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C.C.B. / actualitat

La Junta

Punts que es proposa afegir 
als estatuts:

Les circumstàncies sani-
tàries continuen fent neces-
sari no celebrar l’assemblea 
general ordinària de forma 
presencial. Per això us con-
voquem a participar en una 
assemblea telemàtica con-
nectant-vos per internet a 
l’adreça següent:

https://meet.jit.si/CCB_As-
semblea_2021 

Es convoca els socis i sò-
cies del Cercle Cultural de 
Balsareny a la reunió de 
l’assemblea general or-
dinària que tindrà lloc el dis-
sabte 30 de gener de 2021 
a les 11:00 hores del matí, 
amb el següents punts de 
l’ordre del dia :

Lectura i aprovació, si es-
cau, de l’acta anterior.
Renovació de la junta, si 
escau.
Modificació dels articles 
10 i 17 dels Estatuts so-
cials, afegint-hi la possi-
bilitat de celebrar assem-
blees i reunions de junta 
telemàtiques.
Lectura i aprovació si es-
cau dels estats de comp-
tes corresponents als 
exercicis de 2019 i 2020. 
Quotes per a l’any 2021.
Informes de la redacció 
del Sarment, dels Astroa-
mics, de La Garsa i de la 
Comissió Casaldàliga.
Precs i preguntes.
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Article 10.3 [Assemblea ge-
neral]: Les reunions, amb 
caràcter general, seran pre-
sencials, però per raons de 
força major es podran fer te-
lemàticament; en aquest cas, 
es garantirà que tots els par-
ticipants tinguin accés a tota 
la informació i documentació 
que es tracti, i que puguin in-
tervenir en totes les delibera-
cions i votacions que calgui.  

Article 17.3 [Junta directiva]: 
Les reunions podran ser pre-
sencials o telemàtiques, se-
gons acordi la Junta directiva 
en cada moment; garantint 
en tot cas que tots els parti-
cipants tinguin accés a tota 
la informació i documentació 
que es tracti, i que puguin in-
tervenir en totes les delibera-
cions i votacions que calgui.  

 J. Vilanova

Exposició Casaldàliga al Casino de Balsareny
Comissió Casaldàliga

La Comissió Pere Casaldàli-
ga, del Cercle Cultural, jun-
tament amb el Casino, del 
Centre Instructiu i Recreatiu, 
ofereixen novament al poble 
de Balsareny i a tothom qui 
ho desitgi l’exposició “Pere 
Casaldàliga: una veu com-
promesa”. Gràcies una ve-
gada mes a la col·laboració 
del grup de voluntaris de 
Balsareny Educa (equip per 
al desenvolupament) i de la 
Impremta Orriols i la Fusteria 
Hernández, que han           »»
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Exposició Casaldàliga al Casino de Balsareny

ajudat  a fer-ho possible.

L’exposició data de l’any 
2006, quan Pere Casaldàliga 
havia deixat les seves tas-
ques pastorals després de 
més de 30 anys de ministeri 
i la Generalitat de Catalunya  
li atorga el Premi Internacio-
nal Catalunya per la seva 
meritòria tasca a la prelatu-
ra de São Félix do Araguaia 
(Brasil). Això va fer pensar 
a l’Associació Araguaia en 
l’oportunitat d’organitzar 
aquesta exposició, amb el 
suport de la Generalitat, per 
retre homenatge a una de 
les persones que han des-
tacat més per la lluita social, 
cultural i religiosa a l’Amèrica 
Llatina.

L’actuació del bisbe Pere Ca-
saldàliga a la missió claretia-
na a l’Estat de Mato Grosso 
s’associa en tot moment al 
compromís i a la radicalitat. 
Casaldàliga, conegut com 
“dom Pedro” i seguidor de 
la teologia de l’alliberament, 
ha estat una de les perso-
nalitats més representatives 
de l’Església dels Pobres al 
Brasil, a l’Amèrica Llatina i al 
món sencer.

L’exposició, que en el seu 
moment va ser presentada 
durant setmanes al Palau 
Robert de Barcelona i poste-
riorment a Balsareny, també 
va recórrer part del territori 
català, on molts Ajuntaments 
van mostrar el seu interès 
per exposar-la. Mostra la 
vida i l’obra de Pere Casal-
dàliga amb una visió panorà-
mica. Ens explica la seva tra-
jectòria i les seves idees, les 

 J. Vilanova

causes per les quals ha lluitat 
i hem de continuar lluitant. 
Com ell mateix ens deia: “Jo 
sóc jo i les meves causes, i 
les meves causes valen més 
que la meva vida”. 

L’exposició consta de quatre 
àmbits: els símbols que en 
defineixen la personalitat (la 
mitra, el bàcul, l’anell); els orí-
gens (la seva trajectòria vital); 
les Causes (els Indígenes, 
l’Amèrica llatina, la Terra, la 
Teologia de l’Alliberament: 
eixos que s’interrelacionen); 
i el Poema de la Terra (gran 
mural amb fragments de la 
seva obra). Unes pantalles 
permeten de veure imatges 
del bisbe Pere i escoltar la 
seva veu. 

En Pere Casaldàliga ens ha 
deixat, però les seves Cau-
ses segueixen molt vives i 
continuen interpel·lant la hu-
manitat. A la Comissió Ca-
saldàliga del Cercle Cultural 
de Balsareny ens agrada 
poder-les tornar a compar-
tir i difondre el seu missat-

ge, sempre actual, solidari 
i exigent. L’exposició “Pere 
Casaldàliga: una veu com-
promesa”, estarà exposada 
al Casino de Balsareny (car-
rer Àngel Guimerà, 17) de di-
marts a diumenge, des del 
dia 8 de desembre i fins a 
mitjans de gener, i es pot vi-
sitar respectant les recoma-
nacions sanitàries i les me-
sures de seguretat davant la 
covid-19. 

 J. Vilanova

Durant aquest període tam-
bé es preveu de presentar 
alguns dels projectes en què 
estem treballant, entre els 
quals destaquem “Les Pe-
tjades de Pere Casaldàliga”, 
proposta d’un itinerari  per 
Balsareny on seran presents 
les Causes del bisbe, frag-
ments poètics i informació 
des d’alguns indrets històrics 
i representatius del nostre 
poble.
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Guillem Farrés, campió d’Espanya de motocròs

Aquesta vegada parlem amb 
en Guillem Farrés Plaza, 
que fa ben poc ha arribat de 
Bèlgica i el felicitem per l’èxit 
obtingut en el campionat 
d’Espanya.

Primer de tot, ens confirma 
que ell i la moto són, pràcti-
cament, una mateixa cosa. 
Des dels 4 anys que va en 
moto i va fer la primera com-
petició amb 10. Comencem 
l’entrevista amb un Guillem 
radiant per les experiències 
viscudes i per com li va la 
competició en el món de les 
motos.

—Acabes d’aconseguir una 
posició immillorable en el 
campionat d’Espanya. Què 
sents?

—En efecte, els dies 14 i 
15 de novembre vaig córrer 
a Calatayud al campionat 
d’Espanya i vaig quedar pri-
mer de EMX125cc en moto-
cròs. En realitat, el dissabte 14 
ja era campió, perquè correm 
dues mànegues i se sumen 
els punts per a la general.

»Què sento? Doncs molta 
satisfacció; i em vaig treu-
re una aresta que tenia cla-
vada, perquè l’any passat 
anava primer en el campio-
nat d’Espanya i una lesió em 
va apartar de l’última cursa. 
Vaig caure en una carrera 
del campionat d’Europa i em 
vaig lesionar el braç. 

—També participes en el 
campionat d’Europa?

