i CET-0* de 90
km. Hi va haver, en total, 72 
participants. 

 Alfred Selgas

La prova de CET-0* de 90 
km, amb 31 participants, la 
va guanyar Bàrbara Simon 
Riera, muntant el cavall “Bar-
tra Peu”; van completar les 
quatre fases en un temps de 
5h 37’ 19’’.

La prova de CEAP-60, amb 
8 participants, la va guanyar 
Mar Calle Sañé, que munta-
va el cavall “Querencioso 62-
92%”, amb un temps de 4h 

38’ 58’’. I la prova de CEAP-
40, amb 33 participants, la 
va guanyar Laia Muixí Cruse-
llas, muntant el cavall “Brutus 
Quatre Vents”, amb un temps 
de 2 h 57’ 1’’.

[Dades del web de la Federa-
ció Catalana d’Hípica] 

El dissabte 3 d’octubre va 
tenir lloc la setena edició del 
Raid Ruta de les Mules, or-
ganitzat per la Comissió de la 
Festa dels Traginers de Bal-
sareny. 

La disciplina del raid consis-
teix en la realització d’un de-
terminat recorregut en el me-
nor temps possible; el cavall 
ha de demostrar unes deter-
minades condicions físiques 
que s’avaluen mitjançant 
controls veterinaris fixats du-
rant tot el recorregut, en el 
qual el cavall pot aprofitar per 
descansar.

Aquesta modalitat hípica 
posa a prova la resistència fí-
sica de genets i cavalls, i pre-
mia la bona preparació física 
del cavall, que ha de recórrer 
llargues distàncies sense so-
brepassar un nombre mínim 
de pulsacions per minut es-
tablertes amb anterioritat.  

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



Equip de coordinació i comunicació
d’Altafulla - La Sèrie

Estrena de la sèrie ‘Altafulla’

El proper 18 de desembre 
a les 20:30 s’estrenarà a la 
sala gran del teatre Kursaal 
de Manresa la sèrie Altafulla: 
Tot és possible. Una sèrie de 
quatre capítols que narra les 
desventures i il·lusions dels 
personatges d’aquesta lo-
calitat costanera juntament 
amb els d’un fictici Sant Fe-
liu. Els secrets, l’amistat, els 
sentiments i les mentides 
seran la pedra angular que 
posa nom als capítols i que 
faran moure la trama, tre-
pidant i profunda alhora; en 
direccions dispars amb girs 
poc previsibles. 

La doble vida de la Mòni-
ca, el futur abrupte que es 
presenta a la família Querol, 
l’escàndol a l’empresa Got-
lieff Investments i la possible 
represa d’una antiga relació 
entre el Nil i la Gemma són 
el punt de partida de la sè-
rie; que capgiren, en només 
quatre dies, un Nadal molt 
esperat. Les esperances, 
incerteses i represàlies es 
barrejaran amb tragèdia, ten-
dresa i la força per tornar-se 
aixecar tot posant a prova 
tots els personatges, que 
mostraran en cada repte les 
seves diferents cares. 

La sèrie consta de quatre 
capítols d’uns quaranta mi-
nuts amb un repartiment 
majoritàriament de la Cata-
lunya central –amb una bona 
representació de balsaren-

yencs– provinent del món 
teatral amateur, però també 
semiprofessional i professio-
nal d’escoles consolidades, 
com per exemple Eòlia i Nan-
cy Tuñon. El rodatge es va re-
alitzar, durant vuit mesos gai-
rebé ininterromputs, durant 
el 2016 amb un ampli des-
plegament de professionals 
tècnics amb formació sòlida 
en centres com l’ESCAC que 
es van desplaçar des de Bal-
sareny i Manresa fins a Alta-
fulla, passant per Puig-reig, 
Berga, Súria, Artés, Navàs, 
Sant Joan de Vilatorrada o 
Barcelona, entre altres. La 
participació en el projecte 
ronda les 200 persones, amb 
tots els equips propis d’una 
sèrie professional, entre els 
quals hi ha figures de con-
solidat prestigi com Míriam 
Ponsa o Marta Abella, i la 
supervisió final del projecte 
d’Esteve Rovira. 

La peça, nascuda al l’INS 
Lluís de Peguera en format 
de treball de recerca de la 
mà de Marc Comabella i Mi-
reia Ferré, ha mantingut sem-
pre la vocació d’excel·lència 
i ha treballat dur per mante-
nir uns estàndards de qua-
litat malgrat la modèstia del 
pressupost i dels mitjans. Tot 
i les dificultats pròpies d’un 
projecte com aquest, en 
què la dilatació en el temps 
ha estat un mal inevitable, 
l’aposta per un producte de 
quilòmetre zero, en català 
i vinculat a la realitat tangi-
ble marca els quatre capí-
tols d’entreteniment que 
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interpel·len, amb pas segur, 
la complicitat del públic.

Les entrades es poden ad-
quirir a través de la pàgina 
web i a les taquilles del tea-
tre. Per qüestions sanitàries 
ha calgut restringir el màxim 
d’entrades consecutives a 
6, per la qual cosa els grups 
de més persones hauran de 
seure en agrupaments múlti-
ples de 6. 

L’estrena comptarà amb una 
presentació de luxe a càr-

rec d’Elisabet Carnicé, així 
com la presència d’amics i 
col·laboradors de reputada 
trajectòria. Tot i que encara 
no han transcendit gaires de-
talls sobre l’estrena, es pre-
veu que la sèrie es projecti en 
dues parts, de dos capítols 
cadascuna, amb un refrigeri 
a la mitja part. 

Les novetats sobre la posada 
de llarg del projecte es po-
den anar seguint setmana a 
setmana a les xarxes a través 
d’ @altafullalaserie. 

