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Editorial

‘Sarment’, guardonat 
per la Premsa Comarcal 

Com sabeu, l’any passat 
el nostre butlletí va complir 
45 anys. Com que la pan-
dèmia no ho va permetre, 
l’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal no va po-
der celebrar presencialment 
la seva assemblea general, 
que es va fer telemàtica.

Aquest any sí que s’ha po-
gut celebrar, el passat dia 12 
de juny, a Barcelona, junta-
ment amb la Convenció de 
Premsa Comarcal i Local. 
L’ACPC celebrava el seu 40è 
aniversari. Va obrir l’acte el 
president de l’ACPC, Fran-

CCB cesc Fàbregas Bonet, i els 
periodistes i escriptors Martí 
Gironell i Rosa M. Calaf van 
presentar sengles ponèn-
cies. Al seu torn, Aida Mar-
tori Muntsant va presentar 
el seu treball guanyador del 
Premi de Recerca Universi-
tària de Premsa Comarcal 
de l’any passat. 

Al final dels actes es van 
distingir diverses publica-
cions locals, entre les quals 
el Sarment: la vicepresiden-
ta de l’ACPC, Carme Pal-
tor Simon, ens va lliurar un 
diploma en reconeixement 
dels 45 anys del nostre 
butlletí, com havien previst 

 A. Selgas

de fer-ho l’any passat si les 
circumstàncies ho hagues-
sin permès. El guardó el va 
recollir, representant el Cer-
cle Cultural, l’Alfred Selgas, 
acompanyat de la M. Àngels 
Catalan.

Aquesta distinció posa en 
valor la feina que el nostre 
butlletí, i les persones que 
hi ha al darrere, i les que hi 
ha hagut al llarg de quasi 
mig segle, ha dut a terme al 
servei de l’associacionisme 
cultural i la informació local a 
Balsareny. 

Gràcies a la Premsa Comar-
cal pel seu suport inestimable.

 A. Selgas
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‘Cendra i or’ al Casino
Centre Instructiu i Recreatiu

Des del 24 de maig i fins a 
finals de juny, el Centre Ins-
tructiu i Recreatiu  mostra 
una nova mostra artística al 
Casino, inspirada en el disc 
de Smoking Souls, “Cen-
dra i or”, que dona nom a la 
mostra.

Es tracta d’un projecte urbà 
de petites intervencions en 
espais com cases, naus in-
dustrials, estacions de ser-
vei, etc., en què el pas del 
temps ha donat un nou as-
pecte al paisatge. Un paisat-
ge que, en algun moment, 
potser havia lluït com l’or, 
però a causa del seu aban-
donament ara pot ser gris 
com la cendra.

Aquest paisatge ruïnós, pot 
tornar a ser “or”, gràcies 
a les arts plàstiques i a ar-
tistes com Llukutter (Lluc 
Flotats), artista urbà autodi-
dacte i educador social. Es-
pecialitzat en la tècnica es-
tèncil (de l’anglès stencil), un 
mètode de decoració gràfica 
consistent a aplicar pólvores 
de color, pintura o similars a 
través d’una plantilla (ano-
menada estergit o trepa) que 
té retallat o perforat el dibuix 
que es vol obtenir: un proce-
diment pictòric tan antic com 
la humanitat.

Llukutter ha realitzat mu-

rals a diferents països de 
l’Amèrica Llatina i a Grècia, 
itambé a indrets de Cata-
lunya, com per exemple el 
Poal, les Borges Blanques, 
el Konvent de Berga, Olesa 
de Montserrat, Vallfogona de 
Balaguer, Lleida, Penelles i la 
colònia Soldevila de Balsa-
reny.

Ha participat en festivals a 
l’Aragó i a Catalunya, com: 
“Gar Gar” a Penelles, “Mural 
Jam” del Masnou, “Fragraffi-
ti” a Fraga, “Muralràs” a Al-
carràs... 

També ha realitzat treballs 
socials i expositius per a en-
titats i petits col·lectius de 
la província de Lleida. De la 
seva trajectòria en podem 
conèixer més detalls mi-
tjançant la seva pàgina web 

(www.lluku.eu).

Coincidint amb la inaugura-
ció de la mostra, el CIR va 
organitzar al pati del Casi-
no un vermut musical —que 
va ser molt ben rebut per 
tothom—, per donar la ben-
vinguda al “bon temps” i do-
nar les gràcies al poble de 
Balsareny i a les persones 
que ens acompanyen en els 
nostres projectes. 

Per fer-ne difusió i animar el 
poble a visitar-nos, els nos-
tres amics i socis del Casino, 
en Tito i en Josep Gudayol, 
van participar de la matinal 
del 24 de maig, recuperant 
per uns instants el “Bon dia, 
Balsareny!”, que, com tantes 
altres coses, la pandèmia ha 

silenciat. El vam poder escol-
tar com en els seus orígens, 
a “cavall” d’un Citroën, fent 
el recorregut pels carrers del 
poble.

Una matinal que ens va 
agradar molt, per tot el que 
ha significat: Història, par-
ticipació, cultura, art, tradi-
ció, nostàlgia, estima, enyo-
rança... Uns temps passats i 
presents, sobre els quals —
igual que la mostra “Cendra 
i or”—, i a criteri de cadascú, 
podem trobar diferents ma-
neres de veure i viure el pai-
satge que conforma la iden-
titat del nostre poble. 

Moltíssimes gràcies a tots 
per lluir, com l’or, al nostre 
costat! 

 Jordi Vilanova

 Jordi Vilanova  Jordi Vilanova
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En Marc i la Maria, esplendorosos a la vall de la Vansa
Jordi Vilanova

El passat dia 30 de maig, 
els Geganters i Grallers de 
Balsareny, amb els gegants 
Marc i Maria, van participar 
de la 21a Festa i Fira de les 
Trementinaires de la Vall de la 
Vansa i Tuixent.

Dins els actes de l’edició 
d’enguany, hi havia progra-
mada la presentació d’El bo-
nic conte d’en Marc i la Ma-
ria. Com sabeu, en el conte 
hi són presents les herbes 
remeieres, les flors de la vall 
de la Vansa i la seva tradició 
de Trementinaires. 

El Museu de les Trementinai-
res, fent-nos confiança, va 
participar, en el seu dia, en el 
finançament del conte. I grà-
cies a aquest gest, existeix 
avui un apropament entre 
aquests dos pobles, les se-
ves tradicions, la seva cultura 
i la seva gent. 

Al pati de l’escola de Tuixent, 
després d’una altra presen-
tació que allí es celebrava, la 
del conte Maria la Trementi-
naire, els gegants de Balsa-
reny van fer un parell de balls 
engrescadors, per saludar 
els presents.

Se’ls va explicar com s’havia 
format aquest vincle entre 
Tuixent i Balsareny, i es va 
agrair de manera especial 
els valors i la confiança que 
Lina Sevillano, directora del 
Museu, va tenir amb El bonic 
conte d’en Marc i la Maria i 
amb la colla de geganters. 

Es va fer referència també 
als altres col·laboradors del 
conte, entre els quals es van 
subratllar les grans qualitats 
personals de l’il·lustrador, 
Joan Turu.