—Sí, l’any passat va ser la 
primera vegada. És tota una 
altra etapa de la meva ca-
rrera en moto. Interessant, i 
hi he fet un bon paper: cinc 
pòdiums d’un total de nou. 
Finalment he aconseguit aca-
bar en sisena posició al cam-

Alfred Selgas i Lluïsa Coma pionat, després de no poder 
puntuar en una carrera a cau-
sa d’una caiguda.

—De quin equip formes part?

—Aquest any he corregut 
amb l’equip de la Federació 
Espanyola, la RFME. L’equip 
estava dotat d’una mobil 
home que conté un habitacle 
i on la part del darrere és un 
taller. També portàvem una 
cuinera que és de Girona i 
cada pilot teníem un mecànic.  

»El nostre team manager era 
el Paco Rico, amb qui ja ha-
víem corregut abans.

»L’equip el formàvem els tres 
pilots que vam ser seleccio-
nats: el Gerard Congost de 
Girona, el David Braceras 
d’Alacant i jo.

»La RFME ens ajudava jun-
tament amb una estructura 
Belga per competir a nivell 
internacional, és clar, en els 
campionats d’Espanya no 
podíem fer propaganda de 
l’equip. A Europa, anàvem 

vestits amb diferents colors i 
propaganda de la federació.

»Aquesta temporada, a causa 
de la covid, ha sigut molt irre-
gular: vam començar les cur-
ses al març, es va interrompre 
el calendari i fins a principis 
de setembre no vam tornar a 
córrer. Una vegada arrencats, 
primer vam estar a Faenza 
(Itàlia), on vam celebrar tres 
curses. Des de l’organització 
s’ha intentat concentrar di-
verses curses en un mateix 
lloc per evitar desplaçaments 
i rendibilitzar les instal·lacions 
a causa de l’epidèmia. Des-
prés hem estat quatre mesos 
a Bèlgica, i a Madrid.

»Una altra irregularitat degu-
da a la covid és que a les cur-
ses no hi ha públic i es troba 
a faltar.

—Però tenim entès que a 
Bèlgica hi esteu un temps 
llarg, oi?

—Sí, Bèlgica és la base. Allà 
hi ha molts circuits per a mo-
dalitats diverses i ens posen 
un pis a disposició dels pilots. 
Concretament, hem estat a 
Zelzate, a 5 km d’Holanda.     
Amb el Gerard i el David hem 
fet els entrenaments durant 
quatre mesos i teníem els     
       nostres propis mecànics.

Ha estat una bona manera 
d’entrenar.

—I la llengua?

—En anglès, aquesta és la 
llengua que fem servir a tots 
els països. No tinc problemes 
a parlar-lo, i és una sort, per-
què, és clar, la comunicació 
avui dia és molt internacional: 
vídeos, cròniques...

—Parles dels companys 
d’equip. Hi ha molta competi-
ció entre vosaltres? Com van 
les relacions?

—Bé, molt bé. A fora de la 
cursa ens entenem molt i a 
dintre del circuit i, sobretot, a 
la competició, tothom “va per 
ell”, anem a  guanyar. És un 
esport individual.

—És net, aquest esport, o bé  
hi ha persones que solen ser 
més entorpidores?             »»

 Arxiu Guillem Farrés
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—Hi ha gent de tot, com a tot    
arreu i en tots els esports. 

Ja sabem una mica com és 
cadascú i sí que hi ha per-
sones que per guanyar en-
trebanquen els altres quan 
poden. El joc brut també 
existeix, encara que no és 
molt habitual.

»També cal entendre la di-
mensió de les curses. Nor-
malment som un centenar 
d’inscrits i en una volta ràpida 
només se’n classifiquen 40; i 
és clar, tothom vol quedar en-
tre els seleccionats.

—De cara a la propera tem-
porada, què hi ha?

—Ara mateix ja estic entre-
nant per a la propera tempo-
rada, que no competiré amb/
per  la Federació Espanyola. 
Canvio de categoria i perta-
nyeré a EMX250cc, que in-
clou pilots de 17 a 23 anys. 
Representaré GAS-GAS, una 
marca catalana. El meu pre-
parador o mànager, tal com 
en diem en el món de les 
motos, serà el Nani Roma, de 
Prats de Lluçanès. Continuo 
mantenint el mecànic. 

—Parlant del Nani Roma, que 
sabem que és un gran corre-
dor del Dakar, et faria il·lusió 
córrer-hi?

—De moment no m’ho he 
plantejat mai, ja que no em 
crida molt l’atenció; ho veig 
com a un projecte que enca-
ra està molt lluny, però no ho 
descarto. 

—Quan parles d’entrenar 
“aquí” que vols dir exacta-
ment, a on? Com? Qui con-
trola els entrenaments?

—Primer de tot, aclarir en 
què consisteixen els en-
trenaments. Hi ha una part 
tècnica que la fem en circuit 
i la fem plegats, vull dir que 
podem ser l’equip sencer. 
Paral·lelament, hi ha un entre-

nament físic que és individua-
litzat, d’acord amb els criteris 
del director mèdic, que, se-
gons les proves que et fan i 
el seu resultat, et dissenya un 
pla de treball personal amb 
exercicis de força, equilibri, 
càrdio..., sobre la moto i sen-
se. També faig bici i corro.

»Avui mateix he entrenat i 
amb aquest rellotge (ens 
l’ensenya), queda tot registrat 
i ho envio al director mèdic a 
Bèlgica. Per tant, sempre hi 
ha una anàlisi dels entrena-
ments, l’orientació del doctor 
i el pla específic i individual de 
cara al progrés de cadascú.

»Pel que fa als circuits, “aquí” 
puc practicar a Olvan, també 
hi ha zones a Lleida, a Tarra-
gona i, evidentment, al circuit 
de Montmeló. A Benicàssim 
també hi ha tres circuits que 
estan molt bé. Allà, a l’hivern 
hi van molt els anglesos, so-
bretot pel clima més advers 
que tenen en el seu país.

—Parla’ns una mica del te-
rreny de les curses; perquè, 

és clar, estem parlant de la 
modalitat de motocròs.

—Sí, el terreny el reguen 
abans de les curses amb 
aspersors o tancs d’aigua. 
Aquesta és la tònica general. 
I si plou, correm igual, si no 
és que sigui una tempesta 
extraordinària. La pitjor cursa 
que he fet va ser una vegada 
a Anglaterra, amb una plu-
ja constant i abundant. Em 
costava veure-hi, i la pluja i el 
fang ho complicava molt.

»He de dir que les ulleres són 
molt importants en les curses, 
i quan plou encara més. Avui 
dia, no podem córrer sense 
ulleres, està prohibit, perquè 
és fàcil que hi hagi lesions 
importants. Les ulleres les 
netegem mentre correm, hi 
ha mecanismes de recanvis 
de paper posats al lateral de 
la ullera i els has d’anar tibant 
per netejar la lent. És compli-
cat, perquè has d’estar per 
aquesta feina també i no pots  
perdre la concentració.

—I les competicions de 

noies? No hi ha equips?

—Les noies també corren en 
la seva categoria, però no hi 
ha equips femenins a nivell 
estatal.

—En l’àmbit més personal, 
has tingut poques lesions 
pel que significa aquest es-
port, oi? 

—És cert, pel risc que hi ha, 
n’he tingut poques i no m’han 
apartat mai gaire temps de 
les curses programades. 
Sempre he tingut fractures 
netes, que en diuen, sense 
complicacions. Si et lesiones 
a la cursa, no cal dir que en 
el mateix circuit ens atenen. 
Fins ara he estat de sort en 
aquest sentit.

—Sempre has combinat les 
competicions, els entrena-
ments i els estudis.

