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 Alfred Selgas

 Alfred Selgas

importància d’aquest espai 
natural per al poble i dema-
nar als promotors de l’obra 
que vetllin perquè l’impacte 
de les actuacions sobre la 
biodiversitat de l’entorn terri-
torial sigui la menor possible. 
Confiem que 
així sigui. 

A mitjans de novembre han 
començat les obres de re-
paració que l’Ajuntament de 
Manresa i el Parc de la Sé-
quia tenia previst de fer a la 
Resclosa dels Manresans, 
afectada pel temporal Glòria, 

obres que van generar con-
trovèrsia i preocupació en 
ambients ecologistes i a ni-
vell de poble, com hem anat 
informant en butlletins ante-
riors. En aquestes mateixes 
pàgines s’informa de l’acord 
de l’Ajuntament, pres per 
unanimitat, de subratllar la 

Vegeu més fotografies a sarment.blogspot.com
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La plaça Pere Casaldàliga i la biodiversitat
Sarment

El Ple municipal del passat 1 
d’octubre de 2020, entre al-
tres temes, va tractar del canvi 
de nom de la plaça Montserrat 
i de les obres a la Resclosa 
dels Manresans. N’oferim un 
resum:

Canvi de nom 
de la plaça Montserrat

Es va debatre la proposta del 
grup Suma de canviar el nom 
de l’actual plaça Montserrat 
pel de plaça Pere Casaldàliga, 
en reconeixement públic de 
la seva trajectòria vital en de-
fensa d’unes causes que llui-
ten contra la injustícia social. 
L’alcaldessa, Noèlia Ramírez, 
va argumentar que l’indret ja 
es coneix popularment per 
aquest nom. I va explicar el 
procediment a seguir, indicant 
que això era tan sols l’inici de 
l’expedient. El regidor Isidre 
Viu va dir que el seu grup veia 
bé que es facin homenatges a 
Pere Casaldàliga, però consi-
deraven que la forma en què 
s’havia fet, amb pressa i sense 
consensuar-ho amb la família 
ni amb la comissió del Pere 
Casaldàliga, no era la més 
adequada. El grup d’ERC, va 
dir, no està en contra del can-
vi de nom, però els semblava 
precipitat, i que no s’havia 
valorat, possiblement, el que 
calia valorar, ni s’ha fet cap 
consulta popular, que consi-
deren aconsellable en aquests 
casos. També va observar que 
no hi ha gaires carrers que 
portin un nom de dona, i que 

estaria bé tenir-ho en compte 
i corregir-ho en el futur per a 
nous carrers. 
L’alcaldessa va respondre 
que han recollit molts inputs 
favorables a aquesta propos-
ta per part de persones de la 
població; que en definitiva el 
nom ja és el que es fa servir 
popularment pel fet d’haver-hi 
el monòlit en honor del bisbe 
Pere, i que ara tan sols s’ha 
iniciat l’expedient i ja es veu-
rà si s’acaba aprovant. D’altra 
banda va indicar que es reu-
neixen sovint amb la Comissió 
i que també en parlaran amb 
la família. Pel que fa als noms 
de dona, va dir que el nom de 
plaça Montserrat fa referència 
a la muntanya,no pas al nom 
femení; i que hi ha altres car-
rers amb noms femenins, tot 
i no ser de dona; tot i així, va 
afegir, en casos de nous ca-
rrers es pot tenir en compte. El 
dictamen va ser aprovat amb 
sis vots a favor del grup de 
Suma Balsareny, i 5 absten-
cions del grup d’ERC. 

Moció sobre les obres a la 
Resclosa dels Manresans

L’alcaldessa, Noèlia Ramírez, 
va llegir una moció del grup 
Suma sobre la necessitat de 
minimitzar l’impacte sobre la 
biodiversitat del territori de les 
obres de reparació pels danys 
causats pel temporal Glòria a 
la Resclosa dels Manresans. 
Va explicar que, tot i que de 
moment encara no s’havia 
presentat cap sol·licitud de lli-
cència per part de l’Ajuntament 
de Manresa per fer l’obra, 

consideraven adient adoptar 
aquests acords. 

La moció proposava po-
sar de manifest la impor-
tància d’aquest indret per a 
l’Ajuntament de Balsareny i 
per als ciutadans; exigir al Parc 
de la Sèquia i a l’Ajuntament 
de Manresa que vetllin perquè 
l’afectació de l’obra sobre la 
biodiversitat territorial sigui la 
menor possible; demanar que 
es faci un seguiment exhaus-
tiu de l’obra i vetllar perquè 
un cop hagi conclòs l’obra 
les actuacions temporals re-
cuperin l’estat inicial; i traslla-
dar els acords al Parc de la 
Sèquia, a Aigües de Manresa, 
a l’Ajuntament de Manresa, 
a l’ACA i al Departament de 
Medi Ambient.

El regidor Isidre Viu va exposar 
que el seu grup es va informar 
de l’obra, i que  entenien la 
seva necessitat i la veien bé; 
però que, òbviament, s’ha 
de fer bé i amb respecte per 
l’entorn. La moció va ser apro-
vada per unanimitat.

Taxes, pressupost 
i altres qüestions

Entre altres temes, el Ple va 
aprovar per unanimitat un con-
veni amb la Mancomunitat del 
Cardener per implantar un cens 
genètic caní; i es van aprovar, 
amb 6 vots a favor i 5 absten-
cions, diverses modificacions 
de les ordenances fiscals. Es 
va debatre una modificació del 
pressupost, que incloïa, entre 
altres, l’adequació del camp 

de futbol i entorn, i una pista 
de pàdel al barri de Cal Nosa; 
es va aprovar amb 6 vots a 
favor i 5 en contra, ja que el 
grup d’ERC, tot i estar d’acord 
que es millori l’equipament del 
camp de futbol, no veia bé 
que l’import, prop de mig mi-
lió d’euros, es fes a càrrec del 
romanent de tresoreria, sinó 
que calia haver esperat a ob-
tenir altres recursos, com ara 
alguna subvenció. Es va donar 
compte de contractacions de 
personal, i de l’aprovació del 
projecte de millora energèti-
ca de l’enllumenat públic de 
Balsareny. I es va aprovar per 
unanimitat una moció del grup 
d’ERC de rebuig a la inhabilita-
ció del President de la Genera-
litat de Catalunya. 
En els precs i preguntes, en-
tre altres qüestions, el grup 
d’ERC va preguntar si es te-
nia constància d’un important 
moviment de terres a l’obaga 
del Cortès. L’alcaldessa va 
respondre que sí, i que tot 
i que l’Ajuntament no té la 
competència, ja que hi ha un 
pla tècnic de gestió forestal 
aprovat, es va comunicar tant 
al Departament d’Agricultura 
de la Generalitat com a la pro-
pietat; i que ha estat aquesta 
darrera qui ha comunicat que 
preparen els terrenys per des-
tinar-los a pastura. 

Per a conèixer amb tot detall 
aquests temes i altres trac-
tats en aquest Ple municipal, 
així com en Plens anteriors, 
recordeu que les actes es 
poden consultar al web de 
l’Ajuntament de Balsareny.

cafeteria - bar

Àngel Guimerà, 17- Tel. 93 839 64 48 - BALSARENY
@cafeteria_bar_el_casino
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L’espai natural de la Resclosa dels Manresans

Avui parlarem de l’espai de la 
resclosa, però des del punt 
de vista mediambiental. És 
un lloc darrerament molt rei-
vindicat, precisament perquè 
té molta importància com a 
Espai Natural del Bages. Per 
això, tothom vol que, mal-
grat les obres que cal fer a 
la Resclosa per poder seguir 
garantint el subministrament 
d’aigua a Manresa i comar-
ca, es mantingui aquest en-
torn natural amb el mínim 
impacte possible. Tot i la ur-
gència que hi havia, les obres 
no han començat fins a mei-
tat de novembre. 