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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Entrevista a Teresa Sallés
Josep Gudayol i Puig

Uns aires de tardor ens con-
viden a recordar els orígens i 
la memòria del nostre Casal, 
avui Residència Casal Verge 
de Montserrat.

Per això entrevistem la Ma-
ria Teresa Sallés i Careta, 
nascuda a Balsareny el 26 
setembre de 1926. La Tere-
sa va estudiar la primària a 
les monges Dominiques de 
Balsareny; després, va fer un 
curset de Puericultura a Bar-
celona. I més endavant, un 
curs de 3 anys d’Infermeria 
a la Creu Roja de Barce-
lona, on va obtenir el títol 
d’infermera. 

Llegir li ha agradat sempre 
molt; “per desgràcia”, diu, 
“ara ja pràcticament no puc”. 
Li agrada escoltar la ràdio i 
veure la televisió; i també fer 
exercici: als seus 94 anys, 
cada dia surt al matí a ca-
minar pel poble durant una 
horeta. 

— En primer lloc, parleu-
nos de quelcom dels vostres 
anys juvenils. 

— Als 16 anys vaig començar 
a treballar a la fàbrica de cal 
Viñas. Mentrestant vaig fer 
un curset de puericultura a 
Barcelona. Vaig començar a 
vacunar nens i nenes a cà-
rrec de l’Ajuntament: ho vaig 
fer durant cinc anys. 

— Sabem de la vostra vin-
culació amb el Casal Verge 

 Núria Font

de Montserrat. Digueu-nos: 
com i quan va començar? 

— L’any 1947 van inaugu-
rar el Casal. Hi van anar les 
monges Josefines, i l’any 
1948 es va formar el con-
sultori del Dr. Torner; jo vaig 
començar a treballar amb ell 
com a auxiliar. El Casal es 
va transformar en clínica, i jo 
formava part de l’equip qui-
rúrgic del dr. Torner.

— En aquells anys, com era 
l’activitat mèdica del Casal?
 

— Hi havia un equip quirúrgic 
format per diferents espe-
cialistes. El Dr. Torner era el 
cirurgià general; el Dr. Alfons 
Castenera era l’oculista; el 
Dr. Prades Pla era l’otorrino; 
el dentista era el Dr. José 
Martínez Cano; l’analista, el 
Dr. Jaume Sard; l’ajudant, 
el Dr. Espona; el practicant, 
José Lorente; i la instrumen-
tista era jo.

— Podeu dir-nos quin era el 
sosteniment econòmic que 
tenia el Casal?

— Es sostenia amb el paga-
ment de les mútues dels in-
gressats al casal. Només hi 
havia deu llits.

— Vinculada al món de la 
infermeria al costat del met-
ge cirurgià Dr. Jaume Torner, 
recordeu algun fet rellevant 
de què fos protagonista al 
Casal? 

— Recordo la primera opera-
ció que es va fer a cor obert. 
Va ser un fet molt rellevant 
perquè era la primera que es 
feia a Barcelona. Van venir 
molts metges de Barcelona 
per presenciar aquell fet tan 
insòlit. 

— Expliqueu-nos com eren 
les assistències mèdiques en 
aquell temps, i què eren els 
“aconductats”.

— L’any 1949 es va iniciar el 
consultori del Dr. Torner i la 
gent se’n van fer socis. Pa-
gaven una quota cada mes, 
la “iguala”. Les visites i les 
operacions eren gratis. La 
cirurgia es feia al Casal i les 
operacions d’amígdales, al 
consultori.

— Voleu afegir-hi quelcom 
més?

— Durant els primers anys, 
el Casal va ser clínica. Al cap 
d’un temps, el Dr. Torner va 
marxar a Amèrica, però el 
consultori va continuar amb 
altres especialistes, i així va 
funcionar fins que es va con-
vertir en residència. 

Plaça de la Mel, b2, local 2.
Tel. 93 249 73 57 
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El Torrent Salat d’Avinyó 
Isidre Prat Obradors conté molt ferro i altres me-

talls, i poc oxigen. És una 
aigua tenyida amb uns típics 
colors ataronjats, perquè hi 
viuen determinades espè-
cies de bacteris adaptats a 
aquestes condicions, que 
transformen els compostos 
de ferro de les roques que 
travessen i donen aquests 
colors, que són òxids de 
ferro (com rovell). També 
excreten uns filaments que 
originen l’aspecte llefiscós i 
oliós (com d’oli) d’aquestes 
aigües. A més, hi ha bacteris 
fotosintètics. 

En aquest ambient també 
hi trobem algunes plantes 
adaptades a l’alta salinitat de 
l’aigua que agafen (plantes 
halòfites), com és el cas del 
jonc marí i algunes algues 
verdes. 

Curiositat: Es veu que 
s’havia aprofitat aquesta sal 
per condimentar el menjar, 
en èpoques de misèria.

 Isidre Prat

L’aigua salada

 Isidre Prat

Algues i plantes adaptades en el curs del torrent

 Isidre Prat

Típics colors ataronjats, pels òxids 
de ferro que deixen anar els bacteris

 Isidre Prat

Salt del curs del riu on brolla aigua salada

 Isidre Prat

Surgències d’aigua salada, 
amb aspecte llefiscós i oliós

 Isidre Prat

Part final del torrent, amb moltes algues

On es troba?

És un torrent que neix prop 
del pic de Sant Sadurní (581 
m, a Avinyó) i de Serraïma 
(Sallent),  que rep aigua sa-
lada de les surgències pro-
cedents d’una capa de sal 
del subsòl, que es troben en 
diversos llocs al llarg del seu 
recorregut. 

On desemboca?