—Efectivament, aquest curs 
2020-21 és la primera vega-
da que he optat per un any 
sabàtic. Coincidia que la tem-
porada era molt irregular i te-
níem curses i entrenaments 
a Europa els dos primers 
mesos del curs. He acabat el 
primer de batxillerat i em falta 
el segon curs, que el vull fer. 
Ja decidiré quina serà la millor 
manera. Avui dia hi ha moltes 
possibilitats via online. Una 
mica, tractaré de deixar el ter-
reny dels estudis a punt per 
si algun dia vull reprendre’ls a 
nivell universitari.

—Una altra opció es dedicar-
te només al món de les mo-
tos, ara des de la competició 
i després des d’altres àmbits.

—Sí, hi ha moltes opcions 
una vegada et retires de la 
competició, pots optar a 
fer de professor, de màna-
ger de l’equip, de mecànic, 
d’entrenador..., amb els tí-
tols que es requereixen per a 
cada tasca. De mecànic ja en 
vaig aprenent: tot i que no jo 
no m’he d’ocupar              »»

 Arxiu Guillem Farrés



esportistes de Balsareny
06

d’aquest aspecte, ja hi co-
menço a remenar. El meu 
pare me n’ensenya i a mi 
m’agrada.

—I la teva família, com en 
molts altres esportistes, 
també ha estat clau, oi?

—La meva família sempre 
ha estat la base. Hem es-
tat molts caps de setmana 
per circuits de Catalunya i 
d’Espanya. El pare sempre 
ha estat el meu mecànic fins 
ara. I des de fora de la pista 
no cal dir que han estat un 
suport incondicional. Els ha 
agradat, m’han ajudat i els 
ho agreixo.

»També vull fer referència al 
Toni Ovalle, un altre membre 
fonamental a les meves cur-
ses. És molt amic de la fa-
mília i un apassionat de les   
motos. He de dir que tots 
junts m’ajuden i disfrutem!

—Per acabar: alguna anèc-
dota que et vingui al cap, de 
les moltes que has viscut?  

—(Rumia un moment) Potser 
aquest estiu, quan, entre les 
4 i les 5 de la matinada, tor-
nàvem cap a Madrid i vam 
passar per la Torre Eiffel a 
París. Sols, il·luminada, tips 
de cotxe, a sota el monu-
ment... Un gust!

Cal dir que aquestes en-
trevistes esportives no ens 
deixen mai indiferents. Uns 
nois i noies que competei-
xen a nivells alts i que els bri-
llen els ulls quan ens expli-
quen la seva preparació, les 
competicions, els èxits, les 
relacions amb els seus com-
panys d’equip o circuit. Tam-
bé els acompanyen alguna 
frustració, molt d’esforç i su-
peració constant. No es ren-
deixen; són gent que viuen 
per a l’esport!  Arxiu Guillem Farrés



Balsareny rep la visita de TV3 
a pocs dies de l’estrena de la sèrie ‘Altafulla’
Equip d’Altafulla

El passat 14 de desembre, un 
equip de TV3 encapçalat per 
la periodista Núria Bacardit 
va desplaçar-se a Balsareny 
per trobar-se amb l’equip 
d’Altafulla: tot és possible i 
recollir les experiències i ex-
pectatives a dues setmanes 
escasses de l’estrena. 

La periodista va conversar 
amb membres del reparti-
ment, entre els quals es tro-
ben alguns balsarenyencs, 
com per exemple: Montserrat 
Sabala, Josep Sensada, Ra-
mon Calveras, Rosa Pujals 
i Josep M. Farizo, així com 
Sheila Farinha, Mònica Mo-
rales i membres de l’equip 
tècnic, premsa, perruqueria 
i maquillatge, entre els quals 
Mercè Farràs i Albert Co-
mabella. Tots plegats, amb 
l’entusiasme de la imminent 
estrena, han compartit la 
seva vinculació i els records 
del rodatge. 

L’escenari escollit ha estat 
una de les localitzacions em-
blemàtiques de la sèrie: la 
masia de Puigdorca, que juga 
l’espai del mas Querol. Un 
decorat de luxe que emmar-
ca la llar d’una de les històries 
clau de la trama. En aquesta 
masia plena de racons i en-
cant, s’han repassat els mo-
ments que es podran veure 
en pantalla, tant els que s’han 
rodat allà mateix com els 
que hi desemboquen. Equip 

i reporters han gaudit de les 
anècdotes i les vivències que 
s’han compartit, així com de 
la recreació d’alguns mo-
ments dels enregistraments.

I és que a la recta final, l’equip 
està fent una marató per te-
nir-ho tot a punt per al gran 
dia al Kursaal de Manresa. 
Arcadi Soler, productor exe-
cutiu de la sèrie, ha fet gala 
del seu bon humor en el 
vaticini de les reaccions de 
l’estrena, mentre que Marc 
Comabella, cocreador, di-
rector i actor de la sèrie, ha 
respost a les preguntes més 
profundes. I és que per al 
mateix balsarenyenc Marc 

Comabella, aquests dies són 
especialment intensos. 

Juntament amb els retocs 
finals i la preparació de 
l’estrena amb l’equip tècnic 
d’Altafulla, el Marc presenta 
aquesta setmana una altra 
obra audiovisual en què les 
gales i entrevistes estan a 
l’ordre del dia. En aquest cas, 
interpretant en Ton Sorribes 
a la pel·lícula Terra de Telers, 
del director i actor Joan Frank 
Charansonnet, al costat de 
Ramon Godino, Miquel Sit-
jar, Queralt Albinyana i Joan 
Massotkleiner, entre altres. 
La seva darrera pel·lícula, si-
tuada en una colònia tèxtil, 

 Equip d’Altafulla

es va estrenar el divendres 
11 de desembre als cinemes 
de tot el territori; la producció 
compta amb la participació 
de TV3 i és candidata als pro-
pers Premis Gaudí.

Joan Frank Charansonnet 
ha confirmat ja la seva assis-
tència a l’estrena de la sèrie 
‘Altafulla’. prevista per al dia 
27 a les 18 hores, a la Sala 
Gran del Teatre Kursaal de 
Manresa, com també ha fet 
el director i realitzador Este-
ve Rovira i els actors Ramon 
Godino i Alba López; estre-
na que serà conduïda per 
l’actriu i presentadora Elisa-
bet Carnicé. 

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

BALSARENY
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Salut, Pastors! (Que falta ens fa!)
Pastorets de Balsareny vida en l’actualitat, deixant de 

banda els poders sobrenatu-
rals; són del tot humanitzats 
i viuen els problemes de la 
gent del nostre temps. El text, 
abreujat, conté diàlegs cone-
guts, però amb un subtext 
totalment innovador. En el 
seu recorregut, els personat-
ges 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.

Intèrprets 
(per ordre d’intervenció)

Modista: Mercè Soler
Rovellona: Júlia Pardillo
Lluquet: Abel Fornell
Satanàs: Núria Gómez
Llucifer: Josep M. Soler
Miquel: Dúnia Fornell
Jeremies: Xavi Vall
Marta: Laia Rodríguez
Tramoia: Isidre Viu
Maria: Aina Rodríguez
Gabriel: Mireia Trias

Dramatúrgia i direcció: 
Climent Ribera

Hem treballat amb molta 
il·lusió per poder-vos oferir 
aquest espectacle, i volem 
donar les gràcies a tots els 
que ho han fet possible: al di-
rector artístic i als que hi parti-
cipen com a intèrprets; a tots 
els tècnics de tramoia, llum i 
so; al personal assistent de 
sala, taquilla i acomodació, i 
a tothom qui hi ha col·laborat. 
També a tots els que, amb 
generosa comprensió, han 
acceptat aquest any el sa-
crifici de fer un pas al costat 
perquè no s’estronqués la 
tradició de tenir, per Nadal, 
uns Pastorets, ni que fossin 
diferents. I a tots els especta-
dors que, venint-nos a veure, 
ens hi donareu suport. Espe-
rem que en pugueu gaudir i 
que l’any que ve torni, amb la 

Aquest any, l’emergència sa-
nitària causada per la covid-19 
i les consegüents mesures de 
prevenció i control implanta-
des per les autoritats compe-
tents, ens va fer preveure, ja 
a la primavera, que seria molt 
difícil poder dur a terme la 
nostra activitat tradicional en 
les condicions acostumades. 
Per això, ja abans de l’estiu 
vam començar a preparar 
uns Pastorets especials per a 
aquesta situació insòlita. 