L’espai, en el seu conjunt, 
és un gran bosc de ribera, 
que té el seu nucli principal 
al voltant de la resclosa, però 
que s’estén gairebé fins a 
Vilafruns i fins a vora Navàs, 
seguint el gran meandre de la 
Rabeia (un gran revolt que fa 

Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat

Camí estret al costat de la Resclosa, amb l’aguait d’ocells.

el riu) i vorejant també Sant 
Esteve.

On trobem més biodiversitat i 
abundància és al voltant de la 
resclosa, per la riba dreta del 
riu, per on passa un camí es-
tret, i durant els primers 700 
metres aproximadament de 
la síquia, que transcorren per 
un camí ample, fresc i amb 
molta ombra. 

Allà hi viuen animals, com 
diverses espècies d’ànecs, 
sobretot el collverd; el ber-
nat pescaire; la polla d’aigua; 
la fotja; el blauet; la merla 
d’aigua; la mallerenga cua-
llarga; el pit-roig i altres. Tam-
bé s’hi havien vist llúdrigues, 
anys enrere; i ara hi podem 
trobar visons americans inva-
sors.

Pel que fa a les espècies 
vegetals, hi predominen les 
capçades d’importants ar-

bres, que esmentarem, però 
la gran biodiversitat es troba 
sobretot en arbustos i her-
bes.

La unitat vegetal més cone-
guda, que s’ha fet ara molt 
popular, pel perill que les 
obres puguin malmetre’n al-
guns exemplars, és la verne-
da, donat que pràcticament 
és l’única del Bages. Arran 
de la resclosa hi tenim entre 
15 i 20 verns (Alnus glutino-
sa), que se’ns va assegurar 
que es podrien mantenir; de 
fet, són els que més perillen, 
ja que són els més propers 
a les obres; algunes de les 
seves branques estan incli-
nades, gairebé en horitzon-
tal, fins a un metre a tocar de 
l’aigua, com es pot veure en 
una foto. A veure si els po-
dem salvar!

Si bé aquests verns són 
potser els més emblemàtics, 
a la zona n’hi tenim molts 
més: per exemple, els verns 
de l’illa del davant de la res-

closa, junt amb salzes i algu-
nes altres espècies; també 
n’hi ha a partir del km 0 de la 
síquia fins al pont del Riu i fins 
al Molí. L’extensió de verns 
continua, per l’altra banda, 
fins a la Rabeia i entre aques-
ta i Sant Esteve. Per tant, de 
moment, no desapareixerà 
pas del nostre terme, aquest 
important arbre de ribera.

Tornant a la zona del voltant 
de la resclosa, els princi-
pals arbres que es barregen 
amb els verns són els salzes 
blancs (Salix alba), pollancres 
(de dues espècies: Populus 
nigra i Populus deltoides), 
oms (Ulmus minor), freixes de 
fulla petita (Fraxinus angus-
tifolia) i àlbers (Populus alba) 
(que són els pollancres de 
tronc i revers de la fulla ben 
blancs). També s’hi barregen 
els típics plàtans (Platanus 
hybrida), que són de fora (els 
trobem plantats a carrers i jar-
dins, ara no tant com abans), 
però que s’adapten molt a 
llocs humits; i, per              »»

 Isidre Prat

Els verns, a tocar de l’aigua que passa per la Resclosa.
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altra banda, la zona està ple-
na de negundos, una espè-
cie invasora, que no deixa 
desenvolupar les espècies 
autòctones; molts exemplars 
d’aquests negundos, que 
es troben a l’altra banda del 
riu (riba esquerra), davant la 
resclosa (el bosc dels negun-
dos) sí que desapareixeran 
de la zona, amb les obres 
(perquè hi han de passar les 
màquines), però encara ens 
faran un bé. 

A part de la verneda, als pri-
mers metres de la síquia, al 
camí ample, amb molta om-
bra a l’estiu, i molt transitat, 
hi destaquen una gran rou-
reda amb aurons i una ex-
tensa avellaneda. Els aurons 
són un grup d’arbres que 
viuen també a llocs humits 
i, en aquest espai tan reduït, 
se n’hi poden trobar ben bé 
4 o 5 espècies: l’auró blanc 
(Acer campestre), l’auró ne-
gre (Acer monspessulanum), 
amb dues subespècies, i la 
blada (Acer opalus), de la 

qual es pensa també que hi 
poden haver dues subes-
pècies, que són molt sem-
blants; els esmentats ne-
gundos són també d’aquest 
grup (del mateix gènere: Acer 
negundo). Per altra banda, 
els avellaners (Corylus ave-
llana) són arbres que viuen 
molt bé a la vora de l’aigua i 
en què destaquen les seves 
flors marronoses, agrupades 

 Isidre Prat

Molta heura enfilada als 
troncs dels pollancres.

 Isidre Prat

Lligabosc i vidalba, penjades 
del tronc d’un pi pinastre.

 Isidre Prat

Aspecte dels verns, ara a la tardor, de l’illa que hi ha davant de la Resclosa.

en penjolls (aments), que sur-
ten ja a primers de març, i els 
seus apreciats fruits (les ave-
llanes, comestibles, que en 
són les llavors).

A part, hi trobem, a la vora 
del camí, uns 7 o 8 exem-
plars d’una espècie de pi no 
habitual, que es devia plan-
tar: el pi pinastre, de fulla llar-
ga i molt punxeguda i pinya 
gran i allargada. I, al final del 
camí ample, algunes nogue-
res, també plantades.

En tot aquest sector hi trobem 
un seguit d’arbustos, que es-
perem que s’hi mantinguin, 
com l’aladern, l’olivereta, l’arç 
blanc (amb aspecte arbori), 
el sanguinyol, el tortellatge, 
l’agafamans o rogeta (típica 
també de l’alzinar mediterra-
ni), l’aladern de fulla estreta, 
la coronil·la boscana, molt 
boix (que ara corre el perill 
de la papallona del boix, un 
paràsit), la mata o llentiscle 
i el boix grèvol, una espè-

cie protegida, que no es pot 
tocar perquè n’hi ha a pocs 
llocs de per aquí; a part 
d’alguns altres arbustos.

També hi ha lianes i herbes. 
Lianes com la vidalba, un ti-
pus de lligabosc i una quan-
titat d’heura impressionant, 
que forma veritables catifes 
al terra i envolta els grossos 
troncs de pollancres i verns 
(també hi ha heura arbòria). 
I herbes com el marxívol, la 
fetgera i la violeta, totes elles 
visibles i florides a principis 
de primavera; la canya; la cua 
de cavall, que sempre trobem 
en llocs humits; el romaní; la 
dent de lleó i el lloreret.

Fixem-nos doncs que es 
tracta d’una zona amb molta 
riquesa i biodiversitat, que cal 
preservar.