Desemboca a la riera Ga-
varresa, a l’altura de la finca 
de Ca l’Abadal, la que dona 
nom a molts vins de D.O. Pla 
de Bages. Per això també és 
anomenat Torrent Salat de 
l’Abadal.

Com arribar a la 
desembocadura del 
torrent, també anomenat 
Torrent salat de l’Abadal? 

Cal agafar la carretera B-431 
d’Artés a Avinyó i, un cop 

passat el pont sobre la Ga-
varresa, després d’Horta, a la 
banda esquerra es pot deixar 
el cotxe. Anant a peu al cos-
tat d’uns conreus, i vorejant 
la mateixa riera, durant un 
quilòmetre aproximadament, 
s’arriba a l’aiguabarreig del 
torrent amb la riera. Aquests 
conreus corresponen a una 
terrassa fluvial formada per 
sediments que va dipositar 
aquí la Gavarresa fa milers 
d’anys. 

Durant uns 100 metres 
amunt des de la desembo-
cadura del torrent, es poden 
observar bé algunes de les 
surgències: es veuen uns 
tolls d’aigua que surten de 
sota; és aigua subterrània. 

Per què és salada, 
aquesta aigua?

Si es tasta, resulta que és 
quasi tan salada com l’aigua 
del mar. Es tracta de la ma-
teixa sal de la muntanya de 
sal de Cardona, dipositada 

aquí quan es va evaporar 
l’antic mar que cobria la Ca-
talunya Central;  però no està 
relacionada amb les mines i 
els runams salins més pro-
pers de la comarca (els de 
Sallent, Vilafruns i Súria). La 
prova és que aquesta aigua 
conté clorur de sodi, com la 
del mar i la sal de Cardona, 
però no conté potassi (no hi 
ha potassa), tot i que es tro-
ba més a la vora. D’això se’n 
diu una “anomalia geoquími-
ca”. De manera que al Ba-
ges hi ha força surgències 
d’aigua salada procedent de 
l’activitat minera, però aques-
ta no hi té res a veure.

Entre els límits del Geoparc 
hi ha una altra surgència na-
tural d’aigua salada, prop 
d’aquesta, que és a Santa 
Maria d’Oló. Totes dues te-
nen el mateix origen.

Quin aspecte té 
aquesta aigua? 

A part de ser salada, també 
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Ana M. Pérez Hidalgo

Biblioteca, encara, en temps de la covid19

Com sabeu, la biblioteca va 
tornar a obrir el 4 de juny 
amb els serveis molt limitats 
(bàsicament préstecs i de-
volucions de documents) i, 
paulatinament, els hem anat 
ampliat seguint les normati-
ves que ens van arribant 
des de les administracions 

públiques. 

Podríem dir que actualment 
oferim un servei força norma-
litzat, només que tenim mol-
ta cura de l’aforament i les 
mesures d’higiene i de dis-
tanciament, fet que ens limi-
ta força a l’hora d’organitzar 
activitats grupals (tant 
d’adults com les adreçades 

Ana M. Pérez Hidalgo

L’Hora del Conte 

Va ser el dimecres 14 
d’octubre (la darrera hora del 
conte va ser al febrer), “Ani-
malades”, i va anar a càrrec 
de l’Anna Garcia, de la com-
panyia ‘Els Contes de l’Anna’. 
Eps! No va ser gens fàcil. Us 
ho expliquem:

Per disposar de més afo-
rament, es va programar a 
la plaça Onze de Setem-
bre, però just en el moment 
que els nens i les nenes co-
mençaven a accedir-hi es  
va posar a ploure. Minuts 
d’espera per veure si afluixa-
va i, veient que no, reacció 
ràpida: es faria a la Biblioteca, 
en dues sessions per poder 
complir amb els requisits de 
separació entre unitats fa-
miliars (volem agrair a la na-
rradora aquest oferiment). 
L’aforament inicial era de 30 
persones i, finalment, en van 
poder seguir l’espectacle 24. 
Alguns dels apuntats no hi 
van assistir justament perquè 
la pluja va començar a caure 
just a l’hora que començava 
l’espectacle i, d’altres, no van 
considerar oportú esperar-se 
a la segona sessió (ho ente-
nem perfectament, plovia i 
esperar-se mitja hora al carrer 
no era agradable i, per altra 
part, anar a casa i tornar tam-
poc era massa viable). Ho la-

mentem, demanem disculpes 
si algú ens va sentir agreujat, 
i esperem que en la propera 
ocasió TOTS i TOTES pu-
guem gaudir de l’espectacle.

L’Anna Garcia ens va oferir 
un espectacle de titelles on 
els protagonistes eren ani-
mals diversos, acompanyats 
de música d’acordió en di-
recte. Ens agraden molt els 
espectacles de l’Anna perquè 
els fa molt participatius, ale-
gres, plens de valors i, sobre-
tot, perquè observem que els 
nens i les nenes (i també els 
pares i les mares) els seguei-
xen molt atents i s’ho passem 
d’allò més bé. 

 Ana M. Pérez Hidalgo

als infantils). Malgrat això, 
des de l’Ajuntament de Bal-
sareny s’estan fent esforços 
per intentar dur a terme el 
màxim d’activitats que la si-
tuació actual ens permeti.

Gràcies a aquests esforços 
ja vam poder fer la primera 
Hora del Conte des de la co-
vid-19!

 Ana M. Pérez Hidalgo

 Arxiu
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Ana M. Pérez Hidalgo

Dia Mundial de la Salut Mental 
i activitats de les biblioteques

Ana M. Pérez Hidalgo

Bibliolabs

Laboratoris d’experimentació 
i creació amb infants. 
Els Biblioslabs són uns labo-
ratoris que conviden a gene-
rar i compartir coneixement a 
partir de l’experimentació i la 
innovació en camps com la 
tecnologia, la ciència, l’art o 
la literatura. Amb el Bibliolab, 
entre tots els participants, fa-
briquem coneixement d’una 
manera creativa. 