Seguidament, i gairebé per 
sorpresa, Núria Gómez, as-
sabentada de la presentació 
del conte a Tuixent, va decidir 
acompanyar-nos, i explicar el 
conte, com va fer també en 
la presentació que es va fer 
a Balsareny. Això va ser un 
regal tant per als geganters, 
que agraeixen la seva par-
ticipació, com per al públic 
assistent, que van quedar 
embadalits escoltant-la.

En acabat es va demanar si 
hi havia la possibilitat de ba-
llar amb els gegants de Tui-
xent, allí exposats. Aquests 
gegants són fets pels infants 
de l’escola i no acostumen a 
sortir gaire. 

Entre els assistents va sor-
tir un voluntari, en Xavi, un 
noi que havia format part de 
la colla gegantera de Prats 
de Lluçanès. Així, junt amb 
la colla de Balsareny, van 
fer ballar i lluir els gegants 
de tots dos pobles, entre la 
mirada alegre i els aplaudi-
ments dels visitants.

Des de l’organització van 
agrair a la Colla de Gegan-
ters i Grallers de Balsareny, 
la seva participació a la 21a 

 Jordi Vilanova

Festa i Fira de les Trementi-
naires, i alhora els van felicitar 
per l’actuació, que la definei-
xen entre els actes més lluïts 
de la Festa; deixant la porta 
oberta perquè el proper any 
en Marc i la Maria, i el poble 
de Balsareny, puguin tornar a 
ser-hi presents. 

Una bonica matinal en la qual 
va ser un privilegi i un plaer 
participar!

Moltes gràcies.

 Jordi Vilanova
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L’Escola Guillem, amb Pere Casaldàliga
Comissió Pere Casaldàliga

El matí de la diada de Sant 
Jordi, a la plaça de la Mel, 
l’Escola Guillem de Balsa-
reny va dedicar una activitat 
a recordar la figura de Pere 
Casaldàliga, fruit del treball 
que sobre la seva vida i obra 
han desenvolupat al centre 
educatiu. Així, els alumnes 
de cicle inicial van pintar di-
buixos del pare Pere, men-
tre els de cicle mitjà van di-
buixar les vinyetes de l’auca 
de Pere Casaldàliga, amb 
text de Joan Vilamala, i els 
de cicle superior van recitar 
diversos poemes d’ell. En 
acabat, l’auca la van portar a 
la parada de llibres solidària 
de cal Merenci, i ara tothom 

 Alfred Selgas

 Alfred Selgas

 Alfred Selgas  Alfred Selgas

qui vulgui la pot trobar ex-
posada a la Biblioteca Pere 
Casaldàliga. Felicitem tota la 
comunitat educativa per la 
bona feina que fan, i moltes 
gràcies per fer presents les 
causes que van ser l’objectiu 
i el motor de la seva vida, i 
que continuen necessitant 
l’esforç de tantes persones 
per poder fer-les realitat. 
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Salt d’aigua i font de les Tàpies, de Calders
Isidre Prat Obradors

Situació: Es tracta d’una es-
pectacular fondalada, on hi 
ha un salt d’aigua important, 
d’uns 30 metres d’alçada, i 
una font en un costat. Per-
tany al torrent de les Tàpies, 
del terme municipal de Cal-
ders, tot i que queda més a 
prop del nucli urbà d’Artés, i 
inclús del de Navarcles, que 
no pas del nucli de Calders. 
En realitat es troba a la zona 
de les Tàpies, que, a més de 
la cascada i de la font, inclou 
la majestuosa masia de les 
Tàpies i el bosc de les Tà-
pies, amb gran quantitat de 
roures i alzines. 

Com s’hi pot arribar? Hi ha 
moltes vies d’accés. Per 
exemple, des del nucli urbà 
d’Artés surten diversos ca-
mins, per la zona de Can 
Vila, prop del polígon indus-
trial, que, travessant vinyes 
cap a l’est, porten a la font, 
amb uns 3,5 km. de recorre-
gut. Al final, cal baixar a peu, 
a poc a poc per no relliscar, 
per un camí tortuós, amb 
molt pendent i amb alguns 
esglaons.
 
La ruta més segura i ac-
cessible és la que s’agafa 
al km.11 de la carretera que 
puja de Navarcles cap a Cal-
ders (N-141), per l’esquerra 

(per la dreta hi ha el trencall 
que va a la Colònia Jorba). 
Cal seguir el camí més am-
ple que es troba, ben sen-
yalitzat, que passa per tota 
l’esplanada de les Tàpies 
i gira al voltant de la masia 
fins que, al cap d’1,2 km 
(abans d’arribar a la casa), 
cal trencar a la dreta del 

Foto 1: Alçada de la cascada, amb un cert cabal d’aigua, no molt gran

Foto 2: Una balma de l’indret, amb la roca calcària dura, a sobre; 
i les margues, que es van erosionant, a sota

Foto 5: Masia i bosc de les Tàpies. La masia és d’origen medieval, amb restau-
racions als segles XVIII i XIX. Per allà hi passava el camí ral de Manresa a Vic

camí principal, per un camí 
de baixada (que ja està indi-
cat), d’uns 250 metres, molt 
pedregós en alguns trams 
però força ample,  que s’ha 
de fer a peu, fins arribar a 
baix de tot de la fondalada. 

Per la primera de les dues 
rutes esmentades s’arriba 

a baix de la fondalada pel 
costat dret del torrent de les 
Tàpies, mentre que per la 
segona s’hi arriba pel costat 
esquerre. Llavors hi ha altres 
vies que connecten amb 
qualsevol d’aquests dos ac-
cessos: una és el camí que 
s’agafa en un revolt per la 
dreta de la carretera que 
puja d’Artés a Calders. I 
l’altra és una pista que surt 
per la dreta de la carretera 
BP-451, que va de Navar-
cles a Artés, un cop passat 
el Pont de Cabrianes. 

Com s’han format el Salt i la 
font de les Tàpies? El Salt i 
la font de les Tàpies formen 
part del torrent del mateix 
nom. Aquest torrent neix 
a la Guàrdia de Calders, 
baixa cap a on hi ha el salt 
i la font de les Tàpies (terme 
de Calders) i entra al terme 
d’Artés, on desemboca a la 
riera Gavarresa. El desnivell 
que permet el salt s’ha for-
mat gràcies a l’erosió que fa 
l’aigua segons els materials 
que travessa. A la gruta hi 
ha diverses balmes, forma-
des perquè l’aigua erosiona 
materials tous que hi ha a 
sota, que són margues bla-
ves, i de mica en mica deixa 
descalçats els materials més 
durs i compactes de sobre, 
que són roques calcàries (a 
la foto 2 es veu una 

 I. Prat

 I. Prat I. Prat



Foto 3: La bassa que recull l’aigua al capdavall, amb molses i líquens 
que proliferen a les vores

balma). Algunes d’aquestes 
calcàries, amb el temps, 
acaben caient.