 Isidre Prat

Aspecte dels avellaners, 
ara a la tardor.
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Bethelhem Manzano, campiona d’atletisme
Alfred Selgas i Lluïsa Coma

Comencem un petit cicle 
d’entrevistes amb esportis-
tes de Balsareny que estan 
competint a molt bon nivell. 
Ens hem proposat seguir-los 
de més a prop per tal de re-
collir les seves competicions, 
marques, entrenaments i ex-
periències personals.

Comencem amb la Bethel-
hem Manzano, una jove 
atleta de Balsareny, a qui la 
carrera esportiva li somriu i, 
evidentment, ella s’esforça 
dia a dia per estar en el ni-
vell de competició que s’ha 
guanyat.

Sarment ja l’havia entrevista-
da en alguna ocasió, així que 
avui ens permetem actualit-
zar-ne la seva biografia i fer 
un seguiment de la seva ca-
rrera esportiva.

La Bethelhem ens explica 
que va començar a interes-
sar-se per l’atletisme des 
de que va participar en el 
Cross Escolar de la mà d’en 
Joan Craviotto, mestre 
d’Educació Física de l’escola 
Guillem de Balsareny; un 
mestre que, desinteressa-
dament, acompanyava els 
dissabtes els alumnes que 
volien participar en el  Cross 
comarcal que s’organitzava 
des del Consell. Les famílies 
també acompanyaven  en 
aquesta activitat.

Així doncs, la Bethelhem va 
començar a córrer entre els 
anys 2012-2013 i ja no se’n va 
desenganxar. Ens comenta 
que va veure que destacava, 
li agradava i s’hi va engrescar.

—La teva primera escola va 
ser el Club d’Atlètic Manresa?

—Sí, a suggeriment de la 
meva família, aquell mateix 
any, vam anar a demanar 

informació a l’Escola Man-
resana d’Atletisme i tot va 
ser molt ràpid. Vaig fer unes 
proves i un reconeixement 
i el mateix cap de setmana 
estava competint a Tarrago-
na. No vaig guanyar, perquè 
allà se m’obria un entorn més 
ampli, però la motivació va 
ser extrema. I sempre més 
he continuat al mateix club. 
Vaig tenir la possibilitat d’anar 
al Centre d’Alt Rendiment de 
Sant Cugat però pels estudis 
vaig preferir continuar aquí. 
Fa uns 8 anys que entreno i 
competeixo amb l’AVINENT 
Manresa.

—Explica’ns  a nivell esportiu  
quina modalitat practiques.

—Estic a la categoria sub20 
júnior. La meva modalitat és 
mig fons amb la prova de 
1.500 llisos. També faig obs-
tacles però una lesió de pe-
riostitis tibial me n’ha apartat 
de moment. N’estic recupe-
rada, però encara tinc algu-
na molèstia que em causa 
dificultats. Ara, en canviar 
de categoria, em toca córrer 
3.000 perquè sóc de primer 
any. Algunes vegades he 
competit en relleus, però no 
és la meva especialitat.

—Fem un repàs dels teus tí-
tols. 

—Els més importants han 
estat:

—I tot això comporta entre-
nar molt, oi?

—Sí, ara mateix entreno set 
dies a la setmana, una hora 
i quart o una hora i mitja. 
L’entrenament consta de sè-
ries, farleks (canvis de temps 
i ritmes), intervals i carrera 
contínua. Hi ha entrena-
ments individuals i en equip, 
com les sèries. Aquest és 
l’entrenament més important 
de la setmana. I tot allò que 
individualment puc fer és 
benvingut dins de la prudèn-
cia i les recomanacions de 
l’entrenador. 
He de dir que els entrena-
ments estan adaptats a la 
temporada, que es divideix 
en tres períodes:

—Però a Manresa no teniu 
pista coberta....

—Cert. Això només vol dir 
que les competicions les fem 
a pista coberta, però els en-
trenaments cada club els fa 
en les seves instal·lacions ha-
bituals. Només Sabadell dis-
posa de pista coberta.
I aprofito per dir que, des de 
la primera onada de la co-
vid-19, la pista de Sabadell 
no es pot fer servir. En aquells 
moments es va utilitzar per a 
hospital de campanya i ara 
s’ha de reconstruir. Parlen 
d’un cost de reparació d’un 
milió d’euros i, de moment, 
està tot aturat. 

 Bethelhem Manzano

Segona classificada en el 
campionat d’Espanya en 
cursa de 1.500 obstacles; 
categoria cadet sub16, 
l’any 2016-2017.
Tercera classificada en el 
campionat d’Espanya dels 
1.500 llisos; categoria juve-
nil sub18, l’any 2018.
Primera classificada en el 
campionat de Catalunya 
en cross; categoria juvenil 
sub18, l’any 2018.
Al darrer campionat 
d’Espanya he quedat en la 

·

·

·

·

sisena posició dels 1.500 
llisos. Ara, en la categoria 
sub20, com que és el meu 
primer any, sóc de les pe-
tites.

la temporada de cross, 
de setembre fins a finals 
d’any.; l
la temporada de pista co-
berta, del gener al març, 
aproximadament; i 
la temporada dita d’aire 
lliure, des del març fins a 
l’estiu. 

·

·

·

—Tornem als entrenaments. 
Ara parla’ns del teu entrenador.

—El meu entrenador és el 
Joan Lleonart, també di-
rector esportiu del club. 
L’entrenador és la persona 
que planifica la feina i les 
batalles mentals dels seus 
atletes. És un entrenador 
de referència, també l’és de 
la coneguda atleta Esther 
Guerrero, la banyolina, que 
ha estat deu vegades cam-
piona estatal dels 800 m i ara 
ha fet el salt als 1.500 m. Per 
tant, és un honor compartir 
entrenador amb esportistes 
de nivell tan alt. 
 Ara mateix, amb la 
covid-19, els entrenaments 
no els podem fer al club: cada 
atleta segueix preparant-se a 
nivell individual sota el criteri, 
la planificació i la revisió de 
l’entrenador. Els contactes 
hi són, però la pandèmia ha 
dut a unes programacions 
amb què no comptàvem. Les 
competicions estan aturades 
i ens movem en un marc molt 
diferent d’aquell a què es-
tàvem acostumats.

—I és clar, amb tants anys al 
club, hi deus tenir amistats 
molt sòlides, oi?                 »»
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—Sí, i tant, perquè amb 
l’atletisme quasi només com-
peteixes amb tu mateixa a la 
pista. Un rival, podríem dir, 
que només existeix en el mo-
ment de la prova i, fins i tot, 
diria que poc, perquè depèn 
molt de la teva pròpia marca 
i esforç. És un esport indivi-
dual i és molt diferent a altres 
esports d’equip i de massa.
 Les persones amb 
qui he compartit més són 
la Carlota Soler i la Txell 
Tarragó, perquè som de la 
mateixa categoria. De Bal-
sareny també hi ha la Laia 
Solà, però coincidim poc en 
els entrenaments, ja que som 
de categories diferents. Em 
sembla que la Janay Her-
nández, que és més petita 
que jo, també competeix en 
el mateix club. 
 He de dir que he co-
negut molta gent i tinc amis-
tats molt profundes, perquè 
l’atletisme és la nostra passió 
i compartim els mateixos ob-
jectius.
 A vegades, des de 
la Federació Espanyola, hem 
participat en concentracions 
de la selecció i convivim dies 
amb altres atletes. Són dies 
intensos d’entrenament però 
també de convivència, de 
compartir molt i de complici-
tat màxima amb altres perso-
nes. 

—I ara parlem de futur. Com 
el veus?