Estan impulsats i subven-
cionats per la Gerència de 
Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona i les diferents 
biblioteques de la xarxa 
poden triar dos bibliolabs 
concrets per oferir als seus 
usuaris. Enguany, a la Biblio-
teca de Balsareny n’hem triat 
un d’art i un altre de narrativa 
i els hem ofert directament 
a l’Escola Guillem de Balsa-
reny per poder-los adreçar a 
grups ‘bombolla’ concrets i 
així no haver de patir per la 
interacció entre els partici-
pants. Aquests són:

La Fàbrica d’històries

A càrrec de TeatrArt, adreçat 
als alumnes  de 3r. Un taller 
on els participants aprenen 
a inventar petites històries 
a partir de desencadenants 
diversos: objectes, llocs, 

 Ana M. Pérez Hidalgo

paraules, personatges... 
Aquestes històries es con-
vertiran en escenes per po-
der ser representades. El 
taller ofereix la possibilitat 
d’explorar en la imaginació i 
la creativitat dels participants 
per tal de construir un guió, 
alhora que combina el fet 
d’inventar amb el fet de re-
presentar la història. Dilluns, 
26 d’octubre, al matí.

Punxa, entinta i estampa

A càrrec de Catàrtic, 
adreçat als alumnes de 2n. 
En aquest taller experimen-
tarem amb la tècnica del 
gravat. Coneixerem el pro-
cés d’elaboració de planxes 
i matrius. Treballarem la tèc-
nica del buidat i aprendrem 
a entintar i estampar per 
fer les nostres pròpies im-
pressions. Per inspirar-nos 
farem una revisió d’alguns 
dels mestres del gravat, 
com ara Joan Hernández-
Pijuan o Joaquim Chancho, 
i veurem les possibilitats 
expressives que ofereix 
aquesta tècnica. Dimecres, 
21 d’octubre, al matí. 

 Ana M. Pérez Hidalgo

 Ana M. Pérez Hidalgo

Aquesta commemoració, 
promoguda per la Federació 
Mundial de la Salut Men-
tal, va néixer l’any 1992 per 
equiparar la salut mental 
amb la salut física. El seus 
objectius són: sensibilitzar 
la societat sobre els tras-
torns mentals, lluitar contra 
l’estigmatització que patei-
xen les persones afectades 
i impulsar iniciatives que en 
millorin l’atenció. 

Des de les Biblioteques del 
Bages i el Moianès ens su-
mem a aquestes reivindica-
cions i, any rere any, progra-
mem activitats relacionades 
(clubs de lectura, aparadors 
bibliogràfics, hores del conte, 
xerrades sobre aspectes con-
crets de la salut mental…).

Enguany estava dedicada a 
la COVI9 i les activitats han 
tingut un component virtual 
important. Us n’expliquem 
tres en què la Biblioteca de 
Balsareny ha participat:

Conferència 

“Salut mental en temps de 
COVID 19” a càrrec de les 

Dres. Àurea Autet i Meri-
txell Viladrich, de la Divisió 
de Salut Mental a Altahia. Va 
tenir lloc el 10 d’octubre pre-
sencialment a la Biblioteca 
de Sant Vicenç de Castellet 
i la resta de biblioteques la 
van poder seguir en directe 
a través del seu Canal de 
Youtube.

Club de lectura virtual 

virtual al voltant del llibre 
L’ànima perduda, escrit per 
la Premi Nobel Olga Tokar-
czuk i il·lustrat per Joanna 
Concejo. Va ser conduit pel 
bibliotecari i escriptor Pep 
Molist i hi van participar 
usuaris i bibliotecàries de la 
comarca.

Publicacions relacionades 
amb la salut mental 

pensades per a ser publi-
cades a través de diferents 
canals de les xarxes socials: 
recursos de salut mental que 
estan a prop nostre, selec-
ció de novel·les ‘feel good’, 
importància de l’alimentació 
per a la salut mental… 
L’aportació de la Biblioteca 
de Balsareny va ser aquesta:
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 Grup Piscina 2020

Josep Gudayol i Puig

L’estiu a casa: atenció i servei a la Piscina Municipal

Aquest estiu, tot i la pandè-
mia de la covid-19, la pis-
cina va poder obrir al públic 
de l’1 de juliol al 13 de set-
embre de 2020, i els dotze 
primers dies van ser portes 
obertes per la gent de Bal-
sareny. Com els darrers anys 
Aquasos, d’Igualada, ha estat 
l’empresa que ha contractat 
els treballadors (recepcionis-
tes) i el grup JTA Gestió Es-
portiva S,L els socorristes. 
Coneguem-los.

Maria del Mar Galbis, de 
Balsareny, recepcionista, ens 
comenta que és un any trist 
per la raó d’una pandèmia 
que ens ha obligat a haver de 
prendre unes mesures que 
no han estat agradables per a 
tothom: posar-te gel hidroal-
còholic i que tothom porti la 
mascareta a l’entrar i sortir 
del recinte, i prendre la tem-
peratura a tothom i controlar 
l’aforament per a poder gau-
dir del recinte amb un espai 
verd i agradable.

També ens diu que aquest 
any és el segon que ha fet 
aquest servei estiuenc i 
n’està molt contenta. No ha 
tingut cap tipus d’incidència, 
ja que tothom ha estat molt 
conscient del que la llei mar-
cava. Per tot això, la seva ob-
servació global és molt posi-
tiva, tret d’haver de conviure 
amb la covid-19.

