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Actualitat

Pere Casaldàliga i la lluita pels Drets Humans

A les portes del dia Interna-
cional dels Drets Humans, 
durant la matinal del dia 8 de 
desembre, la Fundació Pere 
Casaldàliga, el Cercle Cultu-
ral de Balsareny i el Centre 
Instructiu i Recreatiu, van or-
ganitzar, al Casino, una jorna-
da solidària i participativa.

Començàvem a les 10 del 
matí, al patí del Casino, on hi 
havia una gran fotografia d’en 
Pere Casaldàliga, amb la fra-
se: «el teu poble, el nostre 
poble; les teves causes, les 
nostres causes». Des d’allí, 
un grup de voluntaris servien 
l’esmorzar solidari als partici-
pants, que podien, si volien, 
col·laborar econòmicament 
en un fons destinat a projec-
tes solidaris de la Fundació 
Pere Casaldàliga.

L’esmorzar, que va agradar 
molt als assistents, constava 
d’una deliciosa xocolata des-
feta, que l’Anna Obradors va 
fer per a l’ocasió, i uns xurros 
que la cuina del bar Casino 

Comissió Pere Casaldàliga 

s’encarregà de fer. Havent 
esmorzat, els participants 
van poder donar color a un 
mural pels Drets Humans, 
dissenyat per en Paco Haro, 
fent costat a les dignes cau-
ses del llegat de Casaldàliga.

La previsió de fort vent du-
rant tot el dia la Immacula-
da, va fer posposar fins a 
l’endemà l’estesa del mural 

Jordi Vilanova 

al campanar de l’església de 
Santa Maria de Balsareny. El 
cartell va quedar ben visible 
fins passat Santa Llúcia, dia 
en què es va encendre l’estel 
de Nadal al campanar.

Cap al migdia, el periodista, 
cooperativista i activista so-
cial, David Fernàndez, junta-
ment amb el membre de la 
Fundació Pere Casaldàliga i 
assessor de l’ONG Brasilera 
ANSA, Raül Vico, van omplir 
l’aforament permès de l’antic 
teatre del Casino, amb una 
interessant xerrada sobre 
Drets Humans, i sobre qui ha 
estat, i continua sent, un sím-
bol de la lluita per combatre 
les desigualtats socials: Pere 
Casaldàliga. 

Glòria Casaldàliga va conduir 
la conversa, donant pas pri-
mer a Berta Garcia, Milena

Jordi Vilanova 
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Gàllego i Xènia Artigas, alum-
nes i representants de dife-
rents cursos de l’Institut es-
cola Guillem de Balsareny. 
Van explicar que, durant 
aquella setmana, l’Institut 
escola va rebre la visita de 
Zilda Martins, que havia es-
tat responsable de l’arxiu 
de São Félix do Araguaia, i 
de Raül Vico i Laura Casal-
dàliga, de la Fundació Pere 
Casaldàliga, per parlar sobre 
els Drets Humans, i que els 
alumnes n’havien treballat un 
de diferent a cada curs. Els 
treballs eren exposats al tea-
tre del Casino.

Tot seguit, David Fernàndez 
va començar    dient que mai 
no havia conegut en Pere 
Casaldàliga, però que sem-
blava que l’hagués conegut 
de sempre, i remarcava: 
«Casaldàliga, en la vigília de 
la diada dels Drets Humans, 
és la millor esmena al món 
injust dels nostres dies, i 
al mateix temps, el millor 
antídot contra la pitjor ver-
sió de nosaltres mateixos». 

L’activista social va assegu-
rar que «en Pere és, per sort, 
avui el nostre altre món pos-
sible i la nostra utopia neces-
sària i practicable contra tots 
els tirans i els lladres».

Al seu torn, Raül Vico, que 
sí que va conèixer de prop 
Casaldàliga, amb qui va tre-
ballar activament a São Félix 
do Araguaia, va parlar-nos 
de la colonització del Brasil i 
de com grans multinacionals 
es convertien en terratinents, 
mentre els pobles originaris 
eren expulsats i, molts, ani-
quilats.