—Crec que molt bé. Aquest 
curs vaig acabar el batxillerat 
i ara m’estic preparant per 
marxar cap als Estats Units 
el proper agost. Estic treba-
llant tot el que necessito per 
aconseguir una beca que 
combina els estudis i l’esport 
en una universitat d’allà. 

—És difícil d’aconseguir, 
aquest objectiu? 

—Hi estic treballant. Des del 
món de l’esport he entrat en 
contacte amb una agència 
que t’assessora amb els trà-

mits corresponents. 
 Per aconseguir la 
beca necessito justificar una 
part acadèmica i una altra 
d’esportiva. L’acadèmica 
consta de dos exàmens, el 
SAT, que ja l’he superat, i el 
TOEFL, del qual m’examinaré 
molt aviat. Pel que fa a la part 
esportiva, compten les teves 
pròpies marques i amb els 
resultats que obtingui en els 
dos nivells es determinarà el 
tipus de beca que em corres-
pon. Després hauré de parlar 
amb els entrenadors de les 
universitats per tal d’ajustar 
les necessitats, les seves i les 
meves.
 Les meves preferèn-
cies quant a les universitats, 
són: Florida International Uni-
versity, Long Island University 
a Nova York i Kent State Uni-
versity a Ohio. 
 Les universitats allà 
són molt cares i aniria bé que 
obtingués una beca comple-
ta o d’un tant per cent alt. A 
veure si tinc sort! I és clar, 
després allà he d’aprofitar to-
tes les oportunitats, perquè el 
nivell acadèmic i esportiu és 
avaluable i he d’aconseguir 
bons resultats per continuar 
amb la beca.

—En aquestes universitats es 
combina l’estudi i l’esport, oi? 

—Sí, sí, a la universitat que 
m’adjudiquin, cursaré una 
carrera, segurament Psico-
logia, i, paral·lelament, con-
tinuaré entrenant i progres-
sant en l’esport que practico, 
l’atletisme. Totes aquestes 
universitats que he anomenat 
entrenen a nivell professional. 

—Com decideixes anar-te’n 
cap als Estats Units?

—Tinc companyes que ja han 
fet aquest pas i penso que 
poder unir l’esport i els estu-
dis és una bona oportunitat. 
També per a aprendre bé 
l’anglès. Estic molt motivada 
i m’estic preparant per acon-
seguir-ho ben aviat. Si tot va 
bé, estic parlant de marxar a 
l’agost.

—Parles de la família com un 

suport incondicional.

—Sí, molt. Els meus pares 
m’han portat sempre a entre-
nar a Manresa, s’han esperat 
hores i hores en els entrena-
ments i campionats, hem fet 
viatges llargs. Sempre hi han 
sigut. A més a més, tot això 
té un cost, perquè les ajudes 
en els campionats són d’un 
100% si guanyes i 50% si 
no aconsegueixes podi. Això 
està molt aviat dit, però és 
un gran esforç econòmic per 
a les famílies. Tot i així, ells 
sempre m’han animat molt 
i ara marxar cap als Estats 
Units ho veuen perfecte.
 

—La teva condició de perso-
na de color ha estat espor-
tivament un avantatge, en el 
teu cas?

—Crec que sí, tenim una 
genètica diferent i la meva 
agilitat es valora. Jo em sento 
d’aquí, del país, hi vaig venir 
als 7 mesos. No he tingut mai 
cap problema.

L’entrevista amb la Bethel-
hem ha sigut un plaer. Hem 
trobat una persona motivada, 
implicada en l’esport i en la 
vida. Té amics, vessa felicitat i 
ens comenta que vol complir 
els objectius que es va mar-
cant i treballar per la supera-
ció constant. 

Et desitgem molta sort i es-
tarem en contacte per saber 
com et va l’atletisme en el teu 
nou país.

 Bethelhem Manzano

 Bethelhem Manzano
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Comissió Pere Casaldàliga. 
Proposta de treball anual
Comissió Pere Casaldàliga / Balsareny Educa Hem iniciat un projecte per 

crear el Centre de Cultura 
per la Pau Pere Casaldàliga. 
Aquest projecte és una idea 
embrionària que volem fer 
créixer de mica en mica i que 
considerem vital per posar 
en valor el llegat d’en Pere. 
Necessitarà de molts su-
ports. En aquest sentit, ens 
proposem presentar la pro-
posta a diferents institucions 
públiques, a l’hora que anem 
definint i prioritzant els objec-
tius, els serveis i els usos que 
hauria d’acollir. 

4.- Iniciatives de difusió 

Pensar en tots els canals 
de comunicació que tenim 
a l’abast per planificar la di-
fusió, tant de la persona i la 
seva obra, com del projecte 
que porten a terme. Aques-
ta idea es concretaria en in-
formar del treball que anem 
fent a través del Sarment, 
promoure l’exposició que es 
contempla des del grup de 
presència i llegat, la coor-
dinació amb l’ajuntament 
per tal d’amplificar la difusió 
del projecte, la col·laboració 
amb Araguaia i altres entitats 
que treballen en la mateixa 
línia que nosaltres i, en gene-
ral, servir-nos de les diferents 
xarxes socials.  

Algunes d’aquestes iniciati-
ves fomenten la col·laboració 
amb les comissions de me-
mòria històrica i de volunta-
riat, afavorint la participació 
ciutadana, objectiu que es 
vol promoure des de la coor-
dinadora Balsareny Educa. 
En aquest sentit us animem 
a participar en qualsevol de 
les comissions o grups de 
treball.

Si en voleu saber més con-
sulteu www.balsarenyeduca.
info

Els alumnes de sisè fan 
ganxos per a mascaretes
Alumnes de 6è de l’escola Guillem de Balsareny

Els alumnes de 6è de l’Escola 
Guillem de Balsareny, en el 
marc de l’extraescolar Espai 
de Tecnologia, organitzat 
per l’AMPA i que es va veure 
afectat per les mesures sani-
tàries excepcionals  a causa 
de la pandèmia, s’han orga-
nitzat per produir ganxos per 
subjectar la mascareta fent 
servir la impressora 3D del 
centre educatiu. La voluntat 
és de fer-ne per a tots els 
residents i personal del Ca-

sal Verge de Montserrat, el 
CAP i per a tots els alumnes, 
mestres i altres treballadors 
de l’escola. 

Fan la feina en grups reduïts 
i de forma totalment autòno-
ma, sense supervisió direc-
ta de cap mestre o monitor. 
Treballen en torns de matí i 
tarda, just abans d’entrar a 
classe, amb una capacitat 
màxima de producció de 90 
ganxos setmanals. El projec-
te s’allargarà durant unes sis 
setmanes.

 Alumnes de 6è de l’escola Guillem de Balsareny

La Panera de la Llar d’Infants, 
amb el comerç local
AMPA Llar St. Marc

Com cada any, les mares 
i pares de la Llar d’Infants 
Sant Marc sortegem una 
panera de Nadal.

Ara bé: aquest any, a cau-
sa de la situació tan anò-
mala que vivim arran de la 
pandèmia, hem decidit de 
fer-ho diferent. Així, si al-
tres anys demanàvem la 
col·laboració dels comer-
ços del poble per omplir la 
panera, aquesta vegada ho 
farem al revés.

El contingut de la panera el 
comprarem, i a més, hi afegi-
rem CINC VALS de 20 euros 
cadascun –en total, doncs, 
100 euros– perquè qui els 
guanyi se’ls pugui gastar 
comprant en diferents establi-
ments locals. Els comerços on 
es podran fer servir aquests 
vals ja n’estan informats.

