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‘Altafulla’, estrenada amb gran èxit 
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actualitat

R.C. tral, en especial del Bages 
i del Berguedà, i la recerca 
d’ambients; el rodatge, llarg i 
perfeccionista, que va durar 
vuit mesos de l’any 2016; la 
banda sonora i la postpro-
ducció que, a poc a poc, 
ha anat confegint el resultat 
final,  prop de tres hores de 
filmació que combina àgil-
ment diverses trames i sub-
trames amb episodis d’amor, 
il·lusions, dubtes, enveges, 
traïcions, venjances i fins i tot 
dos assassinats. 

El diumenge 27 de desem-
bre, a les 6 de la tarda, el 
teatre Kursaal es va vestir de 
gala per a l’esperada estre-
na de la minisèrie Altafulla: 
tot és possible, dirigida per 
Marc Comabella, que és 
autor també, conjuntament 
amb Mireia Ferré, del guió. 
Més de 400 persones, amb 
una gran participació bal-
sarenyenca, van assistir a 
aquesta première llargament 
esperada.

La gestació d’aquesta obra 
va començar fa set anys, el 
2013,  com un treball de re-
cerca de batxillerat dels dos 
guionistes (vegeu Sarment 
núm. 432, febrer 2014). Des-
prés va venir el càsting, amb 
actors i actrius majoritària-
ment de la Catalunya cen-

A banda d’exteriors i inte-
riors filmats a Altafulla (Ta-
rragonès), on s’ambienta 
la trama, una bona part de 
la producció està filmada a 
Balsareny; en concret, totes 
les escenes del mas Querol, 
rodades en un marc magnífic 
i mol adient, el mas Puigdor-
ca de Balsareny; també hi 
ha, entre altres localitzacions 
del nostre poble, escenes a 
la casa de la Vila, al Casino, 
a la capelleta de Sant Roc, al 
pont del Riu i a cases         »»

 Equip Altafulla

 Equip Altafulla
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particulars: ca l’Orriols, la 
gestoria Sensada, i les ca-
ses de les famílies Catllà-
Navarro i Diars. I també s’ha 
filmat a Artés, Manresa, Na-
vàs i Sant Joan de Vilatorra-
da, entre altres indrets. 

Tots els assistents van sortir 
encantats per la qualitat de 
la pel·lícula –que ni els prota-
gonistes havien vist encara–: 
la fotografia, els enquadra-
ments, el lligam entre esce-
nes..., tot posava de manifest 
el gust pels detalls i la passió 
per la feina ben feta dels seus 
autors. Cal fer una menció 
especial a la música del bal-
sarenyenc Josep Haro (com-
posició i teclats), amb la veu 
d’Àuria Franch i un equip de 
música amb Arnau Martín, 
Josep i Jordi Junyent i Oriol 
Puig, amb la col·laboració 
especial dels grups Gossos 
i Els Convidats.  

Destaca la magnífica labor 
dels intèrprets, entre els 
quals els balsarenyencs Ar-
cadi Soler, Montserrat Sa-
bala, Isidre Viu i Josep M. 
Soler, juntament amb Ester 
Codina, Maria Josep Cors, 
Estefania Fernández, Laura 
Orriols, Rosa Pujals, Montse 
Pulido, Mercè Soler, Paula 
Soler, David Besa, Ramon 
Calveras, Roc Carulla, Pere 
Corominas, Josep M. Farizo, 
Josep Sensada i Jordi Vile-
lla, a més d’en Marc Coma-
bella; i de Sheila Farinha, Mi-
reia Ferré, Gemma Mascaró, 
Mònica Morales, Ismael 
Costa, Miquel Casals i Sergi 
Gamisans, entre molts altres 
actors i actrius que han po-

sat versemblança i passió en 
els respectius personatges. I 
a l’equip tècnic, amb Mercè 
Farràs, Meritxell Mas, Anna 
Catllà i Marta Jurado pel ma-
quillatge; Imma Navarro pel 
vestuari; Teresa Serra per 
l’ambientació; Marc Vilardell 
pel so; Daniel Reina, infor-
màtic i operador de càme-
ra; Albert Comabella, Maria 
del Mar Pulido i Albert Ro-
dríguez d’auxiliars tècnics i 
Blanca Soler en la coordina-
ció; i Arcadi Soler com a pro-
ductor executiu, gestionant 
un pressupost low-cost del 
qual ha sabut treure mars de 
petroli. En la postproducció 
hi han intervingut professio-
nals de prestigi, com Míriam 
Ponsa, Antoni González o 
Marta Abella, amb la super-
visió final a cura d’Esteve 
Rovira, garantia d’un acabat 
amb tots els ets i uts.

A les presentacions de Man-
resa, el 27 de desembre, i 
Altafulla, el 3 de gener, hi 
va participar com a mestra 
de cerimònies la popular 

presentadora Eli Carnicé; 
a Manresa hi havia també 
l’actriu Queralt Albinyana i la 
dissenyadora Míriam Ponsa; 
i a Altafulla, l’actriu Candela 
Antón de Vez.
 
A tots plegats, l’enhorabona 
per una tasca tan excel·lent 
com perseverant. Els llargs 
aplaudiments van premiar la 
seva feina d’anys i el bon re-
sultat obtingut. Seria bo que 

la sèries es pogués projectar 
també a Balsareny, i tant de 
bo que pugui arribar al gran 
públic a través d’algun mitjà, 
ja sigui d’àmbit comarcal o 
nacional. Confiem-hi, perquè 
el treball s’ho mereix i, si es 
pot exhibir, segur que tindrà 
una molt bona acollida. De 
moment, ja hi ha una bona 
notícia: es podrà veure al 
Festival Internacional de Ci-
nema de Roda de Berà. 

 A. Selgas

 A. Selgas
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Cantada de nadales pels carrers de Balsareny

El dia 21 de desembre, els 
alumnes de tots els nivells i 
classes de l’Escola Guillem 
de Balsareny van sortir pels 
carrers del poble i van cantar 
nadales per a tots els veïns. 
Cada grup va cantar a l’espai 
públic que tenia prèviament 
assignat i al final van confluir 
tots plegats a la plaça de la 
Mel on van fer una breu can-
tada conjunta. El temps va 
acompanyar: va fer un dia 
assolellat i no excessivament 
fred, i així els balsarenyencs 
van poder gaudir d’una sim-
pàtica festa, que molts dels 
espectadors coincidien a dir 
que es podria institucionalitzar 
per altres anys, en comptes 
–o a més de– l’acte tradicio-
nal que es feia al Sindicat, i 
que aquest any, per la situa-
ció sanitària, s’havia suspès. 

Sarment

 A. Selgas

 A. Selgas

Moltes gràcies als alumnes 
de l’escola i als seu professo-
rat per alegrar la setmana de 
Nadal d’aquest any especial-
ment difícil. I que el 2021 sigui 
molt millor per a tothom.

 A. Selgas  A. Selgas
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Seguiment de les obres de la Resclosa

Continuem el reportatge foto-
gràfic de les obres de la Res-
closa dels Manresans, a cura 
d’Alfred Selgas. En les da-
rrers setmanes, podíem apre-
ciar com el 28 de novembre 
l’escullera o mur de conten-
ció ja protegia mitja resclosa, 
per la qual no baixava gens 
d’aigua. L’11 de desembre ja 
treballaven les formigoneres; 
el dia 18 ja havien cobert de 
formigó les pedres que for-
men la resclosa, i posaven 
diversos tubs que cobrien 
amb grava. La setmana del 
21 al 27 de desembre, vèiem 
com la banda esquerra de la 
resclosa ja estava reparada, 
i a través d’uns quants tubs 
feien passar l’aigua per la 
banda refeta. Hi van fer com 
una ferradura per poder tre-
ballar al centre de la resclosa, 
que és el lloc on estava més 
malmesa; així, per la banda 
dreta, el riu portava com sem-
pre l’aigua a la síquia; a la re-
unió informativa que es va fer 
a la plaça de l’Ajuntament el 
dia 16 d’octubre es va dir que 
posarien una canonada per 
portar l’aigua a la síquia, però 
de moment havien desviat el 
riu amb la ferradura de pedra i 
fang. I el 8 de gener de 2021, 
després d’uns dies aturats, 
s’havia tornat a la feina; els 
operaris van començar a ta-
llar arbres de la vora dreta del 
riu –arbres que van dir que no 
eren espècies autòctones–, 
mentre que de moment, al 
centre de la resclosa, que ja 
hem dit que és la part més 
malmesa i que s’havia pro-
tegit per darrere amb el mur 
de ferradura per poder-hi tre-
ballar al damunt, encara no 
s’està treballant per la part de 
davant, la del baixant. El ma-
teix dia 8, un tros més amunt, 
a l’alçada de la resclosa de la 
Rabeia i més enllà cap a Sant 
Esteve, el riu estava glaçat, 
de la qual cosa el fotògraf va 