Per veure el bonic efecte de 
la cascada, molt atractiu per 
als visitants, hem d’esperar 
que hagi plogut molt, que 
és quan l’aigua del torrent, 
amb l’empenta que porta i 
per la gravetat, forma un raig 
d’aigua ben gros que salta 
els 30 metres de desnivell. 
Si no és així, l’aigua queda 
estancada en bassals a la 
part alta i, com que hi ha 
roca calcària, que és molt 
soluble amb l’aigua, aques-
ta es filtra dins de la roca i 
torna a sortir cap a baix for-
mant surgències per les pa-
rets; aquesta aigua infiltrada, 
quan surt, es recull en una 
canal i forma la font cap a 
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Foto 4: La font, que canalitza les surgències d’aigua infiltrada

un costat de la gruta (foto 
4). Aquesta font sí que raja 
habitualment, la seva aigua 
està conduïda cap a la bas-
sa final (foto 3) i podrà seguir 
torrent avall. 
Escull coral·lí. A la zona tam-
bé hi ha un escull coral·lí 
amb fòssils. A la part de 
dalt, on passa el torrent, 
abans que l’aigua “salti” cap 
a baix, a la riba dreta hi ha 
dues grans parets de pedra 
que són esculls coral·lins 
(foto 6). Quan aquesta zona 
del Bages formava part del 
mar interior que hi havia, ara 
fa uns 40-45 milions d’anys, 
a l’època de l’Eocè, al fons 
del mar hi havia coralls, ani-
mals marins del grup dels 
pòlips que fabriquen un 
esquelet calcari en forma 
d’arbre, dins del qual viuen; 

en morir, es van acumular 
aquests esquelets formant 
unes barreres al mar que en 
diem esculls coral·lins (arre-
cifes, en castellà). Quan, 
més endavant, es va asse-
car el mar, van quedar els 
esculls que veiem ara, en 
forma de turons en contacte 
amb l’atmosfera, i que con-
tenen els fòssils de les res-
tes de coralls i altres éssers 
que hi vivien. En aquest cas, 
com es pot veure a la foto, 
hi van quedar dos esculls, 
com dues barreres, una 
darrera l’altra i a diferents 
altures. A la foto 7 podem 
veure el detall d’alguns fòs-
sils incrustats a la roca. Po-
den ser fòssils dels mateixos 
coralls i també de closques 
de mol·luscs, cucs marins i 
altres. 

Foto 6: Escull coral·lí de doble paret

Els grans esculls coral·lins 
del planeta. Als mars i 
oceans actuals del nostre 
planeta, per sort, encara 
hi queden esculls coral·lins 
vius (no fossilitzats). Sobre la 
seva magnitud, com a curio-
sitat, direm que el més gran 
del món és la Gran Barrera 
de Corall (el Great Barrier 
Reef), de 3.000 km. de lon-
gitud., d’Austràlia (costa de 
Queensland, al nord-est). 
Està formada, a la vegada, 
per uns 2.900 esculls petits  
i es considera l’estructura 
més gran del món feta per 
organismes vius. Es pot dis-
tingir des de l’espai exterior i 
tot.  És un gran ecosistema 
marí, on viuen moltes espè-
cies d’éssers vius, que cal 
preservar enfront al canvi 
climàtic.

Foto 7: Fòssils de l’escull, de restes de coralls disposades en franges
 I. Prat I. Prat

 I. Prat
 I. Prat



Esportistes de Balsareny
08

Ferran Castrillo: waterpolo i natació
Lluïsa Coma i Alfred Selgas

Parlem d’un altre esport, 
aquesta vegada del water-
polo i la natació amb el  Fe-
rran Castrillo Bajona. Ens 
explica que va començar a 
nedar als 3 anys a la piscina 
de Balsareny amb els cursos 
d’iniciació a la natació. Era 
ràpid en l’estil de crol i la seva 
estructura de cos s’adeia per 
a la pràctica de la natació. 

—Després dels cursets 
d’estiu on vas anar?

—Al Club Natació Sallent. 
Allà em van fer una prova 
d’estils i velocitat per co-
mençar a entrenar a wa-
terpolo i combinar-ho amb 
tornejos i campionats de 
natació. A Sallent hi vaig en-
trenar dues temporades amb 
l’equip d’Infantils. No hi havia 
prou gent per a fer gaires ca-
tegories. Al cap de dos anys, 
l’equip es va dissoldre i vaig 
anar al Club Natació Minorisa 
a Manresa.

—Ens expliques com en-
trenaves i jugaves en el nou 
equip?

—En el nou equip vaig entre-
nar durant dos anys amb els 
Alevins en un grup mixt i dos 
anys més amb els Infantils; 
en aquesta categoria ja hi 
ha diferenciació entre equips 
masculins i femenins.

—Quina és la composició 
d’un equip de waterpolo?

—Quina mitjana de gols feu 
en un partit?

La mitjana podria ser de 6 
gols; quan se’n fan 8 o 10 ja 
són molts.

—Quins equips podries ano-
menar de la vostra lliga?

Per exemple, el Montjuic, el 
Barceloneta, el Mediterrani 
de Sants, el Terrassa...

—Quants dies entreneu i qui-
nes tècniques practiqueu?

Entreno 4 dies durant dues 
hores per waterpolo i una 
hora més de natació perquè 
també competeixo. Aquesta 

—L’equip consta d’11 ju-
gadors: 7 són els que ju-
guen inicialment i  ens van 
canviant. Ningú pot jugar 
les quatre parts del partit. 
També pot ser que no es-
tiguis convocat. El partit 
està estructurat en quatre 
parts i dura entre 40-45 
minuts amb la mitja part 
inclosa. Quan juguem es 
tracta de fer avançar la pi-
lota i passar-nos-la entre 
els companys de l’equip per 
trobar l’oportunitat de tirar 
a porteria. L’equip està for-
mat pel porter, un defensa, 
dos mitjos, dos extrems i un 
“boia”, que sol ser el jugador 
que aguanta més. Jo soc un 
mig.

temporada també fem exer-
cici físic a les grades. Pel que 
fa al waterpolo practiquem 
abnea, passes, aprenem 
a esquivar, amenaçar, fer 
taps... I en natació, piscines 
amunt i avall per perfeccio-
nar l’estil, tenir fons i adquirir 
més velocitat. Aquesta tem-
porada s’ha entrenat molt di-
ferent, amb aforament limitat 
i distribuint els espais; ara to-
cava entrenar els uns i llavors 
els altres. Gens fàcil.

—Qui és el teu entrenador?

—El Jordi López, que ja havia 
sigut entrenador meu a Sa-
llent. També hi ajuda l’Angel 
Peiron.

—Esteu ben classificats amb 
l’ equip?

— (Riu) Aquest any no gaire. 
Amb la pandèmia s’han jugat 
pocs partits. Ara comença a 
millorar la situació. S’han re-
près els partits. A Manresa 
els millors equips són de la 
categoria d’ Absoluts i Vete-
rans. L’ equip femení també 
és un dels més destacats.

—En natació, quin és l’estil 
que se’t dona més bé?

—El crol. Participo des de 
50m a 400m en crol i també 
en relleus. Es tracta de tenir 
velocitat i fons.  El meu èxit 
més important ha estat en 
crol, que vaig baixar la meva 
marca de 5,5 a 4,5 minuts en 
400 m. 

 Arxiu Família Castrillo
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—En quins campionats o tor-
nejos de natació has partici-
pat?