Moltes gràcies per col·laborar 
amb la Llar d’Infants, que 
aquest cop, a més a més, 
suposa col·laborar amb els 
establiments comercials del 
nostre poble.

 AMPA Llar St. Marc

En sessió de treball presen-
cial del dia 10 d’octubre pas-
sat i al llarg de la setmana 
següent de forma virtual, els 
diferents grups de treball de 
la Comissió Pere Casaldàliga 
hem estat elaborant el pla de 
treball que hauria de servir de 
guia aproximada per al 2021.
Aquest pla s’articula en qua-
tre apartats:

1.- Presència del Pere i del 
seu llegat al nostre poble

Que es concretaria en una 
doble línia de treball. Per un 
costat, estructurar la ruta 
“Passes de Pere Casaldàli-
ga”, consensuant el projecte 
per a poder presentar-lo a 
l’Ajuntament, i per altra ban-
da programar tot un seguit 
d’actes al llarg de l’any: ex-
posició, presentació de llibre, 
xerrada, acte d’homenatge, 
o diferents iniciatives asso-
ciades a les festes de Nadal, 
Sant Jordi o la revetlla de 
Sant Pere.  

2.- Desenvolupament 
de propostes educatives

Donar a conèixer la figura del 
Pere Casaldàliga a l’alumnat 
de l’escola de Balsareny amb 
propostes atractives per als 
diferents cicles.

Fer un primer treball a l’escola 
que serveixi per continuar-lo 
en altres cursos.

Iniciar un projecte educatiu 
que pugui ser extensible a 
altres centres i alumnes.

Per a algunes d’aquestes 
iniciatives, demanar la 
col·laboració de l’ajuntament.
 
3.- Centre de Cultura per 
la Pau Pere Casaldàliga



La Comissió de Reis 

La Comissió de Reis informa

La Comissió de Reis de Bal-
sareny us volem fer saber que 
malgrat totes les dificultats 
que en imposa la covid-19, 
estem decidits a fer arribar els 
Reis de l’Orient a Balsareny. 
Però ens cal fer molts canvis 
per a poder celebrar aquesta 
festa amb tota la seguretat 
necessària per als nostres 
nens i fins i tot per a ses Ma-
jestats, que ja tenen una edat 
i són persones de risc.

És per això que us volem fer 
saber com tenim previst de 
poder dur a terme les cele-
bracions:

El Príncep Assuan deixarà 
bústies per recollir les vos-
tres cartes a diferents esta-
bliments del poble. Trobareu 
bústies perfectament identifi-
cades on podreu dipositar les 
vostres cartes. Ja us avisarem 
de quan les hi podreu dur.

El Princep Assuan, com que 
aquest any no li podrem do-
nar la carta en mà, ens ha de-
manat que li decorem molt els 
sobres de les cartes, ja que 
vol fer un concurs de sobres 
decorats. Els millors tindran 
premi. 

El dia 5 de gener ses Majes-
tats els Reis de l’Orient arriba-
ran a Balsareny amb una co-
mitiva molt reduïda per motius 
de seguretat, però intentaran 
arribar a la majoria dels car-
rers del poble. La seva inten-
ció és que els pugueu saludar 
des de casa vostra, des del 
balcó o la finestra. I així evitar 
aglomeracions de gent que 
els pugui posar en perill. Fa-
rem una cavalcada molt llarga 
i la podreu veure des de casa 
vostra.

No instal·larem els trons a la 
plaça. Quan ses Majestats 
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hagin acabat de passar pels 
carrers del poble, es disposa-
ran a repartir els regals per les 
cases, de manera que podreu 
anar a dormir ben d’hora es-
perant que arribin. Com que 
aquest any la seva comitiva 
és molt més reduïda, tindran 
molta més feina a l’hora de 
fer-vos arribar el que els heu 
demanat.

Altres anys els Reis  venien 
a saludar-vos personalment 
a casa. Aquest any això no 
serà possible, però estem tre-
ballant per si us poden enviar 
algun missatge personalitzat 

per Whatsapp o per Insta-
gram... Ho estan treballant.

Esperem que l’any vinent pu-
guem celebrar una cavalca-
da ben lluïda sense patir pel 
coronavirus, amb tothom al 
carrer i amb algunes novetats 
importants que volem incor-
porar properament.

Des de la Comissió us ani-
rem informant a través de 
Ràdio Balsareny, de les car-
telleres del poble i dels nos-
tres comptes de Facebook i 
d’Instagram que ja podeu se-
guir (reisdebalsareny). 

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements

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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Arriba el gegant Bernat de Peguera en miniatura! 
Els K + Sonen

Tal com us vàrem informar an-
teriorment en el mateix Sar-
ment, com a conseqüència 
de la covid vam decidir des 
d’un principi ajornar la nos-
tra trobada, que anualment 
acollim a mig juny, per aquest 
passat 15 de novembre. 
Havent-ho consensuat prè-
viament amb l’Ajuntament, 
va semblar adient aquesta 
data per fer-ho coincidir tam-
bé amb la fira local de Nadal, 
però malauradament la situa-
ció marcada pel rebrot de la 
covid, les restriccions i mesu-
res sanitàries, ho ha impedit.

Teníem feina avançada, pre-
veient ballades només en 
tres punts, bàsicament pla-
ces, amb espai suficient, 
separacions i totes les pre-
caucions possibles, però la 
situació del país no ho ha 
fet possible. Amb tot, hem 
d’agrair la bona disposició 
que tenien i segueixen tenint 
les colles d’Avià, Puig-reig, 
Saldes i Santpedor, que eren 
les convidades per a aquest 
esdeveniment que ens vam 
veure obligats a reduir, ja que 
de normal som de 13 a 15 
colles. També lamentem no 
haver pogut anar a Puig-reig 
a la Fira de Sant Martí, que 
era prevista pel dia 8 de no-
vembre i va ser anul·lada pel 
mateix motiu. 

En qualsevol cas, els esde-
veniment són els que són i 
les necessitats obliguen. La 
colla també agraïm a la jove 

famílies, també se’n ressent 
la cultura, l’oci, la vida social i 
tot el teixit associatiu i de re-
lació amb les persones.

Esperem i desitgem que el 
proper any sigui molt millor 
que aquest, que es torni aviat 
a la normalitat a tots nivells i 
que puguem tornar a fer ba-
llar de valent en Joan, la Ma-
riona, en Bernat de Peguera i 
la Blanca de Bell-lloc per tota 
la geografia catalana i qui sap 
si més enllà i tot.

Volem desitjar a tota la gent 
de Balsareny unes bones 
festes de Nadal i un millor 
2021.

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

grallera Laia Rodríguez el 
disseny del cartell de la tro-
bada d’enguany, que ja ha-
via preparat. És molt bonic i, 
malgrat no haver vist la llum 
ara per ara, ens servirà pro-
perament, ja que, tan bon 
punt sigui possible, celebra-
rem la VIII trobada gegantera, 
que ens ha quedat pendent 
aquesta temporada.