Sarment

 A. Selgas

deixar constància. El dia 13 ja 
s’estava entrant en la penúl-
tima fase de la reparació de 
la resclosa; després deuran 
quedar la neteja i altres obres 
de condicionament general. 
A la riba dreta s’havien tallat 
més arbres no autòctons, i 
s’havia interromput, mentre 
hi preparaven la canonada,  
el tram de resclosa –bastant 
malmesa– que desvia l’aigua 
cap a la síquia per sota de la 
caseta. Aquell dia no baixava 
aigua per la síquia –al Parc de 
l’Agulla en tenen reserves per 
a alguns dies–, però el dia 15 
ja en tornava a baixar, i els úl-
tims metres abans de la boca 
on comença la síquia la res-
closa es veia en bon estat. El 
matí del 15 hi va haver una vi-
sita d’obres, amb representa-
ció almenys de l’Ajuntament 
de Balsareny i d’Aigües de 
Manresa. Hem d’aclarir que 
totes aquestes notes les fem 
a partir de les observacions 
pròpies, ja que no disposem 
d’informació oficial actualit-
zada sobre el progrés de les 
obres. Podeu veure el repor-
tatge fotogràfic complet al 
blog sarment.blogspot.com .  A. Selgas

 A. Selgas
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Laia Solà, campiona d’atletisme
Lluïsa Coma i Alfred Selgas

Carai, a Balsareny tenim uns 
joves amb uns rendiments 
esportius excel·lents. Aquesta 
vegada parlem amb la Laia 
Solà Hernando, una velocis-
ta que acumula un grapat de 
pòdiums individuals i d’equip 
en relleus. Ens explica que la 
seva carrera esportiva surt 
d’una casualitat. Bé, la Laia és 
força humil i ens ho comenta 
com si tot hagués estat fruit 
de l’atzar.

—Com comença la teva car-
rera esportiva?

—Quan cursava 1r d’ESO, 
els del Club Atlètic Manresa 
van venir a l’IES Llobregat de 
Sallent a fer una jornada es-
portiva per afeccionar joves a 
l’atletisme. De cada IES van  
seleccionar quatre o cinc per-
sones per competir plegades 
al Congost. Allà vaig participar 
en les proves de 60 metres 
llisos i 4x100 en relleus i vaig 
quedar en primera posició. El 
club d’atletisme em va con-
cedir una beca perquè durant 
dos mesos m’entrenés; però 
en aquell moment ho vaig 
desestimar, no m’interessava. 
L’any següent, per tal de fer 
esport, que no hi era pas gai-
re aficionada, em vaig decidir 
a provar amb l’atletisme, que 
havia comprovat que m’anava 
prou bé. Vaig integrar-me en 
un grup mixt que comença-
va, i a partir d’uns controls i 
seguiment inicial on ja vaig fer 
una bona marca, em van ad-
judicar l’Alba Martí Pla com 
a entrenadora. Recordo que 
em va dir “dilluns, comences 
amb el meu grup de veloci-
tat” i així va ser. El meu primer 
any de Cadet de la categoria 
Sub-16 va ser el curs 2014-15. 
Aquell any només vaig entre-
nar; ningú competeix quan 
ens iniciem. 

—I el següent?

—Llavors feia 3r d’ESO, va 
ser el curs 2015-16, i vaig en-
trar de ple a la competició, 
amb bons resultats.

—Semblava que li hauríem 
d’arrencar el palmarès, però 
no és així: ho té tot anotat 
amb un ordre precís; transcri-
vim directament els èxits amb 
les marques pròpies.

Quedem impressionats amb 
les classificacions. I els al-
tres anys no ens deixen pas 
menys sorpresos.               »»

 Arxiu Laia Solà

2n any cadet SUB16. 
Curs 2015-2016.

Aire lliure:
· Subcampiona Catalunya 
  cadet 100 mll (12.94)
· Campiones d’Espanya per 
  Federacions autonòmiques
· 3eres. d’Espanya 4x100 
  (49.22)
· 2ones. de Catalunya 4x300

Pista coberta:
· 3ra. Campionat de Catalunya 
  60 mll (7.97)
· Campiones de Catalunya 
  4x200 (1:46:16)
· 3eres. Campionat d’Espanya
  de clubs SUB16

1r any juvenil SUB18. 
Curs 2016-2017.

Pista coberta:
· 4a. Catalunya Absoluta 
  + SUB 18
· 2ones. Campionat 
  de Catalunya 4x200

Aire lliure:
· Campiona de Catalunya 
  100 mll
· 4a. Campionat de Catalunya  
  Absolut
· 5a. d’Espanya SUB18
· 3a. Campionat de Catalunya  
  SUB18  200 mll 
· 2ones.Selecció catalana 
  Absoluta 4x100
· 1eres. Selecció 
  espanyola SUB 18
· 3eres. Campionat de 
  Catalunya 4x100 absolut
· 2ones. Campionat d’Espanya    
  SUB 18 4x100 
· 1eres. Campionat de 
  Catalunya SUB 18 4x100 

1r any juvenil SUB18. Curs 2016-2017.

Pista coberta:
· 1a. Campionat de Catalunya SUB 18 60 mll 
· 3a. Campionat de Catalunya Absolut 60 mll
· 3a. Campionat de Catalunya SUB18 200 mll

Aire lliure:
· 2a. Campionat d’Espanya SUB 18  100 mll
· 1a. Campionat de Catalunya Absolut  100 mll
· 3a. Encontre internacional 100 mll. 
· 2ones. Selecció espanyola SUB 18  4x100
· 1eres. Campionat d’Espanya SUB 18 4x100 (rècord campionats)
· 1eres. Campionat de Catalunya SUB 18 4x100 
  (rècord Catalunya 46.64)
· 2ones. Campionat de Catalunya Absolut 4x100
· Desqualificació relleu 4x100 mixta Selecció catalana 
· 5a. Selecció catalana SUB 18 200 mll
  (campions de seleccions d’Espanya)
· Convocada amb la Selecció catalana absoluta de 
  Seleccions d’Espanya.

La Laia considera que aquest va ser el seu millor any esportiu.

 Arxiu Laia Solà



1r any junior SUB 20. 
Curs 2018-2019.

Pista coberta:
· 1a. Campionat de Catalunya  
  SUB 20 60 mll 
· 3a. Campionat de Catalunya  
  SUB 20 200 mll

Aire lliure:
· 1a. Campionat de Catalunya 
  SUB 20 100 mll
· 7a. Campionat d’Espanya 
  SUB 20 100 mll.
· 5a. Campionat de Catalunya 
  Absolut 100 mll
· 5a. Campionat de Catalunya 
  Absolut 200 mll
· 5a. Campionat d’Espanya  
  SUB 20 200 mll.
· 1eres. Campionat de 
  Catalunya Absolut 4x100

2n. any junior SUB 20. 
Curs 2019-2020.

Pista coberta:
· 2a. Campionat de Catalunya 
  SUB 20 60 mll 
· 3a. Campionat de Catalunya 
  Absolut SUB 20 60 mll
· 3a. Campionat de Catalunya   
  SUB 20 200 mll

Aire lliure:
· 1eres. Campionat de 
   Catalunya Absolut 4x 100

És l’any de la covid i el 
mateix que va patir una 
lesió al genoll.

—L’equip de relleus sempre 
és el mateix?

—Això varia; depèn de si a 
la competició hi anem amb 
el grup de Manresa o bé si 
m’han seleccionat per partici-
par amb la selecció catalana o 
espanyola. 

—Com són els teus entrena-
ments?

—Ara mateix entreno 4 dies la 
setmana i unes 2 hores més el 
cap de setmana si hi ha com-
petició. Els entrenaments són 
variats, necessito fer exercicis 
per tenir força a les cames, 
preparar-me tècnicament: per 
exemple, per tenir una bona 
sortida. Practiquem en pista i 
al gimnàs. És una preparació 
constant, perquè de seguida 

perdo musculació. He tingut 
petites lesions, però no greus, 
que m’han interferit poc. En 
aquests nivells esportius cal 
molt sacrifici. T’has de prepa-
rar molt per sortir bé; això vol 
dir controlar la sortida, la pas-
sa, ni massa llarga ni massa 
curta; són temps molt curts en 
què no pots recuperar errors. 
Els 100 metres lliures em van 
millor. Amb la pandèmia han 
canviat els entrenaments i, no 
cal dir-ho, les competicions.

—Ens parles una mica de les 
competicions?

—Els campionats sempre dei-
xen unes vivències especials. 
Coneixes gent, tens vincles 
molt forts amb atletes... El club 
i les famílies són també impor-
tants: viatgem plegats en cot-
xes particulars, bus, AVE i la 
relació s’enforteix. També són 
moltes hores a les pistes. Els 
pares sempre m’han recolzat 
molt i no m’han exercit mai 
cap pressió. Els campionats, 
que sempre cauen en cap 
de setmana, també m’han fet 
apartar, per dir-ho d’alguna 
manera, de la vida social en 
alguns moments; per exem-
ple quan era carnaval o els 
amics feien viatges, jo no hi 
podia anar... (rumia i conclou:) 
però ja m’estava bé! 

—Moltes hores a les pistes 
per córrer una estona molt 
curta...