—Per grups vam participar 
a la Selecció Catalana però 
no vam aconseguir cap vic-
tòria. En tornejos he estat a 
Osca i Comarruga, entre al-
tres. Aquí a Balsareny, des de 
petit sempre he participat en 
l’activitat que se celebra con-
tra l’Esclerosi Múltiple. Vaig fer 
el record de piscines: 131 en 
1h i mitja aproximadament. 

A Balsareny, com a tants altres 
pobles, se celebra el Mulla’t, 
una de les activitats que pro-
mou la FEM; la Fundació que 
treballa per detenir l’impacte 
de l’esclerosis múltiple. La ce-
lebració a moltes piscines del 
territori el mateix dia tracta de 
sensibilitzar i recaptar fons per 
lluitar contra la malaltia.

—Sempre demanem per la 
família, perquè entenem que 
és el pal de paller de tots els 
vostres entrenaments i com-
peticions. Ens ho expliques?

—Sí, la família és imprescindi-
ble. Sempre amunt i avall en 
els entrenaments i les com-
peticions. Els meus pares no 
n’han gaudit gaire, perquè, 
amb el restaurant, si els par-
tits no són a la tarda sempre 
ho han tingut molt difícil per 
venir. Solc anar amb altres pa-
res perquè d’autocar només 
se n’organitza per a tornejos 
que són lluny. Quasi sempre 
ens desplacem en cotxes 
particulars. Sort que a Man-
resa es fan molts partits, un 
per setmana i una competició 

al mes, això facilita que la fa-
mília em pugui veure algunes 
vegades.

—I parlant de famílies, pen-
sem en el públic. Com diries 
que es comporta?

—Uf, el públic crida molt. I 
com que és un espai tancat 
ressona i se sent molta cri-
dòria. L’àrbitre pot arribar a 
expulsar algú del públic. Hi ha 
pares o mares que fan mas-
sa pressió, tant a l’entrenador 
com als jugadors.

—Per què el públic s’esvera 
tant?

El waterpolo potser no ho 
sembla, però és un joc brut. 
Es tiren moltes coces, es fan 
agafades, enfonsades i, so-
bretot, s’esgarrapa molt amb 
les ungles, tot i que està pe-
nalitzat. Es tracta de fer-ho 
de forma que l’àrbitre no se 
n’adoni, perquè et poden ex-
pulsar. La majoria de vegades 
t’expulsen a la corxera fins 
que s’acaba la jugada. I, és 
clar, amb tres expulsions te’n 
vas al carrer. Però passa molt 
poc.

Bé, acabem l’entrevista amb 
el Ferran i el veiem amb ga-
nes de continuar nedant i fent 
waterpolo. De moment, no es 
veu com a professional. Fal-
ta temps i els estudis també 
demanen dedicació. Ell s’ho 
passa bé amb l’esport i amb 
els amics que hi té. És alegre, 
riu i se sent bé parlant amb els 
adults. Endavant amb el wa-
terpolo, la natació i la vida que 
t’espera!

Imatges de Balsareny

Aquest mes de juny, 
continuem coneixent 
millor el nostre municipi 
amb dues imatges més:

Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors

Esportistes de Balsareny

A quin monument o cons-
trucció correspon aques-
ta imatge i on es troba?

Foto 1

 Isidre Prat Obradors

Quin és el nom d’aquesta casa i on es troba?

Foto 2

Les respostes les trobareu, ampliades amb més da-
des, més endavant, en aquest mateix número de Sar-
ment. Recordeu que us pot ajudar a esbrinar de què es 
tracta cada foto, si consulteu el Sarment digital (www.
sarment.blogspot.com), on podreu veure millor les fo-
tos i en tot color.
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Tempo: ‘Italino Grand Hotel’
Jordi Vilanova

El passat dia 6 de juny, el 
cicle d’espectacles familiars 
‘Tempo’, va acomiadar la 
temporada a la sala Sindi-
cat, amb l’espectacle: Italino 
Grand Hotel.

Ens mostra un hotel situat en 
una gran ciutat, amb cente-
nars de llits i de llençols per 
rentar. Al soterrani trobem la 
bugaderia; allí un personatge 
recull, neteja, planxa, i perfu-
ma llençols. 

Viu i somia entre ells, en 
un espai fosc, però ple de 
sentiments. Conversa amb 
les màquines de rentar, de 
planxar... S’hi baralla i riu 
amb elles. Fins i tot crea 
mons amb la seva ombra, 
que es converteix en un per-
sonatge més que amaga la 
seva soledat.

La seva connexió amb 
l’exterior és mitjançant dos 
altaveus de les màquines, 
amb qui comparteix, amb 
altres treballadors del hotel,  
companyonia laboral i hu-
mor, amb un; i amb l’altre, 
tendresa i amor, que li farà 
fer les mil i una durant tota 
la representació, enriolant, 
entendrint, i fent aplaudir al 
públic assistent.

Un espectacle clown, de la 
companyia La Tal, sota la 
direcció de Tolo Ferrà i Jor-
di Magdaleno, aquest últim 
creador i actor de l’obra, 
amb la qual els espectadors 

ho van passar d’allò més be 
veient les peripècies d’aquell 
personatge dalt l’escenari.

Una bona manera 
d’acomiadar el “Tempo” fins 
a la represa; que, si no hi ha 
cap imprevist, ens retroba-
rem, tal com ens anuncia la 
nostra dinamitzadora cultu-
ral, Elisa Jorba, el dia 5 de 
setembre, amb Mare terra, 
de la companyia del Prín-
cep Totilau. Un espectacle 
amb titelles i objectes sobre 
l’aparició de la vida a la terra.

Agraïm als organitzadors del 
cicle d’espectacles familiars 
‘Tempo’ el bon treball que 
duen a terme, i les bones 
estones que ens fan passar 
amb els espectacles que ens 
ofereixen. I us desitgem a 
tothom un molt bon estiu.

 Jordi Vilanova

 Jordi Vilanova
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‘Jamás te olvidaré’: amor, misteri i acció

Parlem de la primera novel·la 
de la jove Helena Mallorca 
Rodríguez (Balsareny, 2003). 
L’Helena va desenvolupar, de 
ben jove, l’afecció a escriure, 
i ja des de primer curs d’ESO 
va anar confegint diversos 
relats que fins ara han romàs 
inèdits. El llibre que ens ocu-
pa, tanmateix, va ser —jun-
tament amb els annexos de 
rigor sobre aspectes retòrics, 
literaris i tècnics— el seu tre-
ball de recerca de batxillerat, 
i ara el publica i l’ofereix als 
seus lectors, bàsicament a 
través del grup de facebook 
“Jamás te olvidaré”, on es pot 
contactar per adquirir-lo, o al 
telèfon  665 215 444. També 
hi ha exemplars a la llibreria 
Els Colors. 

En començar la lectura ens 
trobem, aparentment, amb 
una novel·la romàntica, pro-
tagonitzada per una adoles-

R. C. cent, la Lydia, que estudia 
primer de batxillerat a Bar-
celona i que, després de la 
tràgica mort del seu pare en 
un incendi, ha de traslladar-
se a Madrid a viure amb el 
seu germà gran, en Toni. Allà 
coneix quatre bons amics del 
seu germà (David, Samuel, 
Rubén, Frank) i a mesura que 
els va coneixent en pot apre-
ciar les diferències de tracte 
i de personalitat, i se sent 
atreta per dos d’ells, mentre 
que un tercer li mostra una 
amistat fidel sense altres pre-
tensions. Fins aquí, tot ens 
suggereix una trama típica de 
“novel·la rosa”. 