Sí que us volem informar 
que, juntament amb la cele-
bració, era previst de fer la 
presentació del gegant Ber-
nat en miniatura. Una figure-
ta de 31 cm. d’alçada, feta 
en cartró pedra resistent. La 
construcció ha anat a càrrec 
de Cartró Net (Navata). Ca-
dascuna de les peces està 
pintada i construïda de forma 
totalment manual. Se’n va fer 
una presentació virtual a les  
xarxes el mateix dia 15, com-
memorant
la data. La idea va néixer 
ja fa uns mesos, quan ens 
vam proposar fer la nostra 
imatgeria en miniatura, com 
tenen moltes colles del món 
geganter. En aquest cas 
hem començat pel gegant. 
La intenció és que pugui 
ser a l’abast de tots aquells 
balsarenyencs en particular i 
de tots els amants del món 
geganter en general. Per 
als més petits pot servir per 
jugar-hi, això sí, amb certa 
cura; i per als grans esdevé 
una figura bonica i represen-
tativa del nostre poble i cas-
tell, que sens dubte farà goig 
tenir exposada. Tal com era 
previst, la primera tirada està 

disponible a diversos establi-
ments del poble: Dolç Capri-
txet, Pastisseria Bonals, Lli-
breria els Colors i Decoart. Si 
es vol, també es pot adquirir 
sota comanda, reservant-la a 
la nostra entitat a través de 
l’adreça de correu: balsaren-
yelskmessonen@gmail.com 
. Per tant, si voleu que sigui 
un Nadal Gegant, ja sabeu, 
petits i grans, a fer carta als 
Reis; potser també el tió el 
pot cagar... En qualsevol cas, 
és motiu de record i de cul-
tura local.

Lamentablement, les activi-
tats per aquest any, ja s’han 
acabat. Durant el parèntesi 
entre la primera i segona ona-
da, vam tenir la sort de poder 
participar a les trobades de 
Ribes de Freser i Santpedor, 
sense deixar en l’oblit, tot i 
que va ser tan sols durant els 
dos primers mesos de l’any, 
la participació a: la Festa dels 
Traginers, acompanyats pels 
gegants de Ribes; a la caval-
cada de Reis, i a la trobada de 
Mollet del Vallès; també vam 
ser els convidats d’honor per 
part de la colla del Casc An-
tic de Barcelona durant les 
festes de Santa Eulàlia de 
la capital; i la darrera sortida 
abans de la  pandèmia es va 
dur a terme a Sant Fruitós 
de Bages amb motiu de la 
tradicional Festa de l’Arròs. 
Curt bagatge enguany, si bé 
la prioritat ha estat la salut i 
evitar la propagació del virus, 
tot i que per altra banda, a 
part d’empobrir i deixar en 
situació molt precària moltes 
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Defunció de Mn. Tomàs Calvo i Talaverano
R. C

El passat dia 29 d’octubre va 
morir Mn. Tomàs Calvo i Tala-
verano, a l’edat de 85 anys. 
Mn. Tomàs estava ingressat 
a l’hospital des de feia pocs 
dies després d’haver donat 
positiu de covid-19.

Mn. Tomàs va néixer a Còr-
dova el dia 1 de desembre de 
1934. De ben petit, en plena 
guerra, va venir amb els seus 
germans a Catalunya, i va 
viure a l’Ametlla de Merola. 
Va ser ordenat prevere el dia 
20 de juliol de 1958.

 Arxiu E.E.

Al llarg de la seva vida sacer-
dotal, va servir pastoralment 
les parròquies de la Vadella, 
Bellmunt, Montpalau, Vergós 
Guerrejat, Navàs, Santasu-
sagna, Clariana, Balsareny, 
Casserres, Sant Cugat del 
Racó, Merola i l’Ametlla de 
Merola. 

Va ser rector de Balsareny 
entre 1990 i 1993, i va man-
tenir sempre un estret con-
tacte amb el nostre poble. 
Era assidu als concerts de 
Sant Esteve, i últimament va 
concelebrar els funerals per 
mossèn Joan Bajona el 24 
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TAVERNA EL BOTER

Va deixar l’empremta d’una 
persona bonhomiosa, oberta i 
de tarannà afable, que va esti-
mar la gent dels pobles on va 

Senyor meu i Déu meu
Noces d’or sacerdotals 

de Mn. Tomàs Calvo i Talaverano

Fa cinquanta anys que a cada Eucaristia
t’he vist, Senyor, i no em calia pas 
palpar-te les ferides com Tomàs,

menjant-te a tu, el meu pa de cada dia.

      També t’he vist, senyor, pres de follia, 
en els germans que m’han sortit al pas 

i que he estimat, no sols dant-los un vas 
d’aigua, guarint de tots la malaltia.

      Si avui des de l’Ametlla de Merola, 
quan ja la llum de posta m’aureola, 

aixeco el calze d’or, amb sant Mateu, 
      germans i amics, perquè no em caiguin lassos, 

sou convidats a sostenir-me els braços 
i a dit tots junts: Senyor meu i Déu meu! 

La Nou, 20 de juliol de 1958 
L’Ametlla de Merola, 27 de juliol del 2008. 
Donem-ne gràcies a Déu! - Climent Forner

exercir el seu ministeri, entre 
els quals Balsareny, des d’on 
el recordarem amb nostàlgia. 
Descansi en pau. 

de juny i darrerament s’havia 
fet càrrec provisionalment 
de la nostra parròquia per 
malaltia del rector titular, Mn. 
Antoni Bonet. 

L’any 2008, en ocasió de 
celebrar els 50 anys de sa-
cerdoci, mossèn Climent 
Forner li va dedicar aquests 
versos: 
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Comiat a Ángela Calpe Hernández i Joan Bonet Pujol
Albert Otero Bone

L’any 2020 que deixem enrre-
re ha estat un any difícil per a 
moltes families pel que fa a la 
pèrdua de familiars, especial-
ment per a aquelles families 
que, desgraciadament i en 
condicions de molta duresa 
emocional, han hagut de dir 
adeu abans d’hora a alguns 
dels seus éssers estimats de 
més avançada edat a causa 
dels estralls que la pandemia 
de la COVID-19 s’ha cobrat 
entre la població més gran, i 
també d’altres que, amb igual 
pena, ens han deixat aquest 
2020 per causes naturals. 
Entre aquests últims, l’Ángela 
Calpe Hernández, que ens va 
deixar el passat mes de ju-
liol als 88 anys, i tres mesos 
després, el passat mes 
d’octubre, el Joan Bonet Pu-
jol, el seu marit, als 93 anys. 

L’Angelina, nascuda al barri 
de Sants de Barcelona, i el 
Joan, fill de Sant Mateu de Ba-
ges, es van conèixer i viure la 
totalitat de la seva vida a Bal-
sareny, localitat on van arrelar 
i formar una familia. Es van 
casar l’any 53 i van compartir 
tota una vida junts, comptant 
amb 67 anys de casats i 5 de 
festeig. Primer van viure a la 
Plaça Ricard Viñas número 4, 
on va néixer l’Agustí; després, 
la Montse, nascuda al Casal 
(actualment la Residència), 
i finalment la Lali, que ho va 
fer a Sant Andreu (Manresa). 
Posteriorment, a l’any 74 van 
decidir comprar una casa i 
traslladar-se a viure al Carrer 

Serrat número 16, on han vis-
cut fins al seu traspàs. Junts, 
han format un matrimoni sin-
cer on sempre s’han profes-
sat un amor veritable com 
els d’abans, estimat-se i res-
pectat-se mutuament d’una 
manera molt especial, i gau-
dint junts d’una vida llarga, 
plena i feliç fins prácticament 
el darrer dia, l’un al costat de 
l’altre, no sense haver hagut 
de patir i treballar durament 
en temps de postguerra, amb 
molt esforç i perseverança, 
per tal de portar cada dia el 
pa a la taula i trobar el seu lloc 
al món. Per motius de salut, 
durant l’últim any ja pràctica-
ment no sortien de casa, però 
sí han estat junts, com sem-
pre, a cada moment, cuidant-
se mútuament fins que han 
pogut, tenint en tot moment 
a la familia al voltant, que els 
han estimat i agafat el relleu 
de cuidar-los, com ells ens 
van cuidar a nosaltres en el 
seu moment, fins que trista-
ment ens han deixat. 