Així, prèvia consulta als as-
sociats el mes de juny, i ob-
tinguda llur aprovació, al juliol 
el nostre director, Climent 
Ribera, va preparar una ver-
sió reduïda dels Pastorets 
de Josep M. Folch i Torres, 
interpretada per una dotzena 
d’actors, amb la mínima es-
cenografia i vestuari possi-
bles. Les disposicions que les 
autoritats han anat promul-
gant per contenir l’expansió 
de la pandèmia entre la po-
blació ens han condicionat la 
preparació de la temporada, 
igual com s’han trobat totes 
les activitats culturals. Tot i 
això, sempre que les nor-
mes vigents ho han permès, 
i adoptant en cada moment 
totes les garanties de segure-
tat requerides, hem treballat 
de valent per poder-vos oferir, 
com cada any, uns Pastorets 
dignes i carregats de valors 
i contingut, encara que dife-
rents dels habituals, i mante-
nir així la tradició.

Hem preparat, doncs, una 
espectacle que es titula “Sa-
lut, Pastors (que falta ens 
fa!)”. Cal advertir que no és un 
espectacle infantil. Sí que és 
una versió reduïda, adaptada 
i modernitzada dels nostres 
Pastorets de sempre, però 
des d’un punt de vista total-
ment contemporani: els per-
sonatges tradicionals prenen 

salut, la normalitat als esce-
naris i a la cultura, així com al 
comerç i a la resta d’activitats 
econòmiques, cíviques i so-
cials i a la societat en general.

Representacions

Divendres dia 25 de desem-
bre 2020, a les 18:00 h.
Diumenge dia 27 de de-
sembre 2020, a les 16:00 h.
Dissabte, 2 de gener 2021: 
tarda a les 16:30 h., vespre 
a les 19:30 h.
Diumenge, 3 de gener 2021: 
tarda a les 16:30 h., vespre 
a les 19:30 h.
Diumenge, 10 de gener 
2021: tarda a les 16:30 h., 
vespre a les 19:30 h.

·

·

·

·

·

Lloc: Sala Sindicat de Bal-
sareny, carrer Ponent s/n - 
plaça de la Mel.

Notes importants

L’espectacle, que no és de 
caire infantil, durarà uns 75 
minuts i no hi haurà entreacte 
ni servei de bar. Serà obliga-
tori que els espectadors por-
tin la mascareta ben posada 
durant tota la funció i que 
romanguin als seus seients. 

A l’entrada es prendrà la tem-
peratura als assistents, i hi 
haurà gel hidroalcohòlic per a 
les mans. L’entrada i la sorti-
da es farà de forma ordena-
da, seguint les indicacions del 
personal de la sala. 

Cada actor vindrà maquillat 
de casa i els vestits no es 
compartiran; el nombre de 
tramoies i tècnics de llum i so 
i personal de sala s’ha reduït 
als mínims imprescindibles. 
Per garantir les distàncies 
entre els personatges i amb 
el públic, l’espai escènic ocu-
parà, a més de l’escenari, tota 
la platea; això farà que només 
hi hagi públic a les grades, 
on s’aplicaran les distàncies 
de seguretat establertes per 
a aquest equipament pú-
blic municipal. El nombre 
d’espectadors, per tant, serà 
també reduït, i ho intentem 
compensar doblant el nom-
bre d’actuacions habituals: 
vuit sessions en comptes de 
quatre. Recomanem tanma-
teix que compreu les entra-
des anticipadament per in-
ternet, per assegurar-vos-en. 
Podeu adquirir les localitats 
anticipades en aquest enllaç: 
https;//pastoretsbalsareny.cat 



Sarment

Continuen les obres a la Resclosa dels Manresans

Tal com vam informar al but-
lletí anterior, les obres de re-
paració que l’Ajuntament de 
Manresa i el Parc de la Séquia 
fan a la Resclosa dels Manre-
sa continuen a bon ritme. Van 
començar el 16 de novembre 
obrint un camí d’accés per 
la riba esquerra, d’uns 600 
m. de llarg , abans d’obrir-
ne un altre per la riba dreta, 
passant pel mig del bosc de 
ribera, amb el compromís 
que l’impacte ecològic fos el 
mínim. Amb això es podrien 
posar pedres d’entre 35 i 800 
quilos a la llera del riu, a fi de 
mantenir eixuta la part de la 
resclosa en què es treballi en 

cada moment, i col·locar una 
canonada que porti l’aigua 
del riu cap a la síquia a fi de 
no interrompre el subminis-
trament. El 28 de novembre, 
l’escullera o mur de conten-
ció ja protegia la meitat de 
la resclosa, per la qual no 
baixava gens d’aigua. 

El 4 de desembre, el geògraf 
Sergi Fontseca va publicar 
a Esgriolem! un interessant 
article, que reproduïm més 
avall. L’11 de desembre les 
formigoneres ja eren a la res-
closa. L’Alfred Selgas n’està 
fent un reportatge fotogràfic 
que podeu trobar complet al 
nostre blog: 
sarment.blogspot.com
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Com és la resclosa per sota de l’aigua
Sergi Fontseca, geògraf

Ara les obres de la síquia han 
descarnat la resclosa, per 
poder fer els arranjaments 
planificats, tot seguint el pro-
jecte ambiental aprovat. 

He trobat interessant com-
partir la imatge de la part 
oposada de la resclosa, que 
sempre està coberta d’aigua 
i per tant no és visible. 

Hi podem observar com tre-
balla una resclosa i els mate-
rials usats als segles XIV i XVI, 
ja que l’any 1952 sembla ser 
que només es va cobrir amb 
formigó; amb un paredat fet 
a base de còdols organitzats, 
com un mur de pedra seca, 
tan comú al Bages, per con-
tenir les terrasses de les vin-
yes, però en aquest cas per 
aguantar l’energia hidràulica. 
Així doncs, calia descom-
pondre l’energia erosiva, ja 
que el mur atura la terra; en 
canvi, la resclosa en decan-
ta la trajectòria, deixant fluir 
l’aigua. 

La funcionalitat s’aconsegueix 
construint-la de manera es-
tructural amb un angle d’uns 
40º a l’invers del riu, suposo 
amb troncs dels arbres talats 
al segle XVI (seria bo trobar-
ne algun). L’enginy ha fet la 
funció de dissipar les avingu-
des fent saltar per dalt l’aigua 
i derivant-la cap a la dreta, a 
la síquia (decantadora). 

És de suposar que els sedi-
ments aportats pel Llobregat 

hi han quedat acumulats ai-
gua amunt, i això és el que la 
maquinària treu; segurament 
els mateixos sediments a 
l’interior del revolt del riu han 
permès l’establiment de ca-
nyissos i també ja fan una 
funció de coixí previ, esmor-
teint l’impacte més torrencial. 

Per tant, la resclosa emergi-
da és com un quart de lluna, 
però la submergida és len-
ticulada amb panxa aigua 
amunt. Avui la fan aflorar i 
és un relat de la història que 
apareix novament, de la tec-
nologia d’aquell temps i dels 
materials emprats. 