Sí (riu), però és així, ja hi es-
tem acostumats. És clar, 
estem parlant de temps de 
7 segons 68 centèsimes en 
60 metres lliures i de 12 se-
gons 01 centèsima en 100 
metres lliures. Aquestes són 
les meves millors marques. 
La majoria de vegades pas-
sem quatre o cinc hores a les 
pistes per “córrer tan poc”. És 
aprendre a saber estar. És un 
esport de picar molta pedra.
 
—Has superat mai cap 
rècord?

—Sí, en un dels campionats 
a Espanya, però en aquell 
mateix campionat es van su-
perar dos rècords més; això 
passa poc. 

—Només correu noies?

—Ara hi ha una nova mo-
dalitat mixta, en què correm 
relleus plegats. En un mixta 
de dues noies i dos nois de 
la selecció catalana no vam 
puntuar, ens van desqualifi-
car, sembla que per un tema 
de sortida. Tot i així, com a 
grup vam quedar campions 
per puntuació (riu). Era un 

 Arxiu Laia Solà

bon moment i un bon equip! 
Catalunya és de les comuni-
tats que guanya força. És una 
bona comunitat, atlèticament 
parlant. Sempre hi ha gent 
competint a bons nivells.

—Combines bé la competició 
i els estudis?

—Mentre vaig fer l’ESO no 
vaig tenir massa problemes. 
Al batxillerat vaig haver de 
buscar més l’equilibri i inten-
tar no posar una cosa sobre 
l’altra. Ara faig Infermeria i 
també ho he pogut compa-
ginar, però arriben les pràcti-
ques de la carrera i s’ha de 
veure com anirà, dependrà 
del lloc i els horaris.

—Una persona en especial?

—Sí, la Meritxell Tarragó. Fa 
temps que entrenem i anem 
a competicions. Ens uneix 
l’esport i l’amistat. A fora tens 
amics que fan esport però 
no competeixen i, per tant, 
el nivell de conversa no és el 
mateix que amb les persones 
que som amics dins i fora de 
la pista. 

—Mirant enrere com veus 
aquesta trajectòria esportiva?

—Interessant. No havia fet 
esport ni competit mai fins als 
14 anys i, per tant, en faig un 
bon balanç. He fet un apre-
nentatge emocional impor-
tant. És un esport individual i 
necessites temperament: “el 
coco decideix”. 

Hem conegut una altra es-
portista de Balsareny, la Laia,  
i queda clar que tenim gent 
molt entrenada i preparada 
que competeixen a alt nivell. 
Sempre és un plaer parlar 
amb ells i conèixer la modali-
tat que practiquen, els esfor-
ços que fan per mantenir-se 
i superar-se  i la capacitat de 
control que exerceixen en 
proves on s’hi juguen molt. 
Laia, et desitgem encara 
més èxits! 

esportistes de Balsareny
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L’estructura medieval de la Resclosa dels Manresans
Sergi Fontseca, geògraf l’erosió i la sedimentació. 

L’acumulació en forma 
d’areny és la sedimentació 
des de l’edat mitjana; per tant, 
un cop retirada la capa super-
ficial de sediments (en una 
petita àrea fins i tot vegetats 
amb canyís) i un dipòsit de cò-
dols que ja es veien en altres 
fotos, ara hi trobem, sota les 
aigües, el que podem intuir-hi 
com un cairat molt rudimen-
tari, però que no puc atribuir a 
una formació d’esbaldregalls 
naturals: hi ha intervingut un 
mà humana, artificial, tot i que 
d’aquell temps. (Foto 2) 

En aquesta imatge ja hi 
apareix més clarament 
l’estructura medieval de la 
resclosa. Es tracta de lloses 
molt ben col·locades, estruc-
turades tridimensionalment 
amb troncs intercalats, que 
a la seva manera recorden 
una estructura de gabions. 
Els gabions són uns cubs, 
construïts amb diferents tipus 
de materials, que formen com 
una malla independent entre 
si i permet aguantar molta 
força de torsió; a més, entre 

En Txus Garcia m’ha fet arri-
bar noves imatges que ell ha 
pogut fer des de la ribera del 
Llobregat on estan fent els 
treballs a la resclosa (aigua 
avall riba esquerra, sota el pla 
del Vilar). Jo, des de la dis-
tància (i confinat comarcal-
ment), li agraeixo molt i molt 
que em faci arribar aquest 
bon documental gràfic i amb 
el seu permís us el compar-
teixo amb vosaltres i miro de 
fer-hi una mica de comentari 
des de la virtualitat per en-
riquir les interessants fotos 
que ha fet el Txus. 

Per tal de donar un context 
al treball que ell ha fet, va bé 
iniciar el nou reportatge amb 
la imatge general on han 
estat tirades. Així, tal com 
s’aprecia en aquesta primera 
imatge (Foto 1), la caseta de 
la síquia és al fons on hi ha 
la riba dreta, sota el balç del 
castell; i als peus de la foto hi 
ha la resclosa, aigua amunt, 
descarnada, des de la riba 
esquerra, on hi ha l’areny, 
allò que havia comentat de 

ells hi pot circular fluidament 
l’aigua, reduint velocitat i, per 
tant, trencant l’energia tor-
rencial. El seu interior es va 
omplir de còdols, i avui dia es 
tensaria amb filferro, però és 
de suposar que llavors ho van 
fer amb els arbres per donar-li 
l’estructura, o bé amb algu-
na corda, que avui deu estar 
desapareguda. Presenten 
l’avantatge de no haver de 
ser cimentats, de manera que 
per a la seva instal·lació úni-
cament és necessari el con-
dicionament del terreny de 
la base i el seu anivellament. 
(Foto 3)

Esperem que els treballs que 
s’hi estan fent no n’alterin 
l’estructura medieval (i re-
duïm al màxim el dany am-
biental). Semblaria que si es 
sobreposen a l’actual estruc-
tura s’aconseguirà un reforç 
estructural a la base, que 
tants anys ha aguantat (amb 
l’areny ja explicat, que tornarà 
a reomplir-se de sediments, 
però de mica en mica; pen-
sem que ara hi ha la presa de 
la Baells, que aturarà molta 
sedimentació de les zones 

 Txus Garcia 
Foto 1

Foto 2

més altes de muntanya). Tal 
com s’aprecia a la foto, sem-
bla que no es retira res de 
l’estructura antiga.

Tinc entès que a les obres, a 
part del seguiment ambiental, 
hi ha un arqueòleg responsa-
ble, que és de suposar que 
documenti el parament, ja 
que quedarà una altra vegada 
enterrat, si bé aquesta vegada  
ho serà per blocs d’escullera i 
formigó. A la vista dels troncs 
observats en superfície, sem-
bla que els que conformen 
l’estructura principal podrien 
tractar-se de roures o alzines; 
no semblen pins, ja que la 
seva escorça laminar sembla 
que hauria de ser major, com 
escamosa. Per tant, una hi-
pòtesis molt poc refutada de 
moment, podrien ser també 
arbres de ribera, ja que enca-
ra tenen un escorça més fina, 
poc clivellada. En tot cas, al 
treball arqueològic serà molt 
interesant que hi quedi tot 
molt ben documentat i sigui 
accessible des de la bibliote-
ca, o fins i tot penjar-lo a les 
xarxes socials per tal que hi 
tinguem accés. (Foto 4).

 Txus Garcia 
Foto 2

 Txus Garcia 
Foto 3

 Txus Garcia 
Foto 4



Comissió Pere Casaldàliga

Les Petjades de Pere Casaldàliga

El 19 de desembre de 2020, 
els membres de la Comissió 
Pere Casaldàliga del Cercle 
Cultural de Balsareny van 
aprofitar l’exposició “Pere 
Casaldàliga: una veu com-
promesa” al bar del Casino 
del Centre Instructiu i Re-
creatiu per donar a conèixer 
els avenços en els projectes 
que s’estan treballant. 

Glòria Casaldàliga va agrair 
en nom de la família els gests 
que Balsareny fa envers el 
seu oncle i les seves causes, 
i va reconèixer que fins ara 
la tasca de l’associació Ara-
guaia, de la qual és membre, 
havia estat relativament fàcil, 
perquè actuava en certa ma-
nera “d’altaveu” del missatge 
de Pere Casaldàliga i de les 
seves causes. Ara, per da-
munt del buit que ha deixat 
la seva mort, és hora de fer 
nous passos, ja que el seu 
llegat és molt gran.

En aquest sentit, Laura Ca-
saldàliga va parlar de la co-
missió d’educació de la qual 
forma part, on diferents do-
cents estan treballant per fer 
present Pere Casaldàliga a 
l’escola, perquè les futures 
generacions puguin conèi-
xer les causes per les quals 
va lluitar i fer-se-les seves, i 
així entre tots treballar per un 
món millor.  

Enguany el concert de Na-
dal que ha organitzat l’escola 
Guillem de Balsareny, amb la 
participació de tot l’alumnat 
des de diferents indrets del 
poble durant la matinal del 
dia 21 de desembre, l’han 
volgut dedicar al bisbe Pere 
Casaldàliga i a totes les per-
sones  afectades per la co-
vid-19, gest que des de la 
comissió volem agrair.

Així mateix, des de la Bi-
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 A. Selgas

cional de les seves Causes, 
així com en l’organització 
d’activitats, exposicions i 
trobades, com ja s’ha fet en 
diverses ocasions. 