Molts dels nostres veïns i 
veïnes recordaran a aquesta 
entranyable parella balsare-
nyenca passejant pel nostre 
poble agafats del braç, o al 
Joan anant a comprar el pa 
o a tirar la Bonoloto, amb la 
seva gorra protegint-lo del 
fred, fent petar la xerrada 
amb les diferents perso-
nes que s’anava trobant pel 
camí, o les llargues jornades 
entretingut conreant i culti-
vant l’hort de darrere de casa 
o el de la granja Santasusa-
na, recollint i estriant el safrà 
amb la seva dona, l’Angelina, 
o també recordaran el garat-
ge de casa seva amb la por-
ta aixecada, completament 
oberta, símbol del seu caràc-
ter amable i del seu cor obert 
a tothom, i ell remenant amb 
les eines de treball, soldant o 
fent treballs de manyà, i en 
un ambient més íntim i fa-
miliar, recordarem els dinars 
per Sant Joan i els sopars 
per Nadal a casa seva, tota 
la familia al voltant de la taula, 

 Arxiu A.Otero

menjant canelons de la iaia 
(quina pena que al Joan no li 
agradés el formatge, no sap 
el que es perdia…). 

La seva família estem molts 
orgullosos i ens sentim molt 
afortunats d’haver-los pogut 
conèixer i compartir amb ells 
tants anys i tantes anècdotes, 
aprenent d’ells i estimant-los 
d’una forma incondicional. 
Sens dubte, han estat dues 
persones tendres i entran-
yables que han omplert les 
nostres vides d’amor, goig i 
ensenyances que mai obli-
darem. Els dos han tingut 
una vida senzilla vivint al nos-
tre poble,  l’un amb l’altre, 
però una vida plena i verta-
dera, i això és suficient per 
dedicar-los aquestes línies 
en motiu del seu últim adeu. 
Us demanem, si plau, a tots 
aquells veïns i veïnes que 
els coneixíeu que els man-
tingueu en el vostre record i 
estimació, doncs és ben just 
dir que s’ho mereixen ja que 
formen part d’una generació 
de lluitadors i lluitadores que, 
poc a poc, s’en van anant, i 
que van conèixer i crèixer en 
un món tant diferent al nos-
tre que amb ells, irremeia-
blement, s’envà també una 
petita però valuosa part de 
l’essència del nostre poble, 
del que ha estat i del que és, 
quedant viu en el nostre re-
cord per sempre. 

Descanseu en pau, estimats 
Angelina i Joan, bon viatge. 
La vostra familia us estimarà 
per sempre.

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

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

BALSARENY
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Diego Aguado, el treball de la fusta com un art
Josep Gudayol i Puig 

A les acaballes de la tardor, 
obrim avui una nova fines-
tra i l’aire ens permet tenir 
aquesta amable xerrada 
amb un artista de la fusta; 
un home treballador, dels 
que han necessitat i encara 
necessiten, avui i sempre, 
els pobles treballadors com 
la nostra Catalunya. “Un po-
ble troba la seva pau amb 
l’esforç col·lectiu”.

“Agraït a un temps que, 
malgrat les dificultats que 
hi havia després de viure 
uns temps difícils per culpa 
d’una societat incivil, avui 
dono gràcies de poder-ho 
explicar”.

Diego Aguado Martínez 
va néixer a Almendricos 
(Múrcia) el 21 de maig del 
1938. Mai no va poder anar 
a l’escola, i amb 6 anys es 
va posar a treballar, con-
cretament guardant vaques. 
Quan va arribar a Catalunya, 
amb 8 anys, va continuar 
treballant a cases de pagès, 
també guardant vaques. 
Anys més tard, amb una co-
lla de gent, ningú dels quals 
havia anat a l’escola, van 
anar a Manresa, on tan sols 
els van demanar si sabien 
escriure el seu nom i llegir 
una mica i els van donar el 
certificat d’estudis primaris.

Com a hobbies, a Aguado 
li agrada molt sortir a cami-

nar. Del cinema li encanten 
els westerns i, pel que fa als 
esports, és fan de les curses 
de motos i bicicletes. Tam-
bé ha viatjat gairebé per tot 
Catalunya, per Espanya a les 
Illes Balears, Galícia, Astú-
ries, Extremadura i Andalu-
sia, i a l’estranger a Portugal, 
el sud de França, Suïssa i 
Àustria.

— Hem sabut del vostre tre-
ball amb la fusta, com va co-
mençar tot?

— Bé, quan tenia uns 50 
anys vaig tenir un ictus i 
em vaig jubilar. Va ser lla-
vors quan vaig intentar tro-
bar alguna cosa per passar 
l’estona i, voltant per les 
fires, vaig veure artesans 
que treballaven la fusta i que 
feien culleres, forquilles, etc., 
i em va cridar molt l’atenció. 
Així que ja fa més de 30 anys 
que m’hi dedico.

— El vostre treball es podria 
catalogar d’autodidacte?

— Doncs sí, ho he anant fent 
tot sol, sense tenir cap mestre.

— Hi ha hagut algun prece-
dent a la vostra família?

— Bé, no ben bé, tot i que el 
meu pare feia cadires.

— Com aconseguiu la matè-
ria primera i quantes hores hi 
dediqueu?

— La fusta l’aconsegueixo 
anant al bosc a buscar 
troncs, llavors els tallo i així 
vaig treballant. Pel que fa a 
la dedicació, no tinc un ho-

 Arxiu Diego Aguado
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rari definit: quan estic avorrit 
vaig al garatge i m’hi poso 
una estona.

— Quines són les eines que 
empreu per treballar la fusta 
en el vostre art? 

— Doncs primer de tot faig 
servir la destral, i llavors la 
serra, la llima, l’enformador i 
el paper de vidre.

 Arxiu Diego Aguado
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En la Pasqua de Pere Casaldàliga 
Josep Gudayol Puig

Com sempre que rebo les 
cartes de l’Associació Ara-
guaia amb el Bisbe Pere Ca-
saldàliga em plau, fa molts 
anys que ho faig, de resumir 
algunes parts de la carta nú-
mero 96.

Com bé sabeu el nostre es-
timat bisbe Pere Casaldàliga 

va morir el passat 8 d’agost 
de 2020. Ara descansa al 
cementiri Karajà, a São Fé-
lix do Araguaia, com ell 
volia.D’ençà de la seva mort 
s’han rebut innombrables 
mostres de condol i agraï-
ment per la vida d’en Pere. 
En aquesta carta fan arribar 
alguns escrits publicats en 
diversos mitjans i el seu ho-
menatge com Associació.

Homenatge de
l’Associació Araguaia
Maritxu, Associació Araguaia

“De vius i ressuscitats” sem-
pre va ser el teu lema. 

I ara la resurrecció ja t’abraça 
plenament, i com ens crema 
el teu escalf il·luminant la 
nostra tristor i plor! 