Blanca Soler i Cerdà, de 
Balsareny, i també recepcio-

nista, ens diu que és el primer 
any que ha tingut l’oportunitat 
de fer aquesta feina, i ens 
confirma que entre les mesu-
res que van haver d’adoptar 
per la covid-19 hi va ha-
ver la d’apuntar el número 
d’abonat.

“Com que érem tres recep-
cionistes, ha estat del tot 
satisfactori, perquè ens hem 
combinat els torns a la me-
sura més bona per a totes. 
No hi ha hagut cap incidèn-
cia greu, tot i l’epidèmia. El 
poble ha respost positiva-
ment, sempre conscient de 
respectar les normes. Estic 
molt satisfeta de poder com-
provar i conèixer gent d’altres 
pobles. Com a particularitats, 
enguany no s’han venut en-
trades, i cal dir que els darrers 
dies d’obertura hi va haver 
molt poca gent”.

Bika Soler Nadal, de Bal-

sareny, com a primer any de 
recepcionista ens afirma que 
s’hi ha trobat molt bé. “De 
ben segur que, com us hau-
ran dit les meves companyes, 
ha estat un any dur. A con-
seqüència de la pandèmia 
s’han hagut de fer i prendre 
les mesures que marca la llei: 
mascareta a l’entrada, pren-
dre la temperatura... Jo, per-
sonalment, per causes alie-
nes d’una altra companya, 
he de dir-vos que tan sols hi 
he estat treballant les últimes 
tres setmanes. En general 
la gent, els usuaris, ha estat 
molt conscienciada, cosa 
que ens ha fet molt més agra-
dable la nostra feina”.

Marc Català i Martí Garcia 
han estat els socorristes. Ens 
diuen que s’hi han trobat molt 
bé, a Balsareny, tot i que a 
conseqüència de la covid-19 
han hagut de controlar dis-
tàncies entre tovalloles, dis-

tàncies dins del recinte i con-
trol de l’aforament permès 
dins les disposicions de la llei. 
“Enguany no hem treballat 
per a altres piscines”.

“Com a anècdota puc expli-
car”, diu el Marc, “que just 
quan portàvem només una 
setmana de feina, en un 
moment donat li van pujar 
els bessons a una senyora 
quan es trobava dins l’aigua. 
Passats uns moments 
d’incertesa, però, no vaig ha-
ver de tirar-m’hi”. Tot i això, 
el Marc ens comenta que va 
passar un bon ensurt.

“Com a observació puc dir-
vos que enguany la piscina 
va haver de tancar més aviat 
del previst, ja que els darrers 
dies hi havia molt poca gent. 
Resumint, un any incomplet 
per culpa de la pandèmia, 
però molt satisfets de poder 
treballar dins la temporada”.
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Gent de casa, quina sort!
Josep Gudayol i Puig

Sense que em costi dir-ho, 
ho sabeu prou bé, gràcies 
a la gent de casa! Avui em 
plau de nou contribuir en la 
literatura casolana. El nostre 
dia a dia és aquesta realitat 
quotidiana que ens permep 
palpar de prop aquelles per-
sones que sense fer gens 
de soroll estimen de veritat. 
Aquest fet quotidià tan sols 
el podem viure els pobles 
on el bon dia el comencem 
a viure amb les primeres 
clarors.

Si no recordo malament va 
ésser un dia com avui, és 
a dir un dimarts; us explico: 
Passades de llarg les dotze 
hores del migdia soc a la cui-
na de casa i en aquesta oca-
sió em disposo a prepararme 
una amanida, fet no habitual 
però que en aquesta ocasió 
va anar així. Quan tinc els 
ingredients preparats obro 
l’ampolla de l’oli i a l’intentar 
obrir el tap “casum dena” no 
hi ha manera de fer-ho. Estic 
a punt de llençar l’ampolla i 
provar d’obrir-ne una altra 
quan se m’encén la bombeta 

Assemblea del Centre Instructiu i Recreatiu
Junta del Centre Instructiu i Recreatiu

Al Centre Instructiu i Re-
creatiu vam celebrar 
l’assemblea general or-
dinària de socis, adaptant-
nos a l’excepcionalitat de la 
pandèmia. Ho vam fer du-
rant tota la jornada del 26 
de setembre, amb diferents 
franges horàries i repartits 
per grups.

La situació de restriccions 
que patim pel que fa les reu-
nions socials va fer que no hi 
hagués l’assistència de tots 
els socis, però sabem que hi 
són, i els tenim en compte. 
Malgrat això, l’assemblea es 
va desenvolupar amb una 
bona participació, i el soci 
majoritàriament va avalar i 
reconèixer la bona feina que 

i tot agafant l’ampolla baixo 
els quinze graons de casa i 
suto al carrer per arribar-me 
a l’establiment més pròxim.

- Bon dia, goiteu, em trobo 
amb aquest problema, vol-
dríeu ajudar-me?

Allargant l’ampolla un dels 
components intenta pres-
sionar el tap i de cap ma-
nera, i es dóna per vençut 
per de sobte, de la foscor 
de l’interior surtí disposat 
en Jose Luís, veí i company 
col·laborador del Sarment 

(quan tenia la indústria quí-
mica al carrer del polígon), 
esgrimint una mena d’eina 
miracle aconseguint desta-
par l’ampolla Gràcies!

Persones anònimes que no 
solen sortir a cap diari però 
que són mereixedores del 
meu agraïment quotidià, 
com també l’oferiment que 
em van fer d’un CD (Cantai-
res de Casa, “Els Trumlai-
res”). Gent que estima, és 
la sensillesa quotidiana que 
permet dir: Gent de casa, 
quina sort!

duem fent entre tots al Ca-
sino, malgrat les dificultats 
que hem hagut de patir.