En aquesta línia, considerem 
que el projecte “Les Petja-
des de Pere Casaldàliga” és 
molt interessant per a Balsa-
reny, per les següents raons: 

Dona al municipi un atrac-
tiu per a les persones que 
tenen com a referent Pere 
Casaldàliga i les seves 
Causes.

Situa el poble en el mapa 
d’indrets emblemàtics re-
latius a la vida del bisbe i 
a la divulgació de les Cau-
ses per les quals va viure, i 
que continuen interpel·lant 
la humanitat.

Genera un instrument per 
donar a conèixer Casal-
dàliga a les generacions 
presents i futures.

Ofereix l’oportunitat de 
mantenir visibles les seves 
Causes, i és una bona eina 
de treball per divulgar-les i 
potenciar-les. 

Pot ser un element impor-
tant de promoció de tu-
risme cultural al municipi, 
amb una repercussió po-
sitiva per al comerç local. 

·

·

·

·

·

blioteca Pere Casaldàliga, 
amb el suport de la Diputa-
ció, s’està constituint el fons 
bibliotecari especial Pere 
Casaldàliga, recollint nous 
materials per fer que sigui 
el més ampli i ric possible. 
També s’està treballant per 
tal de poder col·laborar en el 
desig del bisbe Pere que tota 
la seva obra estigui digitalit-
zada i accessible en obert 
per a totes les persones que 
hi estiguin interessades. 

La Comissió, al llarg dels 
darrers mesos, ha anat tre-
ballant i perfilant el projecte 
“Les Petjades de Pere Ca-
saldàliga”, que darrerament 
s’ha presentat a l’Ajuntament 
de Balsareny. 

Què són “Les Petjades 
de Pere Casaldàliga” 

“Les Petjades de Pere Ca-
saldàliga” constitueixen un 
itinerari urbà senyalitzat mi-
tjançant uns monòlits, en els 
quals es donen a conèixer sis 
de les Causes que han moti-
vat el compromís i la vida de 
Pere Casaldàliga, i que vo-
lem contribuir a difondre.

Cada una de les sis Cau-
ses és descrita breument a 
la part superior del monòlit, 
acompanyada d’una imatge 
significativa, i amb un codi 

QR que n’ampliaria el contin-
gut. També hi haurà una breu 
informació referida a l’indret 
senyalitzat, i un croquis 
orientatiu del recorregut.

A la part central dels 
monòlits, en acer Corten, 
hi haurà uns fragments del 
poema “Retorn pairal”, de 
Pere Casaldàliga, relacionats 
amb la Causa escollida i amb 
l’indret en qüestió.

A la part inferior hi haurà el 
nom de l’itinerari, amb el lo-
gotip del Ajuntament de Bal-
sareny i de les entitats que 
col·laboressin a finançar el 
projecte, si escau. 

Els indrets escollits serien 
l’aqüeducte de Santa Maria, 
la plaça Roc Garcia, la plaça 
Ricard Viñas Coma, la plaça 
Montserrat, el cementiri muni-
cipal i el Castell de Balsareny.

Per què creiem que és 
un projecte important per 
a Balsareny 

Balsareny, com a poble na-
tal de Pere Casaldàliga, d’on 
va ser proclamat fill predi-
lecte l’any 1982, ha de ser 
un punt de referència im-
prescindible, no tan sols en 
la seva biografia personal, 
sinó també en la projecció 
a nivell nacional i interna-

El projecte compta amb 
l’adhesió d’una important 
representació d’entitats bal-
sarenyenques. 

D’aquí a set anys, el 2028, 
serà el centenari de naixe-
ment de Pere Casaldàliga, 
i la Comissió està treballant 
amb la idea de poder cele-
brar aquest any del centena-
ri a Balsareny en un espai on 
es pugui conèixer i treballar 
la figura, l’obra i les Causes 
del bisbe. 
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Crònica i valoració dels actes dels Reis
La Comissió de Reis de Balsareny

Cada any i passats uns dies 
de la festa dels Reis, la Co-
missió de Reis fem un arti-
cle per valorar i agrair l’ajuda 
rebuda per dur a terme els 
actes que tenen a veure amb 
els Reis de l’Orient. Aquest 
any tot ha estat molt diferent, 
molt complicat i hem cregut 
convenient explicar-vos la 
nostra experiència. 

Malgrat tots els entrebancs, 
estem contents d’haver po-
gut fer arribar  ses Majestats 
de l’Orient al poble de Balsa-
reny i haver pogut continuar 
veient la il·lusió als ulls dels 
nostres infants. 

Abans de res, i per no obli-
dar-nos-en, volem agrair 
l’ajuda rebuda per part de 
tots els participants i assis-
tents als actes que hem or-
ganitzat i la seva compren-
sió davant les dificultats que 
tots ens hem trobat. També 
als que, sempre de manera 
totalment desinteressada, 
ens han ajudat en les ca-
valcades i altres actes dels 
Reis (tractoristes, furgone-
tistes, patges, etc.), però que 
aquest any, per les circum-
stàncies de la pandèmia, no 
hi han pogut col·laborar. I a 
tothom que d’una manera o 
altra, per molt petita que pu-
gui semblar, ens ha donat un 
cop de mà quan més ho ne-
cessitem. 

Volem agrair especialment la 
feina feta pel Jordi Sarri, que 

ha estat increïble, fent i diri-
gint uns vídeos que creiem 
que han quedat molt i molt 
bé, però també a la incom-
bustible Mercè Farràs, i 
també a la Isabel Ribera, al 
Josep M. Rubí, a la Meritxell 
Xandri i la colla Peta-Fluix, al 
Xavi Vall, la Jana i la Laia i la 
resta de campaners del po-
ble i sobretot a l’Associació 
de Botiguers de Balsareny 
pel seu recolzament i ajuda. 
I, no cal dir-ho, als tres Reis 
de l’Orient i al Príncep As-
suan per la seva bona pre-
disposició i la seva paciència 
amb tots nosaltres ( i pel fred 
que van arribar a passar). 

Passat l’estiu, els compo-
nents de la Comissió ens dis-
posem a començar a pensar 
en els Reis. Sabem que hau-
rem de fer molts canvis per 
adaptar-nos a la situació de 
pandèmia, però no trobem 
informació sobre quines són 

les mesures que se’ns per-
met prendre. 

A primers d’octubre, i veient 
que comença una segona 
onada de la covid-19, co-
mencem a plantejar uns ac-
tes que siguin segurs, encara 
que haguem de prescindir de 
moltes coses. Entenem que 
no podrem rebre el príncep 
Assuan i que no podrà re-
collir les cartes. Pensem en 
fer un vídeo per als nens i 
per als avis del Casal, que 
enviarem a les xarxes (Face-
book i Instagram) i per po-
tenciar que els nens i nenes 
tirin les cartes a les bústies 
farem una mena de sorteig 
d’obsequis entre les cartes 
rebudes. Parlem amb el Ca-
sal i amb l’AMPA per acordar 
què volem i què podem fer i 
lligar els actes. Volíem fer pi-
rotècnia, però desistim pen-
sant que no tothom podrà 
veure-ho des de casa i que 

podríem afavorir algun tipus 
d’aglomeració. 

Contactem amb diferents 
pobles del voltant per saber 
què fan. La majoria aposten 
per fer una cavalcada aus-
tera, amb tothom mirant des 
dels balcons. El Procicat no 
es pronuncia i, tot i que in-
sinua que s’hauran de fer 
cavalcades estàtiques, no 
s’acaba de definir fins dues 
setmanes abans de Reis. 

Contactem amb l’Ajuntament 
i el seu enginyer. Passen els 
dies i no rebem cap respos-
ta. No se’ns permet treba-
llar al local perquè qui ens 
ha de donar el permís no 
ho fa. Hem de “perseguir” 
l’enginyer per poder tenir ac-
cés al local on tenim el mate-
rial per poder treballar. Fins i 
tot ens veiem obligats a en-
dur-nos el material a casa per 
poder-hi treballar, ja que     »»

 Comissió de Reis de Balsareny

cafeteria - bar

Àngel Guimerà, 17- Tel. 93 839 64 48 - BALSARENY
@cafeteria_bar_el_casino
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Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

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

no se’ns permet accedir al 
local o se’ns posen moltes 
traves. Tenim diversos con-
tactes amb l’Ajuntament, 
sempre amb molt bona pre-
disposició, però inflexibles 
amb les disposicions del Pro-
cicat. I malauradament, sen-
se aportar mai cap alternati-
va. Ens sentim dolguts per la 
manca d’empatia, de suport. 
No hem llençat la tovallola 
per convicció, però ha estat 
sempre com picar sobre ferro 
fred. La nostra única meta era 
que els nens i nenes de Bal-
sareny poguessin rebre els 
Reis de la manera més segu-
ra davant les adversitats. 

Mentrestant seguim treba-
llant a “trompicons”. Gràcies 
a la bona feina del Jordi Sarri 
i del príncep Assuan podem 
gravar el vídeo del Príncep i 
el pengem ràpidament a les 
xarxes. Repartim les bús-
ties per diferents botigues 
del poble, que les reben de 
molt bon grat i de qui obte-
nim molt de suport i ajuda i 
els ho volem ben agrair. Tam-
bé dels comerços i locals de 
restauració, que ens ajuden a 
vendre loteria i fanalets. Mol-
tíssimes gràcies a tots ells. 