Caminarem junts teixint camí 
bri a bri, compartirem la teva 

paraula i poema i –encara 
que avui una part de nosal-
tres mori– també ens cenyeix 
l’esperança que tu vetllaràs 
les nostres Utopies i somnis 
i consagraràs aquest temps 
d’espera vivint profunda-
ment entre nosaltres.

Gràcies per la teva vida. Es-
timat Pere, amic, germà i 
mestre.

Ressons als mes 
de la Pasqua d’en Pere
Glòria Casaldàliga

Avui ja fa un mes que el tiet 
Pere ha mort. No ha estat 
una mort violenta ni sobta-
da, com potser ell havia ima-
ginat, però no per això deixa 
de ser trista. Un sentiment 
de tristesa, orfandat que, a 
mesura que passen els dies 
i ja amb una mica més de 
tranquil·litat, després d’uns 
dies intensos: de preocupa-
ció primer, i de missatges i 
homenatges després, es fa 
potser cada cop més pre-
sent. I alhora també es fa 
cada cop més present un 
sentiment d’alegria, de gra-
titud, perquè, com diu el bon 

amic David Fernández, “el 
miracle és que hagi viscut” i 
que nosaltres haguem pogut 
seguir i en alguna mesura 
acompanyar aquesta vida 
tan radical, coherent i plena.

Tant a nivell individual com 
de l’Associació Araguaia 
amb el bisbe Pere Casal-
dàliga, sento que ara ens 
veiem amb la responsabilitat 
i el compromís de continuar 
donant suport a les causes, 
que es queden i que són 
més vives que mai. Amb la 
certesa que ell continua sent 
la llum que tots necessitem 
en la nostra “caminada” amb 
esperança.

Un apunt d’ecologia i estalvi
Josep Gudayol Puig

A l’hora d’intentar fer un 
apunt informatiu sobre el can-
vi d’enllumenat, no recordo si 
era un dilluns o un dimarts 
del passat mes d’octubre, sí 
que recordo que era sobre 
les vuit hores del matí quan, 
com gairebé cada matí, ve-
nint de recollir el diari de la 
llibreria Els Colors, al carrer 

Sant Domènec vaig topar-
me amb un parell de grues; 
a un operari de les quals vaig 
demanar informació de caire 
periodístic, dient-los: “Bon 
dia, perdoneu, quina actua-
ció teniu encomanada?”

L’home, molt correctament, 
em va agrair la pregunta i 
em va assabentar que es 
disposaven a fer el canvi de 

l’enllumenat públic, i recordo 
que jo li vaig dir que quina 
sort, que guanyaríem en eco-
logia; i ell també em va dir que 
en economia també hi guan-
yaríem, és a dir, en estalvi.

Passat aquell dia, he compro-
vat in situ que hem millorat 
molt incorporant un enllume-
nat de leds, i –és una impres-
sió meva, o sigui que no en 

 Família Casaldàliga

 Arxiu

tinc informació oficial– durant 
les hores nocturnes el nostre 
enllumenat nou té la capacitat 
d’autoregular-se i, natural-
ment, estalviar més.

Posteriorment, fa uns dies 
que haureu rebut el full infor-
matiu de l’Ajuntament, el qual 
entre altra informació, corro-
bora aquest canvi de llums 
d’alguns carrers.
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Mn. Tomàs Calvo ens ha deixat
Mn. Antoni Bonet i Trilla

El dia 29 d’octubre va morir 
Mn. Tomàs Calvo. Tenia 85 
anys i era rector de l’Ametlla 
de Merola. Fou rector de la 
nostra parròquia de Balsa-
reny des de l’any 1990 fins a 
l’any 1993. Ens havia fet de 

 Arxiu

Visita o comunió 
als malats  
La parròquia s’ofereix per fer 
una visita a aquells malats o 
persones grans que ho de-
manin i tinguin problemes 
per sortir de casa.

Full Diocesà 
i Sarment 
parroquial  
La parròquia fa el servei de 
porta al domicili propi el Full 
Diocesà i el Sarment parro-
quial que surt cada setma-
na. Es paga la subscripció 
en acabar l’any. Només cal 
demanar-ho.

Sala bisbe Pere Casaldàliga 
i espai Mn. Joan Bajona
El Consell Parroquial va decidir posar el nom de “sala bisbe Pere 
Casaldàliga” a la sala gran de la Llar parroquial i també dedicar 
una ala de la sala a l’espai Mn. Joan Bajona. 

S’havia parlat de fer-ne la inauguració el dia 8 de desembre, 
però, per raons de força major, queda ajornat per més endavant.

Francesc Camprubí

Octubre, 
octubret 
s’endú la 
calor i ens 
porta el fred

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)            13,3
Mitjana (min.+ màx.)            14,6
Mitjana de mínimes        5 ,9
Mitjana de màximes           23,3
Mínima (dia 16)         -0,9
Màxima (dia 30)          30,2
Mín. més alta (dia 10)        15,3
Màx. més baixa (dia 14)      16,9

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 3) 36,7
Velocitat mitjana               6,1
Recorregut del vent (en km) 
4.523,5

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 29)          1.018,6
Mínima (dia 2)               981,3

La pluja (litres/m2)
Dia 2   21,9
Dia 10   2,0
Dia 14   7,7
Dia 22   6,1
Total   37,7

Pregària 
preparació del 
Nadal i entrada 
de l’hivern
El grup evangelitzador de 
la parròquia la prepara per 
al dilluns231 de desembre 
a les 21 h. a l’església pa-
rroquial. Tindrà una durada 
de 60 minuts i vol ser amb 
un caire dinàmic i visual que 
ens ajudi a viure el Nadal i la 
nova estació de l’hivern.

Missa del gall i eucaristia dia de Nadal
La missa del gall està previs-
ta per al dijous 24 de des-
embre a les 23 h (les 11 de 
la nit); i la missa del dia de 
Nadal, a les 12 h del migdia. 
Es mirarà de preparar de la 
millor manera possible les 

dues celebracions, espe-
cialment la missa del gall. 
La col·lecta d’aquestes ce-
lebracions anirà destinada 
a Càritas parroquial de Bal-
sareny per ajudar persones i 
famílies necessitades.

Pelegrinatge a la capella 
de la Mare de Déu del Castell
Es fa el dimarts de cada setmana si el temps no ho impedeix. 
A peu es surt de la plaça Ricard Viñas a 2/4 de 4 de la tarda, 
i a les 4 es comença el rés del Rosari i el mes de Maria. 
En acabar, es fa el repic de campanes. 

suplent en diverses ocasions 
i la darrera eucaristia que va 
presidir fou la d’aquí a Bal-
sareny un diumenge del mes 
d’octubre. Més endavant ja 
es farà el funeral, que comu-
nicarem oportunament. 

Preguem per ell!

Roc Carulla

Repte núm. 55 En Tramulles és un noi una mica eixelebrat que
ha decidit disfressar-se usant únicament quatre 
draps. Tots quatre draps tenen les mateixes 
mides i són de colors diferents: groc, blau, vermell 
i verd. La disfressa consisteix en un drap al cap en
forma de turbant, un altre al cap com un tapa-
boques, un altre a l’esquena com una capa i 
el darrer al pubis com una faldilla. Amb aquestes 
condicions, de quantes maneres diferents 
es pot disfressar?
Salut i lògica.

Resposta al Repte núm. 54: 
9h 32’ 43’’
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