En Xavier Novell ha comen-
tat que sota del vessant de la 
resclosa, aigua avall, encara 
hi podria haver l’estructura 
de troncs original del 1339, 

o bé almenys la dels troncs 
usats el 1584 per refer la 
síquia arran d’un crescuda 
que havia malmès la res-
closa. Segons com es facin 
les obres, si es descobrís 
l’estructura antiga seria in-
teresant com a mínim tenir-
ne un reportatge gràfic. Si 
treuen els troncs antics seria 
bo de poder identificar-los i 
saber quins arbres eren; així 
tindríem un molt bon testi-
moni de la vegetació arbòria 
històrica de la zona. Ara 
que ve Nadal i el baró rep 
el tradicional cens dels ca-
pons –una commemoració 
que caldria no deixar perdre 
mai–, aquestes  obres po-
drien servir per complemen-
tar aquest punt de la història 
de Balsareny. 

Per altra banda, penso que 

 Sergi Fontseca, geògraf

la ubicació de la séquia al 
segle XIV no hauria estat 
decidida a l’atzar. Segura-
ment els enginyers d’aquells 
temps ja ho sabien: els cur-
sos fluvials descriuen una 
geomorfologia sinuosa, i això 
fa que hi hagi trams on les 
aigües erosionen o bé sedi-
menten tot formant mean-
dres. Balsareny sembla que 
rep el seu nom del balç del 
castell (erosionat) i de l’areny 
de sota (sedimentat). El cas 
és que la resclosa es troba 
en una zona de sedimenta-
ció: això li treu molta càrrega 
d’energia i d’aquí que la base 
de la resclosa encara tingui 
els materials originals, ja que 
el riu hi ha sedimentat fins a 
tapar-los i així avui els hem 
pogut observar. Adjunto un 
mapa que he modificat per 
entendre aquesta dinàmica.
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Pere, el llegat de la transformació social al Brasil
Jordi Vilanova

Coincidint amb el dia Inter-
nacional dels Drets Humans, 
dijous dia 10 de desembre, 
representants de la Comis-
sió Pere Casaldàliga van as-
sistir a l’acte “Pere, el llegat 
de la transformació social al 
Brasil”, que es va celebrar 
dins l’espai Plana de l’Om de 
Manresa.

El compositor Carles Cases 
inicià l’acte amb una preciosa 
i espiritual interpretació de la 
causa negra, que dona pas 
a la intervenció de Jamaa 
Mbarki el Bachir, regidor de 
Nova Ciutadania, Coopera-
ció i Habitatge a l’Ajuntament 
de Manresa, que va iniciar el 
parlament elogiant el llegat 
d’en Pere Casaldàliga i la 
seva immensa dedicació als 
drets humans. El bisbe Pere 
deia que aconseguir que 
aquests drets siguin iguals 
per a tothom sense distin-
cions “és la revolució pen-
dent: la topia de la utopia”.

Seguidament Elena Six-
to, dissenyadora gràfica 
amb especial interès per 
l’agroecologia i el consum 
responsable i de proximitat, 
va recitar alguns poemes, 
al costat del poeta manresà 
Ton Armengol. Van acabar el 
recital amb el poema de Ca-
saldàliga, “Nadal seria”.

Tot seguit va ser el torn de 
l’activista i sociòleg brasiler 
Flavio Carvalho, actualment 
membre del Consolat Gene-

ral del Brasil a Barcelona i 
col·laborador de la UNESCO, 
l’OIM (Organització Interna-
cional per a les Migracions) 
i l’IICA (Institut Interameri-
cà de Col·laboració per a 
l’Agricultura), entre moltes 
altres ONG. Aquest va ex-
plicar la situació d’alarma i 
amenaça que vivim a la Ter-
ra, per la Terra, i en especial 
al Brasil; un país amb més 
de 209 milions d’habitants, 
on aquell “jove del Bages” 
(expressió que va repetir en 
diverses ocasions fent re-
ferència a Casaldàliga), va 
donar peu a la transformació 
social i que “ens ha omplert 
d’esperança”  (va dir, tot lluint 
una gorra del Moviment de 
Treballadors Rurals Sense 
Terra (MST). També va dir 
que té la impressió que a Ca-
talunya, la terra del bisbe, no 
es percep prou la importàn-
cia de la labor que ell va dur 
a terme. 

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

Carvalho parlà també de la 
forma com en Pere era ca-
paç d’arribar a tothom, ja 
fos des d’una missa, o inclús 
una “missa laica”, deia tot 
somrient; o amb la seva gran 
obra poètica. I amb els versos 
de la Missa dos Quilombos en 
català i portuguès va cedir la 
paraula a l’escriptora i poetes-
sa Gilma Arévalo, amb qui 
recitaria conjuntament un altre 
poema nadalenc.

Entre els assistents hi 
havia representants de 
l’Associació Araguaia donant 
suport al acte, i també agra-
int-lo, mitjançant les parau-
les de Laura Casaldàliga, 
que aprofità per dir-nos tam-
bé que comença una nova 
etapa per seguir treballant 
en el llegat d’en Pere, ja que 
“ens en sentim orfes” i te-
nim l’oportunitat de fer molt 
per les seves causes. Va fer 
referència  a alguns missat-

ges del seu oncle  i finalitzà 
la seva intervenció amb un 
poema en portuguès.

Ja per acabar, l’alcalde de 
Manresa, Marc Aloy i Guàr-
dia, va dedicar unes parau-
les d’agraïment a totes les 
persones que treballen per 
defensar les causes de Pere 
Casaldàliga, i amb el somni 
d’un món millor, en què cal 
tant aquesta utòpica revolu-
ció. Fent referència a la ciu-
tat que representa, “des del 
cor de Catalunya”, va dir que 
“tota revolució neix al cor”.

Per finalitzar l’acte 
d’homenatge, el compositor 
Carles Cases va oferir als 
assistents la interpretació 
d’alguns temes del seu recull 
“Araguaia”.

 Jordi Vilanova

 Jordi Vilanova

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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L’anticlinal de Súria i la falla de Migmon
Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors

Pou de Cabanasses, just sobre l’eix de l’anticlinal de Súria. 
Al nucli de l’anticlinal hi ha la sal.

 Isidre Prat Obradors

Estrats inclinats cap al sud en un dels vessants de l’anticlinal de Súria; so-
bre l’eix de l’anticlinal hi ha el Poble Vell i, a sota, es veuen les cases de la 
carretera.

plicatiu, per fomentar el tu-
risme. També hi ha plafons 
sobre la particular geologia 
de Súria en altres punts del 
nucli urbà, com al barri de 
Salipota, a l’altre costat del 
riu, des d’on es veu molt bé 
l’anticlinal amb la falla. Tam-
bé es veu bé des del nord de 
Súria, a l’altiplà de Can Sivila.

Al pic més alt de l’anticlinal 
(que veiem com un turó for-
ça alt, des de Salipota ma-
teix)  és on hi ha justament 
l’explotació del pou Caba-
nasses. I, per si fos poc, el 
Poble Vell de Súria (Castell 
i vila emmurallada) es troba 
justament sobre l’anticlinal, 
al flanc sud. No és casual 

que el pou Cabanasses de 
la mina es trobi al pic més alt 
de l’anticlinal, ja que és on la 
sal interiorment arriba més 
amunt del terreny i, per tant, 
no costa tant d’extreure. Pre-
cisament les capes de sal 
de sota, com que són molt 
plàstiques, es van doblegar 
fàcilment i van contribuir a 
formar l’anticlinal, quan les 
forces internes que van for-
mar els Pirineus, fa milions 
d’anys, van tibar i aixecar 
també zones del Bages. 

Pel mateix motiu, es va ai-
xecar la muntanya de sal de 
Cardona (la qual podem vi-
sitar), amb la diferència que, 
en aquesta, la sal va         »»

 Isidre Prat Obradors

Tot el Poble Vell de Súria sobre els estrats inclinats de l’anticlinal.

D’on ve el terme Migmon?