Però arran d’un cap de set-
mana en què tots sis se’n van 
a la platja de Cullera, la situa-
ció dona un tomb inesperat. 
L’aparició d’un personatge 
misteriós genera tot un seguit 
d’esdeveniments, cada vega-
da més perillosos i arriscats, 
que mou els joves a haver de 

 Arxiu

fugir i amagar-se de la per-
secució d’una organització 
poderosa. La Lydia i els seus 
companys emprenen una 
tasca d’investigació per in-
tentar resoldre els secrets en 
què es trobem immersos. La 
recerca implicarà el descobri-
ment d’objectes  amagats en 
llocs insòlits, el desxiframent 
de missatges críptics, coor-
denades i d’endevinalles, al-
hora que els farà moure per 
diferents escenaris de Bar-
celona, Cadaqués i fins i tot 
Oslo, abans d’arribar a des-
llorigar el misteri, amb un final 
–com és de rigor en aquests 
casos— trepidant, dramàtic i 
totalment inesperat.

El llibre denota una frescor 
d’expressió juvenil, i és de 
lectura àgil i amena. La ba-
rreja dels sentiments confu-
sos de la protagonista amb 
la trama d’acció i el desxifra-
ment de pistes aconsegueix 
mantenir viu l’interès del lec-

tor, que és del que es tracta. 

Felicitem l’Helena per la publi-
cació d’aquest llibre. L’autora 
ens ha comentat que té altres 
diversos projectes en estudi, 
i alguns de ja començats; per 
tant, crec que podem con-
fiar a tenir aviat una segona 
novel·la seva. L’esperem!  
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Leopoldo Fénix”. I en efec-
te, l’autor ens confirma que 
la segona ja està en fase de 
revisió i espera que surti pu-
blicada a l’estiu. Ell mateix 
és també el responsable del 
disseny i el dibuix de la co-
berta, així com de la maque-
tació del llibre. I he de dir, ja 
d’entrada, que la maquetació 
del text és excel·lent en tots 
els detalls, cosa poc habitual 
en moltes autoedicions.

Es tracta d’una novel·la 
de misteri, en la línia de 
l’anomenat whodunit, és a 
dir, la intriga de descobrir 
qui és el culpable d’un crim 
entre un grup tancat de sos-
pitosos, tots els quals tin-
drien motiu i oportunitat per 
cometre el crim, i que en els 
interrogatoris menteixen i es 
contradiuen per raons diver-
ses. I al llarg del text, l’autor 
va deixant pistes, falses o no, 
perquè el lector pugui treure 

les seves conclusions, sovint 
desencaminades. Agatha 
Christie en estat pur! 

En aquest cas, els candi-
dats a assassí són els mem-
bres d’un circ, una colla de 
personatges força estranys, 
d’aspecte i comportaments 
gairebé surrealistes, que di-
ríem sorgits d’una pel·lícula 
de Tim Burton; i els inves-
tigadors són el detectiu 
“Poldo” (Leopoldo Fénix) i 
el seu jove amic i contra-
punt, l’adolescent Nathan 
(l’equivalent de Watson o 
Hastings) que escriu en pri-
mera persona les aventu-
res del seu amic. Aquest, 
amb el seu enginy i dots 
d’observació i deducció 
(com les de Sherlock Holmes 
o Poirot), descobreix la veri-
tat abans que l’inspector de 
policia taujà, Paladio Valencia 
(epígon dels Lestrade o Japp 
de torn).

‘El misterio del mago’, d’Oliver Crook: 
un crim enrevessat per als amants 
de la novel·la policíaca

Parlem de la primera novel·la 
del balsarenyenc Juan Rivas, 
que fa servir el pseudònim 
d’Oliver Crook, en home-
natge a Agatha Christie pel 
títol anglès de Crooked Hou-
se, una de les seves millors 
novel·les —i potser pel nom 
d’Ariadne Oliver, un dels 
seus personatges més en-
tranyables. El Juan va néixer 
a Balsareny el 1996. És en-
ginyer de Telecomunicacions 
i ara cursarà un màster en 
Educació per a professor de 
Secundària, ja que vol orien-
tar-se cap a l’ensenyament i 
alhora compaginar aquesta 
activitat amb l’escriptura. 

Aquesta és, certament, la 
seva primera novel·la, apare-
guda el desembre de 2020, 
però no serà l’única, ja que 
s’anuncia com a primera 
de la sèrie dels “casos de 

R. C.

El llibre, que es pot comprar 
per Amazon i aviat a la llibre-
ria Els Colors, es llegeix de 
pressa perquè és dinàmic i 
l’acció va prenent girs insos-
pitats fins al final, que no cal 
dir que és sorprenent, i on 
tots els embolics finalment 
s’aclareixen. I en acabar-lo, 
queden ganes de llegir-ne 
més. L’enhorabona al Juan 
Rivas, i a esperar la següent 
aventura, que sens dubte 
també ens embolicarà la tro-
ca en un altre misteri aparen-
tment inextricable.

 Arxiu

Soc Sebastià Comes, periodista! I el cotxe de la canalla

Bon dia! Són les sis de la 
matinada i la tebior d’un nou 
dia entra pels finestrons de 
casa, amb la sort de poder 
asseure’m al davant de la 
meva màquina d’escriure i 
gaudir de la nova claror.

Em llevo inspirat amb un gran 
film que fa uns dies es va pro-
gramar al nostre poble i con-
cretament a la Sala del Sin-
dicat. Començo per recordar 
el títol: “La Vampira de Barce-
lona”, ambientada en uns fets 
reals, sobre l’any 1912, però 
que la denúncia dels fets 
em recorden als meus anys 

Josep Gudayol i Puig (1940-1950) quan la meva 
mare, l’Emília Puig Perramon, 
gairebé diàriament en aquella 
meva edat infantil, en arribar 
el capvespre, m’advertia “Jo-
sep, cuidado amb el cotxe de 
la canalla!”. 

La frase recordatòria era a 
conseqüència del fet que 
corria la veu que passava un 
cotxe i segrestava la canalla 
per xuclar-los la sang i refer 
una societat adinerada d’una 
malaltia coneguda com la tisi.

El film que ens ocupa tracta 
de la desaparició de nenes 
de curta edat; n’és inculpada 
una pobra dona a la qual fan 

tornar boja, sent-ne del tot in-
nocent. En diferents seqüèn-
cies la pel·lícula retrata un co-
txe de cavalls de l’època amb 
infants cridant i que anirien a 
parar a uns bordells per a la 
perversa satisfacció de plaers 
irracionals. Però a mi, com a 
periodista autodidacte, em va 
agradar molt la feina d’un pe-
riodista (Sebastià Comes) de-
fensant el que era la veritat de 
l’afer: una persona honrada a 
qui els seus propis editors 
acaben destruint-lo per tal 
de no interrompre les vendes 
diàries.