Estem treballant en comis-
sions d’activitats, memòria 
històrica, etc. Hi ha mol-
ta feina a fer i convidem a 
tothom a participar-hi, i així 
poder gaudir de millors re-
sultats amb els projectes 
que hi ha oberts per a la mi-
llora del Centre.

A l’assemblea es va apro-
var l’acta anterior, així com 
l’estat de comptes i gestió 
de l’entitat, que aquest any 
ha registrat 50 nous socis; i 
desitgem seguir-ne sumant, 
ja que tots sou importants 
per fer de Balsareny i les se-
ves entitats un poble actiu i 
participatiu.

Vam presentar una planifi-
cació d’activitats, que co-
mencen des d’ara i fins al 
juny amb tallers de: Ritmes 
llatins, arts i manualitats, i 
teatre. També hi ha progra-
mada l’actuació musical, per 
al 23 d’octubre, de Hidepeck 
Band, de la qual forma part 
el balsarenyenc Àxel Garcia. 

Ens agradaria dur a terme 
properament diverses 
exposicions al bar 
Casino, col·laborant així 
amb diferents entitats, 
col·lectius o persones que 
hi estiguin interessades, 
tant en exposar com en 
visitar-nos.

Seguim amb molta il·lusió 
i empenta. Amb ganes de 
treballar, amb la mà estesa 

i amb braços i cors oberts, 
per fer del nostre Casino un 
lloc participatiu on sentir-s’hi 
bé.

Gràcies, socis! Gràcies, Bal-
sareny!

Àngel Guimerà, 17- BALSARENY
Tel. 93 839 64 48

@cafeteria_bar_el_casino

Cafeteria Bar 
El Casino
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Mn. Antoni Bonet i Trilla

Trobada a la capella 
del Castell  

Va tenir lloc el dia 8 de se-
tembre amb la celebració 
de l’Eucaristia a les 5 de la 
tarda. Enguany es va fer a 
l’exterior per raó de la pan-
dèmia. En acabar es va en-
trar a fer una salutació a la 
Mare de Déu i es va donar 
un punt record amb la imat-
ge de la Mare de Déu i un 

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Vida Creixent 

La darrera trobada del 
grup va ser el divendres 9 
d’octubre, a les 5 de la tarda, 
a la Llar parroquial. 

Del llibret “L’harmonia de la 
teva vida” es va tractar el punt 
primer: “Soroll, el caos de la 
meva vida”.

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Catequesi 

Es preveu de començar al-
gun dels grups en aquest 
mes d’octubre: concreta-
ment el segon curs de Con-
firmació i el segon de Cate-
quesi, corresponent a 4rt de 
Primària.  

Els altres, més endavant. Ja 
s’avisarà mitjançant un co-
municat. 

Llista-servei 
d’escolans/es 

Es preveu de reprendre-la a 
partir del mes de novembre.

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Trobada grup 
evangelitzador  

Va tenir lloc el passat 17 de 
setembre. Es van anar con-
cretant les propostes de cai-
re evangelitzador per anar 
tirant endavant. Una d’elles 
està prevista per al dia 21 
de desembre, dilluns, a les 
9 del vespre, de la qual ja 
anirem informant més enda-
vant. Les altres fan referèn-
cia a l’any 2021.

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Full Diocesà-Sarment  

Està disponible cada setma-
na a les tauletes del temple 
i també a l’estanc Casaldàli-
ga. També hi ha la possibilitat 
de rebre’l cada setmana al 

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Rober de 
Càritas

Als baixos de la rectoria. 
Obert cada dilluns de les 4 a 
les 6 de la tarda.

propi domicili fent una subs-
cripció de tot l’any. Una bona 
manera de rebre formació és 
la lectura cada setmana del 
Full Diocesà, el qual té diver-
ses seccions tant de caire 
formatiu com informatiu. 

 Arxiu

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Bústia de 
suggeriments  

Sempre que tingueu algun 
suggeriment de cara a mi-
llorar el servei pastoral de 
la nostra parròquia, podeu 
dipositar-lo a les caixes 
de l’ajuda a l’Església del 
temple o bé fer-lo arribar a 
aquest correu electrònic: 

abonettrilla@hotmail.com 

 Arxiu

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

pensament del bisbe Pere 
Casaldàliga.

A partir del dimarts 6 
d’octubre, el pelegrinatge-
romeria a la capella del Cas-
tell té lloc a la tarda. Es sor-
tirà de la plaça Ricard Viñas 
a 2/4 de 4 de la tarda per co-
mençar la pregària del rosari 
i del Mes de Maria a les 4. 
Cal que ho tinguem present. 

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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Andreu Molina Alcalá 
R. Carreté

El passat 9 d’octubre ens va 
deixar, a l’edat de 67 anys, 
Andreu Molina Alcalá. 

De jove havia ballat el Ball 
de la Faixa i va formar part 
de l’Agrupament Escolta 
Guillem de Balsareny. Però 
sobretot el recordarem per 
la seva destacada partici-
pació en la història del Club 
Handbol Balsareny. En va ser 
jugador, un excel·lent porter, 
i després entrenador dels 
equips base i sènior als anys 
80. Amb ell a la banqueta, el 
primer equip va arribar a les 
portes de l’ascens a Segona 
Nacional al 1983, marcant 
així la època daurada del club 

 Arxiu Joan Prat

que al llarg de moltes dèca-
des ha portat amb tanta dig-
nitat el nom de Balsareny per 

Josep Torras i Rodergas
R. Carreté

Al poble de l’Esquirol 
(Osona), el passat dia 9 
d’octubre, va morir Josep 
Torras i Rodergas, natural 
de Balsareny, a l’edat de 78 
anys. 