El 24 de desembre fem una 
proposta que creiem defi-
nitiva a l’Ajuntament, en la 
qual decidim fer una cavalca-
da sí o sí. En el projecte es 
treballa amb una cavalcada 
sense carrosses (ja que són 
molt feixugues i difícilment 
poden passar per tots els 
carrers) i busquem tot tipus 
d’alternatives, des de vehi-
cles “pick up”, cotxes des-
capotables, i fins i tot amb 

l’opció de fer-la en bicicleta 
o a peu, només amb els Reis 
i el Príncep i com a molt un 
parell de patges; per poder 
així passar per tots els ca-
rrers del poble sense que 
ningú hagi de sortir de casa 
i evitar així qualsevol con-
tacte que no sigui amb el 
grup de convivència. El dia 
28 rebem una notificació de 
l’Ajuntament on se’ns informa 
que el Procicat prohibeix les 
cavalcades i només permet 
cavalcades estàtiques, en 
una zona perimetrada, amb 
cita prèvia i amb aforament 
limitat. Demanem una reunió 
urgent amb l’Ajuntament. Fi-
nalment arribem a l’acord de 
fer-ho tal i com manen les 
normes del Procicat, tot i no 
estar-hi gens d’acord. 

El dia 2 gravem el vídeo dels 
Reis al Castell i els vídeos 
personalitzats. També per 
als avis del Casal. El dia 5 ho 
tenim tot a punt per enviar-
ho a les xarxes i famílies que 
ens ho van demanar, gràcies 
a la gran feinada feta pel Jor-
di Sarri. 

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

El dia 5 arriben els Reis a 
Balsareny. A primera hora de 
la tarda podem enviar a les 
xarxes el pas dels Reis pel 
Castell de Balsareny i el seu 
missatge als nens i nenes de 
Balsareny, i poc després els 
podem saludar. Disposem un 
petit circuit que comença a 
la plaça de l’Església i baixa 
pel Trull, passant per darre-
ra la casa Torrents, on s’han 
instal·lat els trons dels Reis 
i del Príncep, i que finalitza 
davant del pati de l’escola. 
Lamentem que, amb les 
presses, la Comissió ens 
vam descuidar d’explicar 
com i quin seria aquest re-
corregut i aquesta falta va 
obligar que algunes famílies 
haguessin de fer una gran 
volta per poder arribar a la 
plaça; demanem disculpes 
pel nostre descuit. I segura-
ment que hem comès molts 
altres errors, que no hem 
previst o no ens n’hem ado-
nat, però que poden haver 
afectat algunes persones. Ho 
lamentem i segur que la pro-
pera vegada ho farem millor, 
si més no ho intentarem. 

Tan sols volem afegir que 
estem molt enfadats amb el 
Procicat perquè en cap mo-
ment ha tingut en compte 
les particularitats dels pobles 
petits, que sempre miren 
amb ulls de ciutat, i estem 
convençuts que fer la ca-
valcada que havíem planejat 
hauria estat més segura per 
a tots, i tant o més lluïda que 
altres anys. Ens sap molt 
greu haver hagut d’excloure 
tota aquella gent que li agra-
da de saludar els Reis i que 
per problemes de mobilitat, 
de salut, per l’edat, o per 
qualsevol altra circumstàn-
cia no van poder-los veure. 
Vam haver de limitar la cita 
prèvia a les famílies amb 
criatures i fins i tot hem ha-
gut d’excloure molta gent 
d’altres pobles que volien ve-
nir a veure els nostres Reis. 

Esperem que l’any vinent 
sigui diferent, que puguem 
prescindir del covid i que 
puguem fer una cavalcada 
encara més màgica que la 
d’altres anys amb les nove-
tats que estem preparant. 

 Comissió de Reis de Balsareny
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Uns Pastorets trencadors… i trencats
Els Pastorets de Balsareny

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

restriccions governamentals 
publicades el 5 de gener, 
se’ns va comunicar que no 
podríem fer les dues últimes 
representacions, correspo-
nents al dia 10 de gener. El 
motiu era l’article 19 de la 
resolució del Govern, que 
establia que “se suspenen 
totes les activitats de cultura 
popular i tradicional”, men-
tre que l’article 12 continua-
va autoritzant les “activitats 
culturals d’arts escèniques” 
amb la limitació d’aforament 
i les obligacions de ventilació 
i altres que ja hi havia. Per 
a nosaltres, és evident que 
els Pastorets (i encara més, 
la “nostra” versió d’enguany) 
són clarament una activitat 
“d’arts escèniques”, tot i ser 
també una tradició que for-
ma part de la cultura popular 
de Catalunya. 

En resum, que a Balsareny 

hem hagut d’ajornar les 
dues sessions que teníem 
pendents, i tornar els diners 
a tothom qui havia comprat 
entrades anticipades. Ara 
caldrà esperar a veure si 
podem reprendre les repre-
sentacions més endavant, 
quan la situació millori. L’èxit 
que hem tingut i l’expectació 
que el boca-orella va anar 
despertant pels comentaris 
elogiosos dels que havien 
vist l’obra ens fa pensar que, 
si aconseguim poder-la tor-
nar a muntar, tindrem públic 
per continuar-ne gaudint. 
Donem les gràcies a tots els 
espectadors que ens han 
donat el seu suport i a tots 
els que han participat en la 
preparació de l’espectacle, 
i a tots els membres de 
l’associació per ajudar-nos 
a mantenir viu l’esperit dels 
Pastorets. 
Ens en sortirem!

Els Pastorets de Balsareny, 
tal com hem anat informant, 
vam preparar ja abans de 
l’estiu un espectacle diferent, 
abreujat i amb pocs intèr-
prets, en previsió que les cir-
cumstàncies podien fer difícil 
que per Nadal es poguessin 
muntar uns Pastorets com 
els de sempre. Per això, en 
Climent Ribera va preparar 
un guió ben diferent que, 
aprofitant part dels textos 
originals de Folch i Torres, es 
presentava amb una estètica 
molt actual i amb un context 
que connectava amb el món 
del segle XXI des d’una sen-
sibilitat moderna (i amb un 
petit homenatge final a mos-
sèn Joan Bajona). 

Dissortadament, el temps 
ha demostrat que teníem 
raó en la nostra previsió a 
molts mesos vista: arribat el 
desembre, hi ha hagut força 
grups de Pastorets que han 
decidit no fer res aquesta 
temporada, o que han subs-
tituït  l’espectacle habitual per 
una lectura poètica, o projec-
cions, o versions de concert 
o reduïdes, com nosaltres –
tot i que, sens dubte, no tan 
innovadores. Durant aquests 
mesos hem hagut de treba-
llar de valent i superar molts 
entrebancs, ja que les nor-
matives sanitàries han anat 
variant contínuament i és clar 
que ens hi hem adaptat sem-
pre, com no podia ser altra-
ment: assajos interromputs 
quan els teatres eren tancats, 
assajos en grups de 6 per-
sones pràcticament sempre, 
mascaretes, controls, traça-
bilitat, confinaments parcials, 
limitacions horàries... 

Fins ben pocs dies abans 
de Nadal no vam saber si 
podríem presentar el nostre 
muntatge. Ja sabíem que 
ho havíem de fer amb res-

triccions d’aforament: a més 
d’haver decidir fer servir la 
platea com a espai escènic, 
sabíem que calia mantenir ri-
gorosament les distàncies a 
la grada fixades pels asses-
sors tècnics de l’Ajuntament; 
i complir amb les normes de 
ventilació, controls de tem-
peratura, gel hidroalcohòlic, 
mascaretes obligatòriament 
posades tot el temps, entra-
des i sortides esglaonades, 
obligació de mantenir-se 
tothom a la seva localitat...  
Tot ho vam complir escrupo-
losament. 

Al final, vam estar molt con-
tents que ens autoritzessin 
a estrenar l’obra, el dia de 
Nadal, i ho vam fer amb tot 
l’aforament permès ocupat: 
64 espectadors. I també els 
dies 27 de desembre, i els 
dies 2 i 3 de gener en fun-
cions de tarda i nit vam te-
nir bones entrades, tot i que 
molt inferiors a les d’una tem-
porada “normal”, però amb 
això ja hi comptàvem. El cas 
és que l’espectacle va ser un 
èxit: tothom ens va aplaudir 
molt, i en totes les funcions el 
públic en sortia entusiasmat i 
així ens ho feia saber. És una 
satisfacció per a tothom qui 
hi ha participat, veure reco-
negut l’esforç esmerçat. 

La part negativa ha estat 
que, arran de les darreres 

 Pastorets de Balsareny

 Jordi Sarri
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La commedia dell’arte a Catalunya, 
de David George i Jordi Lladó
R.C.