Com molta gent sap, Súria 
és coneguda pel topònim de 
“Migmon”, paraula molt arre-
lada a la població i que dona 
nom a entitats, com l’institut, 
comerços, etc. L’explicació 
d’aquest mot no es coneix 
exactament, però, per exem-
ple, al Costumari Català de 
Joan Amades es recull que a 
Súria s’encaren unes roques 
que, segons la llegenda, 
marquen el mig, o el centre, 
de la Terra, i que, quan el pla-
neta es va crear, es va aca-
bar en aquest punt; segons 
la veu popular, aquestes pe-
dres s’ajuntaran quan el món 
s’acabi.

Realment, en aquest munici-
pi, sembla com si una part de 
la Terra se’n va cap a la dreta 
i l’altra part cap a l’esquerra. 

Així, és un terme geològic?

Sí. Aquesta paraula concre-
tament també dona nom al 
fenomen geològic més fa-
mós de Súria, que és una 
falla (trencament i desplaça-
ment del terreny): la falla de 
Migmon.

Aquesta falla s’ha convertit 
en un dels símbols de Súria 
i és l’únic poble que té un 
dibuix geològic al seu escut 
(que no siguin muntanyes, ni 
rius ni altres accidents geo-
gràfics típics).

En realitat, el municipi està 
travessat per un llarg anticli-
nal, que presenta l’esmentada 
falla en el seu eix.

Què és un anticlinal?

Un anticlinal és un plega-
ment de l’escorça terrestre, 
sobre roques disposades en 
estrats o capes, donant una 
forma de pont o de munta-
nya, amb els seus dos ves-
sants o flancs inclinats en 
sentits oposats. És produït 
per les forces laterals de 
l’interior de la Terra al llarg de 
molts anys.

Com identifiquem, sobre el 
terreny, l’anticlinal de Súria 
i la seva falla Migmon?

La falla exactament es troba 
a la carretera que surt de Sú-
ria cap a Cardona, al costat 
del petit barri de Cal Trist. 
Actualment hi ha un mirador 
al davant, amb un plafó ex-
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 Isidre Prat Obradors

Els estrats de materials orientats al revés (respecte a la foto 3), mirant cap al 
nord; es veuen a la carretera per la sortida nord del municipi i  formen part de 
tot el flanc nord de l’anticlinal, des de dalt al pou.

 Isidre Prat Obradors

La falla de Migmon, la part que veiem a la carretera des d’un observatori del 
davant. La falla ha tingut lloc a través de l’eix horitzontal que hi ha a dalt de 
tot, on hi ha el pou. La línia ampla que puja per l’esquerra està formada per 
materials triturats perquè és el pla de falla: per on s’ha trencat el terreny i 
s’han desplaçat els dos blocs formats. Fixem-nos que les capes de l’esquerra 
estan inclinades cap al nord i les de la dreta al revés, cap al sud; però, a més 
a més, les de la dreta han quedat desplaçades respecte a les de l’esquerra.

 Isidre Prat Obradors

Una altra visió, més lateral, des del costat sud, de la falla de Migmon. 

poble, mentre que al sud del 
municipi surienc comença 
ja l’anticlinal de Balsareny, 
que arriba fins al nostre 
poble (fins a la zona de Cal 
Cansalada). Tots dos tenen 
uns traçats força paral·lels i 
estan separats per una al-
tra falla, la falla del Tordell, 
situada a uns dos quilòme-
tres de Súria per la carretera 
de les Vilaredes (el seu nom 
és perquè a sota hi passa la 
riera del Tordell, que neix a 
la carena de Castelladral i es 
barreja amb el Cardener a 
l’altura de Súria). 

En realitat, els dos anticli-
nals estan separats per un 
petit sinclinal, però que no 
es pot apreciar gaire perquè 
és justament on es troba la 
falla del Tordell (un sinclinal 
es forma quan hi ha un ple-
gament, però té forma de U 
o V, al contrari de l’anticlinal, 
que té una forma inversa).

arribar fins a l’exterior; en can-
vi, a Súria les sals van quedar 
aixecades, però amagades a 
dintre.

Si recorrem tot el barri de 
Salipota i observem a l’altre 
costat del riu, veurem com 
els estrats inclinats de 
l’anticlinal s’estenen per tot 
el poble, per sobre de la ca-
rretera, i són el suport de tot 
el Poble Vell. Ho podem veu-
re a les fotos adjuntes. Són 
estrats que estan inclinats, 
o “cabussen” cap al sud (els 
que estan inclinats al revés 
no els veiem des d’allà; es-
tarien a l’altra banda del pou 
Cabanasses, al flanc nord).        

La connexió de l’anticlinal 
de Súria amb el de 
Balsareny

L’anticlinal de Súria s’estén 
més o menys al nord del 

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements
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L’any 2021 per endavant
Escola Municipal de Música de Balsareny

Acaba l’any que ens ha po-
sat a prova a tots mentre 
s’enduia de manera precipi-
tada moltes persones. Han 
estat deu mesos immersos 
en una realitat que ningú 
havia viscut abans. Perso-
nes de totes les generacions 
hem aportat les nostres res-
pectives experiències i hem 
treballat per assegurar la 
continuïtat de totes les tas-
ques essencials.

Les generacions més joves 
–que són les que nosaltres 
a l’Escola Municipal de Mú-
sica coneixem millor– me-
reixen un tractament a part 
en aquest elogi general a 
la població. Els infants i els 
adolescents han convis-
cut amb la pandèmia fent 
mostra d’una fortalesa sor-
prenent. Des del principi 
han mantingut l’energia i la 
il·lusió pròpies de les eta-
pes primerenques del cicle 
vital. S’han fet càrrec de la 
situació, han acceptat els 
canvis i han continuat el seu 
procés d’aprenentatge de 
manera eficient. I no només 

això, sinó que també han 
ajudat els adults en aquells 
processos que requereixen 
l’instint, la pràctica i el co-
neixement del món digital; 
uns processos que han es-
devingut, ara més que mai, 
fonamentals.

La música, aturada als es-
cenaris, ha continuat viva 
a les llars i a les escoles. 
Ha pogut continuar essent 
font d’emocions per als qui 
la practiquen i per als qui, 

a través de canals de tota 
mena, la reben.

Ara som més forts, tenim 
millors coneixements i més 

Promoció dels llibres de Diego Galera
Josep Gudayol i Puig

El poeta i escriptor balsaren-
yenc d’adopció Diego Ga-
lera i Morales, una vegada 
més, ens vol presentar el 
seu nivell de promoció dels 
seus llibres publicats per 
diferents editorials espanyo-
les i en tres idiomes: català, 
castellà i gallec. Ediciones 
Melibea i Editorial Adarve 
son algunes de les que han 
editat la seva obra. Melero 
disposa de la venta online 
de cinc publicacions amb 
llibres digitals i en format 

paper com “Otra vez con el 
alba despierto y sueño un 
nuevo día” i en format paper 
com “Sonetos a los santos”. 
També es poden trobar a 
la venda “La torre altiva, la 
estación invertida y otros 
poemas” i “Transparencia 
otoñal: noches de insomnio 
y otros poemas”.

Galera té un bon nivell de 
vendes arreu de l’estat es-
panyol, sobre tot a Galícia, 
el nord d’Espanya, a Madrid 
i Castella la Manxa, el país 
Valencià i Andalusia. I en la 

 Arxiu

xerradeta matinal a la llibreria 
Els Colors, entre altres mol-
tes coses, vam arribar a la 
conclusió de la dita conegu-
da popularment, que “ningú 

no és profeta a la seva terra”.

Diego Galera desitja a 
tothom bona salut i unes 
bones festes.