En Josep Torras era un 
home senzill i afable, però 
sobretot molt savi en la seva 
discreció. Llicenciat en Teo-
logia al Pontifici Ateneu An-
selmià de Roma, i diplomat 
en Magisteri, tenia també 
estudis de filosofia antiga, 
medieval i moderna, així 
com de grec neotestamen-
tari i llatí; a més, dominava 
moltes altres llengües i pos-
seïa una cultura humanística 
vasta i heterogènia. 

Va ser professor de Teolo-
gia Moral, i va ser un dels 
principals artífexs de la Gran 
Enciclopèdia Catalana, on 
va exercir de director de 

l’oficina lexicogràfica, a part 
de ser assessor lingüístic 
i corrector entre els anys 
1973 i 2007. També va ser 
cap de redacció del Diccio-
nari de la Llengua Catalana 
i del Diccionari Català-Cas-
tellà i el Diccionari Castellà-
Català i el Gran Diccionari 
de la Llengua Catalana, tots 
de l’Enciclopèdia Catala-
na; unes eines de gran uti-
litat per als escriptors en la 
nostra llengua. I entre altres 
coses, va traduir les Con-
ferències de Cassià, la Teo-
logia mística de l’Església 
d’Orient, de Lossky; i va 
ser traductor i corrector de 
l’Opera Omnia del filòsof 
Raimon Pannikar i correc-
tor de diversos llibres de la 
col·lecció Sagrats i Clàssics 
de l’editorial Fragmenta. 

A part de la seva important 
tasca filosòfica, teològica 
i lingüística, ens deixa una 
gran persona. Expressem el 

nostre condol a la família, i el 
recordarem sempre que fem 
servir els diccionaris i enci-

 Arxiu particular

les pistes esportives del país. 

Expressem el nostre condol a 

la seva família, i també a tots 
els membres del club i als 
seus companys d’equip. 

clopèdies que va contribuir 
decisivament a redactar. 
Scripta manent.

L’Andreu és el de darrere a la dretaBústia de 
suggeriments  



Goigs a llaor de Pere Casaldàliga i Pla,
bisbe de Sâo Felix i capellà dels pobres

goigs
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Balsareny, al cor del Bages, 
frec a frec del Llobregat...
Quin bressol, estimat Pere,
tros de cel que s’ha esquinçat!

1. Missioner, Cor de Maria,
el veí Pare Claret...
La suprema llanternada
que us empeny pel Camí Dret 
arriscant la serralada
d’un insigne apostolat:
Quin bressol, estimat Pere,
tros de cel que s’ha esquinçat!

2. Amb els indis vau sentir-vos
un autèntic català,
escampant arreu la xeixa
del missatge cristià, 
roinejant a l’Amazònia
xarbotades de bondat:
Quin bressol, estimat Pere,
tros de cel que s’ha esquinçat!

3. Us corseca la injustícia
dels inflats terratinents
amb l’embat de la misèria
i l’orgull dels prepotents, 
la riquesa en mans de quatre
que eternitzen l’altercat:
Quin bressol, estimat Pere,
tros de cel que s’ha esquinçat!

4. Amb el poble miserable,
sense casa i mort de fam
a la llum de l’Evangeli
aixequeu al cel el clam
contra els rics de les hisendes
que el país han malmenat:
Quin bressol, estimat Pere,
Tros de cel que s’ha esquinçat!

5. Els poders amb l’amenaça,
les presons, l’embat i el crim 
han encès la violència.
Han provat que des del cim
les més altes jerarquies
us deixessin mal parat:
Quin bressol, estimat Pere,
tros de cel que s’ha esquinçat!

6. Barrejat amb la misèria
i amb l’empenta que porteu
heu senyat aquesta terra
amb els braços de la Creu.
Un bon dia, per la Causa, 
fou, Jesús, crucificat...
Quin bressol, estimat Pere,
Tros de cel que s’ha esquinçat!

7. A la cleda, sense balda,
de la casa rectoral,
qui tenia preferència
era el pobre i el malalt; 
sempre el pas de l’habitatge
era obert de bat a bat:
Quin bressol, estimat Pere,
tros de cel que s’ha esquinçat!

8. Repenjat a l’Escriptura
éreu l’home més mal vist
per la dèria que teníeu
pel Regnat de Jesucrist
i amb addictes desvetllàveu
l’enyorada llibertat:
Quin bressol, estimat Pere,
tros de cel que s’ha esquinçat!

9. De seguida us adonàreu
que hi ha un poble que pateix
(morts de fam s’abraonaven).
La injustícia el món panseix
sota el jou de l’esclavatge
i el poder desenfrenat:
Quin bressol, estimat Pere,
tros de cel que s’ha esquinçat!

10. Desitjàveu com els arbres
esllanguir-vos a peu dret:  
arriscar-vos mil vegades,
és de l’èxit del secret.
Sense el jaç de la justícia
no hi ha trets de llibertat:
Quin bressol, estimat Pere,
tros de cel que s’ha esquinçat!

11. Éreu Bisbe. Als endreços
vau desar-hi els atuells.
Com els altres feligresos
us vestíeu, igual que ells;
amb un plat damunt la taula
tothom hi era convidat:
Quin bressol, estimat Pere,
tros de cel que s’ha esquinçat!

Balsareny, al cor del Bages, 
frec a frec del Llobregat...
Quin bressol, estimat Pere,
tros de cel que s’ha esquinçat!