Jordi Lladó és autor també 
de Ramon Vinyes, un home 
de lletres entre Catalunya i 
el Carib (2006) i Àlbum Vin-
yes 2002 (2002, amb Jaume 
Huch) sobre el dramaturg 
berguedà objecte de la seva 
tesi doctoral, Ramon Vinyes i 
el teatre 1904-1939; i ha pu-
blicat, entre altres, El teatre 
català en temps de guerra i 
revolució (2008); Pierrot i la 
literatura catalana moder-
nista (1994), un resum de la 
seva tesi de llicenciatura de 
1992; ‘Arran del mar Caribe: 
un drama d’exili en territori 
mític (2006); Tempus fugit: 
Walter Chen (2007); i Dona i 
teatre al segle XXI (curador, 
amb Jordi Vilaró, 2013). 

David George és catedràtic 
emèrit de Literatura Hispàni-
ca a la Universitat de Swan-
sea, al País de Gal·les; és 
autor, entre altres, de The 

Parlem avui d’un llibre 
excel·lent, La commedia 
dell’arte a Catalunya, del 
gal·lès David George i el 
balsarenyenc Jordi Lladó, 
publicat per la Universitat 
d’Alacant (2019). És un estu-
di centrat, com diu el títol, en 
el ressò literari, teatral i artís-
tic que va tenir a Catalunya 
aquell tipus d’espectacle po-
pular italià i la seva projecció 
en la literatura i la pantomi-
ma francesa. Comença amb 
un estudi de la presència 
de personatges com Pie-
rrot, Arlequí i Colombina en 
disfresses carnavalesques 
barcelonines ja documenta-
des al XVII; i segueix detec-
tant temes de la commedia 
en el teatre català del segle  
XVIII, fins que es va posar de 
moda al XIX arran de l’estada 
de grups de pantomima ita-
lians i francesos. 

Després, estudia l’esclat que 
aquell fenomen va conèixer 
en l’època del Modernisme, 
per autors com Santiago Ru-
siñol, Apel·les Mestres, Adrià 
Gual, Víctor Català, Ramon 
Vinyes i molts altres, així 
com les revistes Joventut i 
Pèl & Ploma. A la postgue-
rra, l’influx dels personatges 
de la commedia reneix en 
les avantguardes, sobretot 
de la mà de Joan Brossa i 
de Josep Palau i Fabre. El 
llibre analitza també les in-
fluències que va tenir en 

l’escenografia teatral (d’Adrià 
Gual fins a Fabià Puigserver 
i Calisto Bieito) i, en general, 
en les arts plàstiques, amb 
Rusiñol, Picasso, Ramon 
Casas, Dalí, Miró i Joan Ponç 
i el grup de Dau al Set, entre 
molts altres. També estudia 
el paper de la commedia 
com a mètode didàctic des 
d’Adrià Gual fins a l’Institut 
del Teatre de Barcelona. 

En resum, és un estudi rigo-
rós, molt ben documentat 
i il·lustrat, i alhora amè i de 
bon llegir, que omple un es-
pai poc fressat en la biblio-
grafia sobre les arts escèni-
ques catalanes. Felicitem els 
seus autors, tots dos doc-
tors experts en la història del 
teatre, per la bona feina feta 
i els agraïm que hagin posat 
a disposició dels lectors inte-
ressats el fruit de molts anys 
d’estudis. 

 Arxiu D.George

history of the commedia 
dell’arte in modern hispanic 
literature with special atten-
tion of García Lorca (1995); 
The theatre in Madrid and 
Barcelona 1892-1936: Rivals 
or Collaborators? (2002); i 
Sergi Belbel and Cathalan 
Theatre: Text, Performance 
and Identity (2010). 

 Arxiu
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La zona del Collbaix
Isidre Prat Obradors

fins a aquest punt hi ha 1,5 
quilòmetres. Després, la pu-
jada al Collbaix és d’un quilò-
metre aproximadament.

I l’altra ruta molt freqüenta-
da és des de Sant Joan de 
Vilatorrada. En aquest cas, 
venint de pobles com Bal-
sareny o Sallent, cal agafar 
l’eix Transversal (sentit Llei-
da) i deixar-lo a la primera 
sortida de Sant Joan, on es 
troba una rotonda. Allà cal 
agafar la C-55 (sentit Solso-
na) i, pel primer pont que es 
troba a l’esquerra, traves-
sar el Cardener per arribar a 
Sant Joan. Seguint recte, cal 
travessar tot el poble d’est 
a oest, a peu o amb cotxe, 

fins que, al final, a la part alta, 
gairebé a la falda del Coll-
baix, trobareu el carrer de les 
Acàcies, molt curtet; després 
de les darreres cases, el ca-
rrer continua amb un camí no 
asfaltat i, a 1,3 km, seguint 
els indicadors, arribareu a un 
petit aparcament per deixar 
els cotxes, des d’on surt el 
corriol del Collbaix, a peu i 
costa amunt; el cim queda a 
1 km d’aquest indret. A part 
de pujar al cim, també es 
pot continuar pel camí am-
ple, amb cotxe o a peu, fins 
arribar, mig quilòmetre més 
enllà, a una zona lúdica amb 
molt espai per descansar, 
menjar i beure: ”el berenador 
del Collbaix”.                      »»

 Isidre Prat Obradors

Imatge de la Serra del Collbaix

Què és i on és, el Collbaix?

El Collbaix és una serra de 
la part occidental de la co-
marca del Bages, molt fàcil 
de reconèixer quan passem 
pel Pla de Bages. Pertany a 
quatre municipis: Sant Joan 
de Vilatorrada (zona est), on 
hi ha el seu cim, de 543 me-
tres d’altitud; la zona sud, 
que pertany a Manresa; i fi-
nalment Rajadell i Fonollosa 
es reparteixen les parts oest 
i nord de la serra, que que-
den per la part del darrere, 
mirant des del Pla de Bages.

A més a més, el Collbaix 
està situat entre les rieres 
de Rajadell (que neix prop 
de Calaf), pel sud; i la de Fo-
nollosa o de Fals (que neix a 
Castelltallat), pel nord, i que 
segueix l’antiga carretera de 
Sant Joan a Fonollosa i fins a 
Calaf (BV-3008).

Tot i que el cim s’atribueix 
a Sant Joan, és tan al límit 
amb Manresa que els man-
resans el consideren el pic 
més alt i emblemàtic del seu 
terme.

 Isidre Prat Obradors

El cim del Collbaix

 Isidre Prat Obradors

La zona del cim, amb un terra de conglomerats

Com s’hi arriba?

La veritat és que hi ha una 
gran quantitat de camins 
per arribar-hi (des de Man-
resa, Sant Joan, Fonollosa, 
etc.) i que és un espai molt 
concorregut: sovint hi ha co-
txes aparcats al voltant de la 
muntanya i molta gent pujant 
i baixant, sobretot els caps 
de setmana i per vacances, 
com aquestes passades va-
cances de Nadal. 

És un pic molt accessible. 
Una de les rutes més fre-
qüents per accedir-hi és des 
de Manresa: cal anar al Con-
gost i passar (a peu o amb 
cotxe) ran de la paret nord 
del cementiri i seguir el camí 
que surt cap als afores de la 
ciutat. Es passa pel costat 
del nou tanatori de Manresa 
i després un tram paral·lel a 
la via del tren de Lleida; final-
ment es gira a la dreta i es 
travessa el pont de la C-25 
(eix Transversal), passat el 
qual hi ha una zona per apar-
car els cotxes. Allà trobareu, 
a l’esquerra del pont, un in-
dicador on comença el  camí 
ascendent que porta fins 
dalt, per on cal anar a peu. 
Des de la cruïlla del cementiri 
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El relleu del Collbaix 

Tota la muntanya es va for-
mar, al llarg de moltíssims 
anys, per l’erosió que van  
anar fent sobre el terreny els 
cursos d’aigua del voltant: 
el riu Cardener i les rieres 
de Fonollosa i de Rajadell. 
Aquests agents geològics 
van anar excavant la seva 
pròpia llera, que de mica en 
mica s’anava enfonsant i així 
va anar sobresortint la serra 
que seria el Collbaix.

Si seguim la muntanya de 
nord a sud, primer hi ha un 
pendent suau de pujada, fins 
arribar al pic més alt, i des-
prés hi ha un fort pendent de 
baixada fins arribar a la falda, 
per on, per cert, passa l’eix 
Transversal (C-25). Aquest 
tipus de relleu s’anomena re-
lleu “en cuesta”. Aquest mo-
delatge s’ha format perquè 
dalt del cim hi ha unes ro-
ques difícils d’erosionar que 
van protegir els materials de 
sota, sobretot argiles; però, 
on no hi ha la roca protecto-
ra, les argiles es van erosio-
nar a còpia d’anys, sobretot 
a causa de l’aigua, i així es 
va formar el pendent abrupte 
de la cara sud. Es tracta, per 
tant, d’una erosió diferencial. 
Aquestes roques “protecto-
res” que hi ha al cim i al seu 
voltant són conglomerats, 

com es pot veure a les fotos. 
Dalt del cim es pot caminar 
sobre aquesta gran extensió 
de conglomerats, i entremig 
de la vegetació.