Des de “Punta de brau”, sen-
se sabó, com sempre dic, 

felicitar els responsables que 
van programar el film, una 
denúncia contra la corrupció 
de l’ésser humà.
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Ahir hi jugava jo

Serrat del Maurici
on ahir jugava jo
amb brancals de vinya 
i barraques de pedra 
fetes amb pols i suor.

Damunt d’un cavall de canya 
i com un heroi conqueridor, 
el pont llevadís travessava 
amb la fona penjada en un cantó. 

La copa treballada en la pedra, 
els cinc dits de la llegenda, 
d’història o superstició, 
la petita sargantana o el salt del llangot. 

Primaveres llunyanes, 
netes de contaminació, 
d’abelles obreres 
xuclant la mel del romaní i el timó. 

Muntanya de fenàs florit 
que, tenyit amb cendres, 
en prenia la grogor:
Serrat del Maurici, on ahir jugava jo.

[Publicat al Sarment, setembre 1987]

Josep Gudayol Puig (1937)

 Jordi Vilanova

Aquella nina de drap

Avui fa molts anys 
que un tren deixava 
amb el seu xiular 
tot un grapat de jocs,  
l’escola, la mestra i
aquella nina de drap. 

Amb un plor sofert i callat, 
els ulls enganxats al vidre, 
ningú es va adonar 
de com ploraves tu i 
aquella nina de drap. 

Adéu, infantesa  
amb camps d’olivars 
i cases pintades amb calç, 
les figues de moro, la plaça 
i aquella nina de drap. 

Avui ja fa uns anys 
una terra nova 
que estimes i t’ha estimat, 
una altra nina et donava: 
mirant-la, et recorda 
aquella nina de drap.

[Publicat al Sarment, març de 1988]

L’emblemàtica veu del “Bon 
dia, Balsareny!” de Ràdio 
Balsareny, corresponsal de 
premsa i col·laborador del 
butlletí Sarment des dels 
seus orígens fa 45 anys, en 
Josep Gudayol, també ha 
escrit molts poemes, que han 
vist la llum en publicacions 
diverses, tot i que encara no 
els ha aplegat mai en volum. 
D’aquests dos poemes, el 
primer, després de publicat al 
Sarment el 1987, va aparèi-
xer a l’antologia Merlets: 
poemes de gent de Balsa-
reny (CCB, 1992). El segon, 
també publicat al Sarment el 
1988, però escrit molt abans, 
l’explicava així el seu autor: 

«El tema de la immigració en 
una dècada, la dels seixanta, 
feia omplir línies i línies de lle-
tra impresa als diaris de més 
tirada d’aquells anys. Avui, 
tot intentant posar en ordre 
un pilot de paperam, he tro-
bat, arrugat i gairebé estripat, 
un simple i senzill foli, i amb 
ell aquests també oblidats 
i senzills versos, dedicats 
en aquella ocasió a la meva 
companya, però que natu-
ralment poden ser generalit-
zats.» Sobre la destinatària 
del poema, Josefa Pulido 
Arévalo, que ens va deixar 
el 2017, vegeu els articles 
«L’altre valor» i «Gràcies per 
tot, Josefa», corresponents 
al Sarment de maig i al de de 
setembre de 2017. 

Ramon Carreté

De fet, la idea d’aquell llibret, 
Merlets, de fer una breu an-
tologia de poetes del nostre 
poble, la va reprendre en 
Gudayol al Sarment de ge-
ner de 2019, i és doncs el 

seu impuls el que ha inspirat 
aquesta secció. La foto, de 
Jordi Vilanova, correspon a 
l’entrevista que ell mateix li va 
fer al Sarment de gener de 
2020, a la qual us remetem.
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Sortida a ‘La Selva de l’Aventura’

Més d’una quarantena de 
veïns de Balsareny, repartits 
durant el cap de setmana del 
19 i 20 de juny de forma que 
es respectessin millor les res-
pectives bombolles de con-
vivència, van acompanyar la 
Comissió Pere Casaldàliga a 
Arbúcies, un lloc que sempre 
ha estat molt vinculat a les 
causes del bisbe i a la seva 
persona. Aquesta localitat va 
celebrar unes jornades soli-
dàries l’any 1990 en favor de 
la candidatura de Pere Ca-
saldàliga al Premi Nobel de la 
Pau, i des de llavors sempre 
ha estat participativa en el 
seu reconeixement.

Amb el suport del Centre 
Excursionista de Balsareny, 
de l’AMPA de l’Institut Esco-
la Guillem de Balsareny, del 
Cercle Cultural de Balsareny, 
de la llibreria Els Colors i de 
l’equip per al desenvolupa-
ment de Balsareny Educa, 
vam visitar “La Selva de 
l’Aventura”, un parc en plena 
natura, i vam participar de les 
seves activitats; especialment 

Comissió Pere Casaldàliga

 Irene Lupión

en destaquem el “Camina 
descalç”, activitat principal de 
la sortida. 

Els participants, a qui agraïm 
que ens acompanyessin, van 
poder connectar amb el te-
rra, on cada pas era diferent 
a l’anterior i sempre un plaer, 
travessar ponts penjant entre 
els arbres, gaudir de la flaire 
del bosc i les herbes que ens 
envoltaven, palpar diferents 
textures, fer música, sensibilit-
zar-se en el reciclatge, i lliscar 
per ponts tirolesos (“tirolines”).

 Alfred Selgas

 Irene Lupión

El grup que hi va participar 
diumenge es va trobar amb 
una pluja intensa que queia 
a Balsareny just a l’hora que 
se’ls convocava per marxar; 
sense perdre l’humor ni els 
ànims, esperançats davant 
del mal temps, van empren-
dre el camí i van poder-se 
descalçar i gaudir de l’activitat 
i de l’espai, que va agradar 
molt a tothom; fins i tot algun 
participant ho descrivia com a 
“màgic”. Realment ho va ser, 
gràcies a tots.

Convençuts, que mica en 
mica, pas a pas, com deia 
Pere Casaldàliga en un poe-
ma, puguem “descalçar-nos 
també tots de cobdícia, de 
por i de poder; oberts al mis-
teri, ungits d’esperança”

 Alfred Selgas
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Els Vergara, famílies al servei de Balsareny

Juny! Amb el relaxament 
d’uns dies del nou estiu, 
aquesta finestra oberta obre 
els seus ventalls per ser po-
ble i per al poble. I avui hem 
tingut el goig de poder parlar 
amb un membre d’aquestes 
ultimes generacions dels 
Vergara, servidors de Balsa-
reny.

José Luís Martínez Mon-
toya i José Martínez Ver-
gara, conegut també com 
el “Pepe”, són fill i pare res-
pectivament, i amb ells, con-
cretament amb el José Luis, 
recordem el seu recorregut 
comercial. Ens comenta: 

—Som gent que estima i ha 
estimat Balsareny tot po-
sant-se al seu servei comer-
cial. Rebesavis i avis del meu 
pare, que es deia Serafín 
Vergara, i el tiet Rafael Ver-
gara van venir a viure a Bal-
sareny cap a l’any 1958. Cal 
dir que tota la família Vergara 
prové del poble de Serón, a 
Almeria, i van ser ells, Sera-
fin i Rafael, els primers que 
varen obrir el punt comercial 
a Balsareny al carrer de la 
Creu. Després d’uns anys,  
l’establiment va ser regit per 
uns altres tiets del meu pare, 
que es deien Rafael Martínez 
i Maria Vergara, i va ser en 
arribar la jubilació d’ambdós, 
quan  l’establiment del carrer 
de la Creu va passar al meu 
pare, prenent el nom que 
tanta gent coneix com “Casa 
Vergara”, l’any 1989.