Sebastià Codina i Padrós, 
agost de 2020

(“Vacarisses, balcó de Montserrat.
 Des del Cingle. Recull de Goigs”)



Del setembre 
a la tardor, 
torna la calor
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meteorologia/repte

Francesc Camprubí

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)             19,9
Mitjana (min.+ màx.)         21,1
Mitjana de mínimes           12,3
Mitjana de màximes        29,8
Mínima (dia 26)       4,0
Màxima (dia 13)       35,7
Mín. més alta (dia 18)       17,3
Màx. més baixa (dia 25)     20,8

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 4)         1.017,7
Mínima  (dia 27)             996,3

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 25) 47,9
Velocitat mitjana                7,0
Recorregut del vent (en km) 
5.062,1

La pluja (litres/m2)
Dia 9   12,8
Dia 18  6,1
Dia 19  1,0
Dia 21  15,3
Dia 25  3,6
Total   38,8

Roc Carulla

Repte núm. 54

El rellotge d’agulles d’un 
campanar marca les nou 
en punt. Quina hora 
serà la següent quan
les agulles tornaran 
a marcar un angle
recte?

Salut i lògica.

Resposta al repte 53: 180 g

cultura

 Jordi Sarri

Salut, pastors! (Que falta ens fa)
Pastorets de Balsareny

Les circumstàncies sani-
tàries que des de mitjans de 
març s’arrosseguen a causa 
de la pandèmia de covid-19 
han portat la incertesa a mol-
tes activitats de cultura po-
pular, que no se sap encara 
si es podran dur a terme i en 
quines condicions. “La cultu-
ra és segura” i no es coneix 
cap cas de contagi en activi-
tats de cultura popular, fetes, 
això sí, amb totes les mesu-
res de seguretat dictades pel 
Procicat i les autoritats com-
petents.

La junta dels Pastorets de 
Balsareny ens vam voler an-
ticipar a les incerteses que 
prevèiem que es podrien do-
nar, i ja al mes de juny vam 
fer una enquesta entre els 
membres de l’associació. Hi 
preguntàvem si les persones  
que, en gran nombre i amb 
molt afany de col·laboració, 
participen en la nostra acti-
vitat entendrien que aquest 
any preparéssim una ver-
sió reduïda dels Pastorets, 
adaptada per a pocs intè-
rprets, i si entendrien que 
per aquesta causa molta 
gent aquest any no hi po-
dria participar. La resposta 
va ser positiva, pràcticament 
unànime: de tots els que van 
respondre, tan sols una per-
sona proposava “esperar” 
abans de prendre la decisió. 
També demanàvem volun-
taris per actuar, i una part 
dels que van respondre s’hi 
van oferir. Per això la junta, a 
proposta del director artístic, 
Climent Ribera, va decidir, ja 
a finals de juny, preparar una 
obra breu, sense entreacte, 
basada en els nostres Pas-
torets tradicionals però des 
d’una perspectiva diferent, 
contemporània i trencadora, 
amb tan sols una dotzena 
d’actors i amb el mínim de 
personal tècnic, sense es-

cenes de poble ni dansaires 
i sense persones de risc, ni 
majors de 65 anys ni menors 
d’edat. 

L’evolució de la pandèmia i 
els successius rebrots han 
demostrat que era necessari 
prendre una resolució amb 
temps suficient per a imple-
mentar-la; i que la idea que 
es va adoptar va ser encerta-
da, en la confiança que la si-
tuació sanitària a finals d’any 
permeti de portar-la a terme, 
com esperem i desitgem. 
Des de primers de juliol, el 
Climent ja va treballar en el 
nou guió, i en la selecció dels 
participants que s’havien 
ofert; i a mitjan setembre ja 
van començar a assajar. 

L’espectacle d’enguany por-
tarà per nom “Salut, pastors! 
(Que falta ens fa!)”. Serà un 
espectacle totalment con-
temporani, on els personat-
ges tradicionals prenen vida 
en l’actualitat, deixant de 
banda els poders sobrena-
turals; són del tot humanit-
zats i viuen els problemes 
de la gent del nostre temps. 
El text, abreujat, contindrà 
diàlegs que ja coneixem, 
però hi haurà un subtext to-
talment innovador. En el seu 
recorregut, els personatges 
faran un important viatge 
emocional, aprenent que és 
difícil i injust posar etique-
tes de bons i dolents, ja que 
simplement existeixen les si-
tuacions i els camins per on 
decidim tirar. 

A fi de mantenir distàncies, 
l’actuació tindrà lloc en part 
a l’escenari però sobretot a 
l’espai de la platea, de mane-
ra que el públic ocuparà tan 
sols les butaques de la grade-
ria que la normativa permeti. 
Som conscients que això 
reduirà considerablement 
el nombre d’espectadors, 
però ho assumim com a un 
mal menor, ja que l’objectiu 
de la junta és no suspendre 
les representacions, a fi de 
mantenir el caliu i preservar 
la continuïtat dels Pastorets, 
en espera que la situació mi-
llori i l’any que ve puguem re-
prendre l’activitat tradicional 
amb normalitat. 

El dia 27 de setembre vam 
celebrar l’assemblea gene-
ral ordinària de l’associació, 
per via telemàtica. Es van 
aprovar els comptes anuals 
de l’entitat i el pressupost 
per a la temporada que ve, 
i es va renovar la junta, que 
queda formada per: Mercè 
Farràs Manent, presidenta; 
Vladímir Díaz Sánchez, vi-
cepresident; Ramon Carreté 
Parera, secretari; Violeta Es-
tivill Rosell, tresorera; vocals, 
Mireia Carreté Ortega, Jordi 
Garcia Mas, Vanessa Mar-
tínez Crespo, Ferran Morral 
Ganduxé, Anna Obradors 
Calsina i Isidre Viu Paya-
rols. També es va acordar 
vendre, com cada any, par-
ticipacions de loteria de La 
Grossa de Cap d’Any: con-
videm tothom a col·laborar 
comprant-nos-en.  

L’Arcadi Solà és un gran se-
guidor del Repte. Aquest que 
us presento ara i aquí me l’ha 
fet arribar ell. Veureu que és 
molt original i enginyós.
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