L’erosió també ha fet o pot 
fer en el futur que, en alguns 
punts, sota dels conglome-
rats es vagin excavant les 
argiles i es formin balmes; 
però també arriba un punt 
en què l’excavació per sota 
finalment fa saltar els conglo-
merats i cauen a través del 
pendent. En algunes fotos es 
poden veure grans roques de 
conglomerat que han saltat 
costes avall i, amb el temps, 
continuarà essent així.

 Isidre Prat Obradors

Detall de les grosses roques de conglomerats del cim
 Isidre Prat Obradors

Grosses esquerdes o diàclasis dels conglomerats

relleus “en cuesta” provenen 
de les mateixes forces que 
van provocar els plegaments 
dels Pirineus, que també 
van arribar en menor grau 
fins a zones del Bages, com 
aquesta.

En canvi, a la Serra del Ga-
llcanta, una mica més al 
sud (entre Sant Salvador 
de Guardiola i Castellfollit 
del Boix), ja no hi va arribar 
l’efecte Pirineus, i per això és 
un relleu “tabular” (que ve de 
“taula”): la zona més alta no 
fa pendent, sinó que és ho-
ritzontal. 

 Isidre Prat Obradors

Conglomerats que es van excavant per la base i finalment cauen, costes avall.

Zona de “relleus 
en cuesta”

Aquesta zona de l’oest del 
Bages és molt rica en relleus 
semblants al del Collbaix. Si 
ens hi fixem, passant per l’eix 
Transversal, entre Manresa i 
Calaf, a la vall de la riera de 
Rajadell (que neix a la zona 
de Calaf), anem veient a dreta 
i esquerra un seguit de serres 
força paral·leles al Collbaix, 
que tenen una estructura 
semblant.  Una d’elles és la 
serra del Colomer, entre els 
municipis de Rajadell i Agui-
lar de Segarra. Tots aquests 



Gerard Feliu Ribalta,
expressió mundial viatgera i informàtic expert
Josep Gudayol i Puig 

Encetem any i una nova en-
trevista aquest cop a Gerard 
Feliu Ribalta, balsarenyenc 
de tota la vida, autònom 
anomenat “freelance”: aque-
lla persona que treballa per 
compte propi, donant servei 
a particulars i empreses. En 
el seu cas, els serveis que 
ofereix són d’assessorament 
i suport informàtic, que en 
l’argot modern són “Tecnolo-
gies de la Informació i Comu-
nicació”.

En Gerard va néixer l’11 de 
juny de 1981 i va estudiar 
l’EGB i ESO a Balsareny i el 
batxillerat a l’ETPD de Navàs. 
Actualment estudia Turisme 
a la UOC i formació contínua 
en Tecnologies de la Informa-
ció (TIC).

Viatjar és la seva principal afi-
ció: «Tinc una necessitat inna-
ta de descobrir nous països i 
cultures diferents. He viatjat a 
més de 60 països arreu dels 
cinc continents, i amb ganes 
de seguir descobrint-ne més. 
Alguns dels viatges que més 
m’han impactat, ja sigui per 
la seva llunyania o pel canvi 
cultural, són els Estats Units, 
el Canadà, el Perú, Bolívia, 
Veneçuela, Jordània, l’Índia, 
la Xina, Singapur, Austràlia, 
Sudàfrica, Kènia i Gàmbia; i 
entre els més propers soc un 
enamorat d’Islàndia, per la 
seva natura inhòspita. Tinc el 
somni de veure les místiques 
aurores boreals algun dia.»

Pel que fa a l’esport, li agra-
da molt i en practica quan 
pot, tot i que menys del que 
voldria. Li agrada el ciclisme 
de BTT i, a l’hivern, practi-
car esports com l’esquí alpí 
o el patinatge sobre gel. Al-
gun cop també ha practicat 

Wakeboard al Canal olím-
pic de Castelldefels. Sobre 
la lectura, ens comenta que 
llegeix principalment llibres 
de viatges i documents tèc-
nics de la seva professió. En 
el temps lliure, a part de via-
tjar o practicar algun esport, 
també li agrada fer trobades 
amb els amics, anar al teatre 
o veure alguna bona pel·lícula 
al cinema o a la televisió.

— Hem sabut de la teva pro-
fessió tecnològica dins del 
camp informàtic. Explica’ns: 
com va començar tot?

— Sí, així és. De petit ja 
m’agradava el mon tecnolò-
gic i ja manipulava els primers 
ordinadors que tenia, cap a 
l’any 95. Tant és així, que on 
anava a comprar el material 
informàtic ja veien en el meu 
interès un bon candidat a tre-
ballar en la matèria. I així va 
ser, per aquells voltants del 
1999 i amb l’any 2000 a la 
vista, en un context econò-
mic favorable i l’anomenat 
“efecte 2000”, corrien bons 
temps i hi havia alta deman-
da de feina, també en el món 

tecnològic/informàtic. És per 
això que amb 18 anys em 
vaig posar a treballar en una 
empresa de serveis infor-
màtics. Allí vaig començar, 
i des d’aquell inici ja són 21 
anys en la professió.

— Hi tens algun antecedent 
familiar en aquest camp?

— En aquest cas, no po-
dríem pas dir que hi hagués 
arrels familiars en aquest 
mon tecnològic, més aviat al 
contrari: a casa érem mig de 
pagès, i de tecnologia, poca. 
Més aviat la influència va ser 
pels videojocs, ja que quan 
sortien els primers ordina-
dors bàsicament eren per ju-
gar o processadors de textos 
bastant bàsics.

— Ens podries fer algun rao-
nament sobre la importàn-
cia d’haver entrat en aquest 
camp?

— M’agrada el meu camp, 
bàsicament perquè trobo 
que el que faig és posar els 
mitjans, o bé solucionar els 
problemes, perquè la gent 

pugui fer la seva feina. Quan 
de petit era jo qui em troba-
va amb problemes, no sabia 
massa a qui recórrer. Ara que 
tinc una bona base, i el món 
tecnològic a vegades és for-
ça complex d’entendre, veig 
com n’és d’important, tenir 
uns bons coneixements per, 
ara sí, poder ajudar els qui 
tenen problemes o no se’n 
surten. És que a vegades les 
màquines són molt difícils 
d’entendre! (riu).

— Creus que es fan servir co-
rrectament els coneixements 
emprats en la tecnologia in-
formàtica?

— Avui dia tenim tantes eines 
de comunicació digital que 
a vegades es fa difícil com-
prendre com funcionen. Aquí 
els joves ho tenen més fàcil, 
perquè ja han nascut amb la 
tecnologia. Veus nens petits 
d’un any com ja manipulen 
una tauleta digital, és que 
les fan tan intuïtives que gai-
rebé no necessiten manual 
d’instruccions. En canvi, la 
gent més gran, que és d’una 
altra generació, no han      »»

 Gerard Feliu Ribalta
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crescut amb aquesta revo-
lució tecnològica i és com-
prensible que els costi més 
d’entendre i de comprendre 
com funciona. Dit això, un 
cop enteses, les eines de 
comunicació digital són una 
eina brutal. La transmissió 
d’informació, imatges o ví-
deos en temps real és bru-
tal. Ara bé, cal anar molt 
amb compte en la difusió de 
noticies no contrastades o 
“fake news”, cosa que està a 
l’ordre del dia, i pot fer més 
mal que bé. Com a consell, 
cal fer servir sempre el sentit 
comú!

— Coneixent el teu viatger a 
través de tot el món, ens po-
dries explicar alguna impres-
sió que hagis pogut experi-
mentar?

— Ja sigui per conèixer noves 
cultures, sobretot a l’Àfrica és 
on he tingut un contacte més 
impactant, convivint en proxi-
mitat amb tribus gairebé aï-
llades de Gàmbia i del Sene-
gal, la multiculturalitat ètnica 
de Sud-àfrica, la proximitat i 
amabilitat dels habitants del 

continent Sud-americà, com 
Veneçuela, el Perú o Bolívia. 
Són persones que tenen poc 
per viure, però tenen just el 
que necessiten per ser fe-
liços. No tenen grans pre-
tensions; potser això els evita 
les frustracions del món occi-
dental. Em ve al cap aquella 
dita que diu “no és més feliç 
aquell qui més té, sinó aquell 
qui menys necessita”.

— Quin fet et porta a viatjar 
tant?