En José Luís va néixer a Sa-
llent, on va cursar els estudis 
primaris. Pel que fa als seus 
hobbies, li agrada llegir, però 
en l’actualitat no té massa 
temps per fer-ho. Pel que fa 
a l’esport, li agrada tot en ge-
neral. Al José Luís sempre li 
ha agradat viatjar i conèixer 
geografies diferents: consi-
dera que la cultura del viatge 
et permet tenir una formació 
necessària, parlar diferents 
llengües, conèixer diferents 
costums, en resum, enriquir 
la cultura. I d’altra banda, li 

agrada el cinema i la cultura 
en general, caminar i conviure 
amb la parella per fer els dies 
més agradables i feliços. Com 
a part del relleu generacional 
dels Vergara, actualment tre-
balla per Balsareny en conjunt 
amb la Cadena CONDIS.

—A fi de fer palès tot el servei 
generacional i comercial del 
cognom Vergara, explica’ns 
què varen fer els tiets del teu 
pare després de jubilar-se?

—Bé, tal com he explicat, 

després que l’establiment 
del carrer de la Creu passés 
a ser del meu pare, els tiets 
van anar a la Pobla de Lillet; 
bé, això va ser abans d’obrir a 
Balsareny, on varen estar uns 
15 anys.

—A quants llocs de la geo-
grafia balsarenyenca heu es-
tat?

—Després del carrer de la 
Creu, els meus pares varen 
passar la botiga a la plaça Ri-
card Viñas i, més tard, on ac-
tualment estem: a la plaça de 
la Mel. Sempre, en totes tres 
ubicacions, la botiga va por-
tar i porta el nom de “Casa 
Vergara”.

—A quantes cadenes heu 
representat i en quina us heu 
trobat més còmodes tant 
amb el tracte com econòmi-
cament parlant?

—Doncs hem format part 
dels grups IFA, CAD, MIRÓ, 
DIA i actualment del CONDIS: 
pel que fa a la segona  pre-
gunta, fou IFA on ens vàrem 
sentir més còmodes.

Gràcies José Luis! I gràcies 
al Pepe, el teu pare, i a tota 
la generació dels Vergara. 
Ben segur que Balsareny us 
coneix com a servidors. Fi-
nalment i personalment hi vull 
afegir tot un reconeixement 
especial a tots els treballa-
dors que disposen i fan més 
amè el venir a casa vostra. Tot 
al servei de Balsareny. Grà-
cies, novament.

Josep Gudayol i Puig

 Arxiu

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY
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Respostes a les Imatges de Balsareny
Isidre Prat

FOTO 1

Es tracta del pont dels Tra-
giners. Es troba a la sortida 
del poble, en sentit Berga, a 
l’antiga carretera comarcal 
C-1411, a uns 350 metres 
de la rotonda que hi ha. A la 
foto podeu veure l’estructura 
interna del pont: en primer 
pla, l’arc inicial, molt an-
tic, arrodonit, i, darrere, una 
part més nova adossada a 
l’anterior, de formigó, que es 
va fer per eixamplar la carre-
tera, amb un arc quadrat. La 
part baixa del pont vell està 
feta amb pedres molt grans, 
que són gresos, mentre que 
la part de dalt està recoberta 
de maons. El pont té una lon-
gitud d’uns 20 metres i una 
alçada d’uns 10 metres.

El curs d’aigua que passa per 
sota és la riera del Mujal, 
que també es diu riera dels 
Traginers. El nom del pont 

 Isidre Prat Obradors  Isidre Prat Obradors

ve del fet que formava part 
del camí ral de Berga i hi pas-
saven els traginers. Antiga-
ment, pel camí ral s’havia de 
passar la riera a gual; el pont 
data de la construcció de la 
primera carretera de Manre-
sa a Berga, a mitjans segle 
XIX. Serra i Sala (Balsareny, 
ahir i avui, p.91) explica que 
era un camí carreter ample, 
que permetia de passar-hi 
carros i diligències, i que el 
tram de Balsareny —inclòs, 
doncs, el pont—, ja estava 
acabat l’any 1842. La carre-
tera posterior es va construir 
el 1877. 

FOTO 2

Correspon a la masia de 
Cal Castellà. Es troba a 
uns 5,2 km. de la rotonda 
on comença la carretera de 
Súria. Per arribar-hi cal se-
guir aquesta carretera, fins 

a la cruïlla de Sobirana de 
Ferrans i, en aquest punt, 
trencar a l’esquerra per aga-
far la pista ampla de la torre 
de Castellnou. Al cap de 2,6 
km., a l’esquerra, hi ha un 
camí de baixada que et porta 
a la casa en uns 150 metres. 
Cal treure un encadenat amb 
un ganxo que tanca el camí i 
tornar-lo a posar. 

La casa està abandonada i, 
com es pot veure a la foto, 
és molt ampla i conserva bé 
la teulada. Té dues plantes: 
la planta baixa, amb tres 
portes, que mantenen unes 
llindes de fusta (menys una, 
que no es veu, que es va re-
formar i canviar per una biga); 
i una primera planta, amb 
unes petites finestres, algu-
nes emmarcades amb maó i 
algunes amb llindes de fusta. 
A l’esquerra, hi ha un cobert 
de pedra seca amb teulada 
d’uralita d’un sol vessant;  i, 

Foto 1 Foto 2

a la dreta, una antiga pallissa, 
actualment sense teulada, 
de pedra seca també, amb 
totes les obertures emmar-
cades amb maons, i fins i tot 
les cantoneres. Com es pot 
veure, al davant hi ha un gran 
camp, actualment en actiu, 
on podem veure alguna bala 
de palla de la sega.

Darrere de la pallissa es pot 
veure una part de l’alzinar de 
Cal Castellà, que es manté 
amb el pas dels anys, des-
prés de resistir els incendis 
de 1994.