 Arxiu

capacitat de treball per a fer-
ne ús. Traurem partit de la 
inèrcia que ha generat aquest 
impuls i passi el que passi 
viurem un bon any 2021. 
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Biblioteca: un any atípic
Ana Pérez Hidalgo

Acabem un any atípic per a 
tots nosaltres i, és clar, tam-
bé per a la Biblioteca Pere 
Casaldàliga, que, com sa-
beu, ha estat tancada durant 
uns mesos i ha hagut de re-
duir l’horari i els serveis per 
adaptar-se als protocols de 
seguretat i higiene del PRO-
CICAT. Malgrat això, la nostra 
activitat i les vostres visites no 
han parat i estem contentes 
d’haver estat un servei útil per 
a molts de vosaltres. Aquest 
any que se’ns presenta con-

fiem que, més aviat que tard, 
tot tornarà a la normalitat i 
podrem continuar tenint la 
vostra confiança en aquest 
servei públic que entenem 
com un espai de relació, 
intercanvi i creació, obert a 
tota la població, on promo-
vem accions que fomenten 
la lectura, la creativitat i el 
desenvolupament personal. 
Volem arribar a tota la pobla-
ció de Balsareny i, per tant, 
esperem que durant el proper 
any tots tingueu alguna oca-
sió per venir a visitar-nos i fer 
ús dels nostres serveis.

 Ana Pérez Hidalgo

Increment i actualització 
del fons
Ana Pérez Hidalgo

Gràcies a diferents subven-
cions ‘extraordinàries’ de la 
Generalitat de Catalunya i de 
la Diputació de Barcelona per 
ajudar el sector de llibre en 
aquest temps de pandèmia, 
la Biblioteca ha pogut adquirir 
nous documents per comple-
tar i millorar la seva col·lecció. 
En concret: Hem actualitzat 
temaris d’oposicions per a 
diferents cossos públics.

Hem actualitzat i completat 

les lectures obligatòries de 
Batxillerat I part de l’ESO que 
es recomanen als instituts de 
Navàs i Sallent.

Hem comprat contes infantils 
que són referents en la litera-
tura infantil.

Hem incorporat nous docu-
ments al Fon especial Pere 
Casaldàliga.

I, a més a més, tenim gairebé 
totes les novetats de novel·la 
per al públic adult.

Fons especial Pere Casaldàliga 
de la Biblioteca Balsareny
Ana Pérez Hidalgo

Com bé sabeu, la Biblioteca 
de Balsareny té l’honor de 
portar el nom del bisbe Pere 
Casaldàliga des de l’any 
1992, però potser el que no 
sabeu és que disposem d’un 
fons especial amb un total de 
gairebé 40 documents del 
seu testimoniatge, la seva 
prosa i poesia, així com do-
cuments sobre diferents as-
pectes de la seva vida i obra. 
Aquest fons s’està incre-
mentant amb noves adquisi-
cions, així com donacions de 
particulars i de l’Associació 
Araguaia amb el Bisbe Ca-
saldàliga, als quals volem fer 
arribar el nostre agraïment.

Relacionat amb aquest fons, 

us informem que la Biblio-
teca Virtual de la Diputació 
de Barcelona inicia uns mo-
nogràfics dedicats als Fons 
especials de les biblioteques 
que formen part de la Xarxa. 
El primer que es publicarà 
serà el de la nostra biblioteca, 
el  Fons especial Pere Casal-
dàliga, en honor a la seva per-
sona i la seva obra, atès que  
el passat mes d’agost ens va 
deixar. Ara bé, el que no ens 
deixarà mai són el seu pensa-
ment i la seva poesia. 

Us desitgem un FELIÇ 2021 
fent ús de les seves paraules:

“Perquè l’última paraula no és 
la de la mort, ni la dels pode-
rosos, sinó la de l’amor” (Pere 
Casaldàliga). Ana Pérez Hidalgo
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entrevista

Carlota Franco: una teràpia saludable i física al Casal Cívic
Josep Gudayol i Puig 

Som a les darreries d’un 
altre any, al mes de de-
sembre, i malgrat aquesta 
fastigosa pandèmia, fet que 
ha aturat les activitats al 
Casal Cívic de Balsareny, a 
l’entrevistador li plau de te-
nir aquesta amable xerrade-
ta amb la Carlota Franco 
Lizana, monitora de balls 
llatins al Casal, molt saluda-
bles per a una bona forma-
ció física.

La Carlota va néixer a Car-
dona el 17 de setembre de 
1997, però ha viscut pràcti-
cament tota la vida a Navar-
cles, on va estudiar l’ESO, i 
posteriorment va fer el Bat-
xillerat d’Arts Escèniques a 
Manresa i el Grau Universi-
tari de Dansa amb titulació 
britànica (Barcelona – Bath 
Spa University). Actualment 
continua formant-se realit-
zant estudis complemen-
taris en relació a la dansa 
via online. Pel que fa als 
seus hobbies li agrada fer 
activitats de fitness i aprofi-
ta sempre que pot per ca-
minar a l’aire lliure. I sobre 
tot li agrada molt viatjar: ha 
tingut la sort de poder es-
tar a Londres, França, Ber-
lin, Itàlia... i a escala estatal 
ha estat a Astúries, el País 
Basc, Cantàbria, Valèn-
cia, Madrid, etc. En resum, 
l’apassiona tot el que esti-
gui relacionat amb les arts 
escèniques, viatjar i realit-
zar activitats d’aventures. 
Pel que fa a la lectura, que 

també li agrada molt, el seu 
llibre preferit es titula “El día 
que el océano te mire a los 
ojos” de Dulcinea.

— Primera pregunta obliga-
da: explica’ns com vas arri-
bar al Casal com a monitora 
de Balls llatins. 

— Doncs vaig trobar una 
oferta de feina per internet 
i vaig pensar que hi podria 
encaixar.

— Coneixies ja Balsareny?

— Sí, de fet l’any passat 
vaig estar impartint classes 

de dansa musical a l’Escola 
Guillem de Balsareny.

— Quan duus a terme 
l’activitat que exerceixes de 
Balls llatins i per què es diu 
així? 

— L’activitat la realitzem 
els divendres de 10:45h a 
11:45h, i es diu així perquè 
es treballen les diferents 
modalitats dels balls llatins. 
A cada sessió s’aprenen els 
passos bàsics i es practi-
quen duent a terme una co-
reografia final. S’hi treballa: 
salsa, txa-txa-txa, bachata i 
merengue, entre altres.

— Amb què beneficia la 
dansa a l’usuari? 

— És bo per a la nostra sa-
lut física i mental. Ens apor-
ta energia i ens omple de 
bones vibracions. Ballar pot 
ser un bon remei per pal·liar 
l’estrès, combatre els petits 
entrebancs del dia a dia i 
alliberar la tensió diària. Re-
força l’autoestima i la con-
fiança en un mateix i ens 
ajuda a superar la vergonya 
i a millorar la nostra capaci-
tat d’expressió.

— Has exercit aquesta terà-
pia en algun altre lloc?

— Sí, i tant, a Manresa, i a 
part d’aquesta activitat en 
realitzo d’altres sobre els di-
ferents estils de dansa per 
tota la comarca del Bages.

— Actualment sou molta 
colla al grup? I t’has sentit 
acollida aquí a Balsareny?

— Som aproximadament 
vint persones, tot i que el 
nombre d’assistents varia 
segons el dia. Sento un fee-
dback molt positiu per part 
de tots i totes i m’he sentit 
molt ben acollida des del 
primer moment.

— Vols afegir quelcom més?

— Des d’aquí animo a totes 
aquelles persones que vul-
guin passar una bona es-
tona realitzant una activitat 
que els aportarà benestar 
general i energia positiva.