— Les persones són un dels 
factors que més m’atrau de 
conèixer nous indrets; també 
ho són la natura i els paisat-
ges. M’encanta veure i gaudir 
d’espectacles de la natura 
que hi ha repartits arreu del 
món. Des del Gran Canyó 
del Colorado, a les casca-
des infinites de Veneçuela, 
els glaciars d’Islàndia, el vol-
cans de Hawaii, Sicília o Te-
nerife sense anar més lluny, 
els guèisers de Yellowsto-
ne, el gran salar de Uyuni a 
Bolívia, el desert d’Atacama 
a Xile, la gran barrera de 
Coral d’Austràlia, les zones 

pantanoses dels Everglades 
(Florida), el delta del riu Ori-
noco (Veneçuela), el desert 
de Wadi Rum de Jordània... 
És un llarga llista. També 
m’han interessat sempre les 
creacions de l’ésser humà 
dignes d’admirar, des de les 
més antigues, com el Machu 
Pichu del Perú, el temple de 
Petra a Jordània, les piràmi-
des d’Egipte o la gran muralla 
xinesa, fins als gratacels de 
Nova York, la disbauxa de 
Las Vegas o les excentricitats 
de Dubai. I per últim, molt lli-
gat amb l’amor per la natura, 
és la part de l’observació de 
fauna única i salvatge. He fet 
alguns safaris increïbles, tant 
per Kènia, Tanzània o Sud-
àfrica. El còndor dels Andes 
del Perú. Veure coales en 
llibertat i cangurs a Austràlia 
va ser apassionant. I el recent 
viatge a Polònia ens va per-
metre veure els últims bisons 
europeus en llibertat a la re-
gió de Bialowieza, gairebé a 
la frontera amb Bielorússia. 
Com que viatjar pel món és 
la meva gran passió, la incer-
tesa de saber què hi ha més 
enllà de les nostres fronteres 

L’Escola Guillem serà Institut Escola
Sarment

El dia 15 de gener, quan ja 
tancàvem l’edició d’aquest 
butlletí, l’Ajuntament va fer 
públic que el Departament 
d’Ensenyament havia comu-
nicat que l’Escola Guillem de 
Balsareny esdevindrà Insti-
tut Escola a partir del curs 

2021-22. D’aquesta mane-
ra, el centre educatiu podrà 
ampliar l’oferta educativa 
d’Infantil i Primària, incor-
porant-hi els quatre cursos 
d’Educació Secundària Obli-
gatòria (ESO). En parlarem 
amb més detall en números 
posteriors, però n’hem vol-
gut deixar constància. 

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

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

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

BALSARENY

em desperta un gran interès 
a descobrir-ho. Perquè des-
prés d’haver-ho fet bastantes 
vegades, sempre hi ha quel-
com de nou que no deixa de 
sorprendre’t, i és que el món 
és tan gran! 

— On et podem trobar si re-
querim els teus serveis pro-
fessionals?

— En un poble com Balsa-
reny tots ens coneixem i el 
contacte és fàcil. També se’m 
pot contactar a través de mò-
bil o el correu electrònic info@
skynet.cat. El meu nom co-
mercial és Skynet Serveis In-
formàtics i tinc la pàgina web: 
www.skynet.cat . 

— Voldries afegir alguna 
cosa? 

— Doncs sí, m’agradaria 
aprofitar l’avinentesa per fer 
publicitat d’un blog personal 
en el qual relato alguns dels 
viatges que vaig fent (www.
unmundodeviajes.com) i un 
compte d’Instagram amb fo-
tografies (https://www.insta-
gram.com/1mundodeviajes/).

 Arxiu
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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

Catalonia Sacra: obrir el patrimoni 
Mn. Antoni Bonet i Trilla

El patrimoni cultural de 
l’Església a Catalunya és bell, 
nombrós, divers, útil, emocio-
nant. La vivència continuada 
de la dimensió religiosa dels 
nostres avantpassats ha ge-
nerat una quantitat importan-
tíssima de patrimoni cultural: 
des de les valls del Pirineu fins 
a ran de mar, de les grans ca-
tedrals a les petites ermites, 
dels imponents campanars 
a la petita creu de plata de 
sobre l’altar. Patrimoni antic 
i patrimoni modern: romànic, 
gòtic, barroc, modernista… 

És un patrimoni que atrau 
les persones que els agrada 
el patrimoni i l’art. I aquest 
interès el fa ser objecte cen-
tral de projectes o empreses 
turístiques, que organitzen 
activitats i viatges amb el pa-
trimoni religiós com a objec-
tiu principal. Catalonia Sacra, 
després de set anys de vida, 
ha anat esdevenint una verita-
ble plataforma cultural, un pa-
raigua, una porta al patrimoni 
cultural català d’arrel religiosa, 
reconeguda per tothom com 
a interlocutor vàlid i proactiu 
en el camp del patrimoni cul-
tural de l’Església, al servei 
dels gestors del patrimoni i de 
les persones interessades en 
conèixer-lo. 

El projecte té diferents camps 
de treball: 

Recollir, donar informa-
ció i fer formació sobre el 
patrimoni cultural d’arrel 
religiosa. Comunicar, expli-

·

car, escoltar, fer d’altaveu, 
visibilitzar. Per això té una 
gran web i presència a les 
xarxes socials. 

Fer adonar dels seus múlti-
ples valors. Acompanyar a 
la gent a conèixer-lo, obrir 
portes, fer activitats. Per 
això organitza una agenda 
anual d’activitats a tot el 
territori.

Establir una activitat turís-
tica per fer arribar el patri-
moni a molta més gent. Per 
això té un catàleg de pro-
postes turístiques adreça-
des als grups de visitants. 

·

·

En la nostra població de Bal-
sareny tenim a la parròquia 
el Crist jacent de Josep Ca-
ñas i les pintures de Josep 
Obiols al Casal Verge de 
Montserrat. I en el calendari 
de les unitats parroquials de 
Navàs i Puig-reig, hi surten: 
L’adoració de l’Infant Jesús 
a Sant Martí de Montclar, el 
retaule de la Sagrada Fa-
mília de Navàs, la mort de 
sant Josep a Sant Marc de 

 Arxiu
Mural de Josep Obiols al Casal Verge de Montserrat

 Arxiu
Crist Jacent de Josep Cañas

Viladomiu Vell, el detall de 
la Visitació a Sant Martí de 
Puig-reig, el frontal d’altar 
de Sant Andreu de Sagàs, el 
retaule dels sants Màrtirs de 
Serrateix, el retaule de Santa 
Maria de Merlès, l’absis de 
l’església de Santa Eulàlia de 
Gironella, el retaule barroc de 
Casserres, les pintures de la 
sagristia de Cal Marçal i la 
pintura del naixement de Je-
sús de Cal Bassacs.
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Francesc Camprubí

Ni en desembre assolellat no 
et treguis la capa del costat

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)             5 ,4
Mitjana (min.+ màx.)        6,7
Mitjana de mínimes        0 ,0
Mitjana de màximes      13,4
Mínima (dia 27)  -6,3
Màxima (dia 22)  20,5
Mín. més alta (dia 18)     8,3
Màx. més baixa (dia 27)      5,4

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 25) 46,4
Velocitat mitjana                4,9
Recorregut del vent (en km) 
3.676,5

 Arxiu

Som conscients del que 
ha passat i encara passa?
Josep Gudayol i Puig

Són les cinc i alguns minuts 
de la tarda d’aquest 5 de 
gener de 2021, en una tarda 
grisa i freda pròpia del temps 
que estem, i sento el primer 
avís anunciant l’arribada 
dels Reis de l’Orient, i amb 
la llum del dia reposant soc 
conscient de tota la il·lusió 
infantil, que també vaig ex-
perimentar en els meus anys 
d’infantesa. Malgrat aquesta 
il·lusió infantil, enguany una 
tristor portada per aques-
ta vergonya pandèmica, 
permeteu-me fer d’aquests 
Cinc minuts una reflexió so-
bre l’estat actual en què ens 
toca viure. 

Us convido a reflexionar pre-
nent l’exemple del raona-
ment de la senyora Carme 
Vinyoles Casas “Quan es 
mor un ancià” (diari El Punt 
Avui) de la seva columna 
d’opinió ‘Raça Humana’: 
«Durant la primera onada de 
la pandèmia vam deixar mo-
rir la generació que ho havia 
donat tot per aixecar el país, 
la més vulnerable, nascuda 
entre els anys vint i quaranta 
del passat segle, contagiant-

se en residències i sense el 
consol d’acomiadar-se dels 
familiars. Més enllà del fac-
tor sorpresa incidint sobre 
una sanitat pública retallada 
i de la manca real d’equips 
de protecció i de respiradors 
per salvar vides, hi havia un 
cert i inquietant alleujament 
inicial davant el fet que el 
virus s’acarnissés amb els 
ancians, a més d’algunes 
declaracions sobre la con-
veniència d’excloure’ls dels 
tractaments, que realment fa 
pensar.»

Cinc minuts són cinc minuts 
i la columna de la Carme és 
llarga, però el paràgraf ja 
dona el toc reflexiu que el 
que signa us vol fer arribar. 
Acabo, però, amb el se-
güent: a l’Àfrica, quan mor 
un vell desapareix una biblio-
teca. Millor any per a tots!

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 22)         1.019,4
Mínima  (dia 28)             981,2

La pluja (litres/m2)
Dia 7  4,1
Dia 11  2,6
Dia 18  5,1
Dia 20  3,5
Total  15,3

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements

Roc Carulla

Repte núm. 56

Quantes vegades cal doblar un full de paper 
de 0,1 mm de gruix per poder encaixar-lo sota 
la pota d’una taula que li falta 1,28 cm
per arribar a tocar a terra?

Salut i lògica.

Resposta al Repte núm. 55:
es pot disfressar de 24 maneres.

cinc minuts

 Arxiu



Fotografia de Benvingut Xandri Cardona
Arxiu fotogràfic de la Festa dels Traginers

Traginers, us trobarem a faltar,
però aquest any convé cuidar-nos.

Ens tornarem a veure aviat.

Butlletí del Cercle Cultural de Balsareny
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