La casa està documentada 
des de l’any 1720 i depenia 
de Candàliga. El seu nom 
ve del cognom dels seus 
primers propietaris, que van 
ser Marià Castellà (mort el 
1721) i Francesc Castellà 
(mort el 1742). Està inclosa 
a l’inventari del Patrimoni Ar-
quitectònic de Catalunya.
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La jove economia de Francesc

Els joves economistes i em-
prenedors, en síntesi, dema-
nen:

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Que, de la mateixa mane-
ra que el Covid ens ha fet 
desaccelerar  a tots, les 
grans potències mundials 
i institucions econòmiques 
desaccelerin també la seva 
carrera desenfrenada que 
asfixia la terra i els més dè-
bils. 
Activar una comunió mun-
dial de les tecnologies més 
avançades per superar la 
pobresa energètica.
Salvaguarda dels béns 

·

·

·

comuns (especialment els 
globals com l’atmosfera, 
boscos, oceans, ecosiste-
mes i biodiversitat).
Que s’eviti usar ideologies 
econòmiques per ofen-
dre i descartar els pobres, 
malalts, minories i desafa-
vorits de tota mena. 
Respecte al treball digne 
per a tots, garantit per polí-
tiques socials.
Abolició de paradisos fis-
cals: que la primera res-
posta al món post-Covid 
sigui un nou pacte fiscal.
Crear noves institucions 
financeres mundials i refor-
mar en sentit democràtic i 

·

·

·

·

inclusiu les que ja existei-
xen perquè ajudin el món 
a recuperar-se de les po-
breses i desequilibris pro-
duïts per la pandèmia i es 
recompensin i fomentin les 
finances sostenibles i èti-
ques.
Introduir un comitè ètic in-
dependent en el govern 
d’empreses i bancs.
Premiar els empresaris in-
novadors en l’àmbit de la 
sostenibilitat ambiental, so-
cial, espiritual i gerencial. 
Assumir el compromís 
d’una educació de qualitat 
per als infants perquè el 
capital humà és el primer 

·

·

·

 Jordi Vilanova

Visita Pastoral

Els dies 10 i 13 de juny va tenir 
lloc la Visita pastoral del nos-
tre bisbe Mons. Xavier Novell 
a la nostra parròquia de Bal-
sareny, visita que s’acostuma 
a fer cada 3 anys. 

El bisbe es va reunir entre 

Mn. Antoni Bonet i Trilla d’altres amb el grup de “Vida 
creixent”, amb els membres 
del Consell Pastoral parro-
quial i també amb els del 
Grup evangelitzador. Van 
ser unes trobades ben in-
teressants per parlar de la 
marxa pastoral de la nostra 
parròquia, tot fent un canvi 
d’impressions. 

capital de tot humanisme. 
Que les treballadores tin-
guin les mateixes oportu-
nitats que els treballadors, 
valorant la presència del 
talent femení. 
Evitar que se sostreguin re-
cursos a les escoles i a la 
salut per construir armes 
i alimentar les guerres ne-
cessàries per vendre-les. 
Els joves refermen el seu 
compromís a viure els mi-
llors anys de les seves ener-
gies i intel·ligències perquè 
l’economia de Francesc 
sigui cada vegada més sal 
i llevat de l’economia per a 
tots.

·

·

·

Fou el diumenge, dia 13 
de juny, que va presidir 
l’Eucaristia de les 12 del mig-
dia a l’església parroquial, 
acompanyat dels feligresos, 
dels infants de la catequesi  
i dels escolans. Va aprofitar 
l’homilia per donar relleu a la 
importància de ser evange-
litzats i alhora d’evangelitzar 

a partir de les imatges de 
l’evangeli del dia: de la llavor 
del blat i del gra de mostassa.

En acabar la celebració, tot 
sortint a la plaça, va aprofitar 
per saludar personalment a 
tothom qui va voler. Confiem i 
esperem que la visita pastoral 
hagi estat profitosa. 

Obituari

Si el 19 de gener de 2021 ens 
deixava, amb 88 anys, la Car-
me Casaldàliga Pla, pocs 
mesos després, el 5 de juny, 
la Maria Casaldàliga Pla, als 
85 anys, se n’anava a reunir-
se amb els seus germans i 
germana. A la Maria, tan co-
neguda i reconeguda per la 
seva tasca a la Biblioteca —
que glossa molt bé, en article 
adjunt, la Conxita Planes—, el 
Sarment li ha d’agrair també 
la seva generosa i dilatada 
col·laboració de tants anys 
amb el nostre butlletí. 

Sarment El mateix dia moria també 
l’Antònia M. Picas Vilà, als 
95 anys, una persona igual-
ment molt estimada per la 
seva bonhomia, mare del 
Joan i de la Rosa M. Bonals 
Picas, l’un col·laborador del 
butlletí i dinamitzador de Bal-
sareny Educa, l’altra que va 
formar part de la junta del 
CCB en els anys històrics. 
Sobre ella en publiquem un 
article dels fills. 

Balsareny ha perdut perso-
nes molt carismàtiques, però 
la seva empremta romandrà. 
El nostre condol a les famílies. 



Meteorologia
19

Obituari

Francesc Camprubí

Maig calent 
i humit, fa el 
pagès ric

Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes          9,7
Mitjana de màximes        23,9
Mínima (dia 4)                   3,3
Màxima (dia 29)                   31,1
Mín. més alta (dia 30)      14,8
Màx. més baixa (dia 1)     16,9

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 6 i 18) 
32,0

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 25)           1.020,8
Mínima (dia 1)             1.003,1

La pluja (litres/m2)
Dia 1   18,4
Dia 9   1,4
Dia 10   1,8
Dia 11   1,4
Dia 29   1,8
Dia 30   16,6
Total   41,4

Comiat a Maria Casaldàliga

Dir adéu a les persones es-
timades costa bastant, Avui, 
però, Maria, no vull estar tris-
ta: tu no ho voldries.

Vaig tenir la sort de treballar 
més de 30 anys al costat de 
la Maria a la Biblioteca del 
poble. Vull donar-li les grà-
cies per la bona feina feta, 
per l’ajuda material i moral 
que d’ella vaig tenir en temps 
difícils.

Sempre al servei de tot i de 
tothom, va saber evolucio-
nar amb els temps, seguint 
les petjades del se germà 
Pere. Sempre a l’ombra, 
col·laborava amb el que con-
venia; poc soroll i molta fei-
na, era el seu tarannà. Tenia 
molt caràcter, com a bona 
Casaldàliga! Però sabia rec-
tificar si feia falta: això és ad-
mirable.

Conxita Planes

Els seus valors eren els de 
l’Evangeli i els practicava 
sense parar: amor, solida-
ritat, igualtat, servei, donar, 
donar sense esperar res.

Gràcies, Maria, en nom de 
tota la meva família, pel molt 
que ens has estimat. Grà-
cies, finalment, en nom dels 
nens i nenes que vas esti-

 Conxita Planes

mular a la lectura: avui ja són 
pares i mares i fins i tot avis, 
però segur que ho recorda-
ran sempre.

Maria, tu que ja has traspas-
sat el gran misteri, envia’ns 
llum i força per continuar el 
camí i retrobar-nos a la Casa 
Pairal.

Repte núm. 61 El salari d’en Werner és el 20 % del salari 
del seu cap de secció. 
En quin percentatge hauria d’augmentar 
el salari d’en Werner per passar a cobrar 
exactament igual que el seu cap de secció?

Salut i lògica!

Resposta al Repte núm. 60:
50 minuts.

Antònia Maria Picas Vilà

L’Antònia Maria Picas va néi-
xer a Manresa el 30 d’abril 
de 1926. Va passar la joven-
tut a Barcelona i després, 
sempre més, al poble, a la 
pastisseria, endolcint la vida 
dels altres.

Als 91 anys un ictus li va 

J.B.

 Arxiu familiar

llevar una part de la salut, i 
als 95 una caiguda a peu pla 
l’altra part que li quedava. 

Guardarem sempre el record 
de la seva manera de ser i el 
bon tracte amb la gent del 
poble, l’amabilitat darrere el 
taulell, la discreció  i la dis-
ponibilitat per a qualsevol 
demanda.

Roc Carulla
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