 Carlota Franco

Increment i actualització 
del fons



opinió
18

Agraïment
Juan Rivero López 

L’altre dia vaig anar al bar a 
prendre un cafè. Hi havia 
unes set o vuit persones, to-
tes jubilades. Els vaig fer un 
comentari, mig de broma: “Ei, 
aquesta joventut!” i vam par-
lar una estona. Vam parlar de 
com pinta el Nadal d’aquest 
any, diferent per a tothom, i 
també de les persones que, 
per la crisi econòmica, el viu-
ran amb més precarietat. En 
un moment donat, vaig dir 
que una manera d’ajudar-les 
seria portant alguna cosa 
a Càritas. Doncs bé, al cap 
de pocs dies, tots ells es van 

punta de brau

presentar amb aquest lot de 
productes que havien re-
collit. I vaig pensar: si set o 
vuit persones, d’un dia per 
l’altre, són capaces de reco-
llir tot això, què no podria fer 
un poble sencer? No vull dir 
públicament els seus noms, 
perquè la mà dreta no ha de 
saber què fa la mà esquerra; 
però sí que vull fer constar la 
meva gratitud pel seu bonic 
detall: aquells joves d’esperit, 
amb la seva bona acció, van 
demostrar que són gent soli-
dària, que pensa en els més 
necessitats i actua en conse-
qüència. Moltes gràcies pel 
vostre gest i pel vostre exem-
ple! Per dir-ho amb paraules 
de Pere Casaldàliga: “Com 
més dono, més tinc”.

El de sempre i per sempre
Josep Gudayol i Puig

Són les 6 del matí i, com 
sempre, estic assegut da-
vant de la meva màquina 
d’escriure. En aquesta hora 
sento el plaer de viure una 
quietud del moment de la 
mà de la fredor pròpia dels 
dies d’hivern, i al carrer, 
llevat d’algun que altre ma-
tiner, es respira un silenci 
absolut.

Aprofitant la lucidesa mati-
nal em plau definir-me com 
el de sempre i per sempre! 
Sí, em sento afeixugat per 
aquests moments pandè-
mics que la societat actual 
s’ha proposat fer-nos viure i 
em rebel·lo favor d’un món 
econòmic, social, cultural i 
esportiu, contra aquest es-
túpid, sí, sí, ho repeteixo, 
estúpid enemic invisible que 
diàriament ens fa arribar una 
quantitat de xifres esgarrifo-
ses de persones mortes, en 
tot l’àmbit mundial.

Jo, malgrat en alguns es-
pais pugui semblar el con-
trari, sempre he respectat i 
respecto la manera de pen-
sar de cadascú i, a l’empara 
de la llibertat d’expressió, 
demano que també se’m 
respecti la meva manera 
de pensar i que com sem-
pre faig arribar raonant des 
d’aquesta columna del Sar-
ment, del qual soc redactor.

Periodisme és opinió, ob-
servació és aquesta rela-

ció entre periodista i lector 
un fet social que lliurament 
enriqueix la sociabilitat en-
tre les persones. Per exem-
ple: avui em complau fer-
vos arribar un paràgraf de 
l’opinió de Blanca Soler, 
que fa uns dies vaig llegir al 
meu diari El Punt-Avui, opi-
nió que gira sobre el toc de 
queda actual:

“Com quan el pare et deia 
que no tornessis a tres 
quarts de quinze, que a 
les dotze hi fossis a tot es-
tirar. Als 16, la restricció 
s’ampliava fins a les tres de 
la matinada i als 18, barra 
lliure, això sí, amb precaució 
i responsabilitat. I la mare 
deia, sigui l’hora que sigui, 
encara que dormi, vine a 
dir-me que has arribat. Ara 
resulta que tots tenim el ma-
teix pare, es diu Pedro Sán-
chez. Diu que tornem a casa 
com a màxim a les dotze de 
la nit i que no ens moguem 
fins a les sis del matí. Però 
després surt la mare de la 
cuina, eixugant-se les mans 
amb el drap i diu que és 
ella qui té l’última paraula. 
La mare diu que prefereix 
que a les deu siguem a 
casa...” Resumint, la Blan-
ca, tot recordant el conte 
de la Ventafocs, diu: “Què 
passa si arribem a casa a 
les deu i cinc? La carrossa 
se’ns haurà convertit en ca-
rabassa? Amb les presses, 
en comptes de perdre la sa-
bata pel camí, em caurà la 
mascareta...” 

cafeteria - bar

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

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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meteorologia

Francesc Camprubí

Lluna roja del 
novembre se’n 
duu tota 
la sembra

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)               10,3
Mitjana (min.+ màx.)          12,0
Mitjana de mínimes        4 ,0
Mitjana de màximes          19,9
Mínima (dia 22)         -3,5
Màxima (dia 1)         28,3
Mín. més alta (dia 3)       12,0
Màx. més baixa (dia 4)      12,0

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 19)         1.022,2
Mínima  (dia 28)             997,2

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 7) 31,7
Velocitat mitjana                4,6
Recorregut del vent (en km) 
3.298,3

La pluja (litres/m2)
Dia 3     8,2
Dia 4    17,9
Dia 7  7,7
Dia 26  1,5
Dia 27  15,3
Dia 28  12,2
Total   62,8

 Arxiu

cercle literari

2021
Any vint-i-u,
vine ja i du  
llum i escalfor 
per tant dolor;
sigues distint 
del dos mil vint,
que ens ha aterrit
amb la covid 
i ha portat dol 
i desconsol; 
lluny del renou
de l’any dinou,
que el desencís
del meu país 
va anar acreixent 
a tanta gent; 
ni vinguis buit
com el divuit, 
ni amb el calfred 
dur del disset,
tan ominós 
que resultà,  
com venturós 
vam somniar; 
vine curull
de raó i pau,
mira amb bon ull
qui d’un catau
que es diu palau
no vol ser esclau;
fes que l’afany
d’un poble ardit
que és agredit

mai més ferit
trobi el seu guany;
el calabós
obre, veloç,
al coratjós
que hi és pels vots
que oferí a tots;
afavoreix
que torni prest
del seu segrest
el qui pateix
i es troba lluny
dels seus; i fes
que ja mai més
hi hagi odi als cors
dels encegats
que es veuen forts
i ens volen torts,
si no mig morts,
i subjugats;
fes que assenyats
ens entenguem,
no ens barallem,
i junts trobem
el bon camí
que cal seguir;
fes que el procés,
nau de progrés,
trobi un bon vent
potent i fort
que ens meni a port.
I dona’ns sort
a tots. Amén.

Reis gasius
Avui cap Rei
no m’ha portat
l’únic present 
que he demanat: 
per l’innocent 
la llibertat. 

Només carbó, 
menyspreus i por: 
atonyinat 
i assenyalat 
com a causant 
del mal que ens fan.

Quan, reprimit    
i esfereït, 
en lloc d’amor
m’han dut temor, 
ja he, sense fre,        
perdut la fe.

També he perdut
candor i virtut: 
hom no és igual
davant les lleis. 
Per això, mal   
puc creure en Reis. 

Dos poemes de Ramon Carreté, escrits 
respectivament el 31 de desembre de 2017 
i el 5 de gener de 2018 i publicats a ‘Vora 
el pedrís del trull’ (2019). El primer, modi-
ficat per l’autor a fi d’adequar-lo al temps 
present, i per constatar que, dissortadament, 
les circumstàncies que el varen motivar no han
millorat, ans al contrari. 

Us desitgem un Bon Nadal i un any 2021 
molt millor que aquest. Bones festes!  



Butlletí del Cercle Cultural de Balsareny

Publicació periòdica, transmesa pels 
seus editors. Tarifa postal 200gr., 0,13 cts.
Decret 2243/77 (BOR núm. 208 - Art. 1)

Plaça Ricard Viñas, 3, 2n - 08660 BALSARENY (Bages)

Dipòsit legal: B-27.977-1980

Pastisseria

Sant Domènec, 32 - BALSARENY
Tel. 93 839 61 35