Imatges de Balsareny

Aquest mes, a veure si sa-
beu a on correspon aques-
ta nova imatge del nostre 
terme municipal. La podeu 
veure millor, en color, a la 
nostra versió digital www.
sarment.blogspot.com   

Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors

Jordi Vilanova 

Va apel·lar la lluita de Casal-
dàliga, qui, al seu entendre, 
no va ser el bisbe dels po-
bres, sinó que va ser el bisbe 
de la subversió, que va posar 
de cap per avall la societat de 
l’Araguaia, el poder polític i la 
dictadura brasilera, i va anar 
construint una nova socie-
tat, estesa en les polítiques 
actuals de l’Amèrica llatina. 
També va dir que «Balsa-
reny té molt més que un bis-
be, una persona avançada 
al seu temps, que va veure 
amb una visió profètica qui-
nes eren les lluites essencials 
per fer-nos més humans a 

nosaltres individualment i 
com a societat». Per això, va 
animar els assistents a «mirar 
més enllà de la figura del bis-
be» i a «mantenir net el camí 
que ha obert».

La Comissió Pere Casal-
dàliga agraeix a tots els 
col·laboradors i al poble 
de Balsareny la seva par-
ticipació, des de diferents 
col·lectius, fent costat al 
compromís que ens ha 
deixat en Pere, amb la divul-
gació de les seves causes i la 
lluita a favor dels col·lectius 
més exclosos.  

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY
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Centre Instructiu i Recreatiu

El Casino commemora el seu 130è aniversari

El passat novembre, el Cen-
tre Instructiu i Recreatiu va 
celebrar el seu 130è aniver-
sari, amb l’escalf del poble i 
d’entitats que el fan sentir ben 
viu.

Durant el cap de setmana 
dels dies 13 i 14, vam poder 
participar de diferents ac-
tes en commemoració. Co-
mençàvem dissabte al matí 
organitzant, juntament amb 
l’A.E. Guillem de Balsareny, el 
Centre Excursionista i l’equip 
per al desenvolupament de 
Balsareny Educa, la neteja 
de la llera del riu Llobregat, 
a la resclosa dels Manre-
sans –activitat de la qual en 
l’anterior butlletí de Sarment 
s’informava amb detall. Amb 
la satisfacció d’haver contri-
buït a un acte de sensibilit-
zació, tan important i partici-
patiu, vam oferir, en acabat, 
una sessió musical al patí del 
Casino, per amenitzar l’hora 
del vermut.

A la tarda vam inaugurar 
la “paret històrica” del Ca-
sino, exposant-hi, de ma-
nera permanent, un seguit 
de material relatiu a l’entitat 
que vàrem recuperar de 
l’arxiu i d’aportacions i 
col·laboracions de diferents 
persones del poble. Hi són 
presents: l’acta fundacional, 
diverses fotografies històri-
ques, cartells de l’antic cine-
ma, etc. També en  aquest 
espai, com teníem previst, 
hi llueix el quadre del cente-

nari, amb els retrats de tots 
els presidents de l’entitat fins 
aleshores.

A les 6 de la tarda vam cele-
brar l’assemblea de socis, on 
vam poder exposar l’estat de 
comptes, situació de l’entitat, 
i  totes les activitats  que hem 
dut durant l’any. El nostre ob-
jectiu és seguir fent del Casi-
no un Centre de tots i per a 
tothom. 

Amb menys participació de 
la que voldríem, tots els as-
sistents, però, van valorar 
positivament la gestió de la 
junta, fins i tot, en algun cas, 
amb felicitacions; cosa que, a 
nosaltres —uns joves potser 
sense gaire experiència, però 
amb moltes ganes— ens om-
ple de forces per seguir en 
aquest camí tan il·lusionant, 
fent costat al Centre Instruc-
tiu i Recreatiu, al poble de 
Balsareny i a les seves enti-
tats, que son la nostra iden-
titat. Des d’avui mateix, ja 

Jordi Vilanova

El Casino · Carrer Àngel Guimerà, 17 Balsareny  FES-TE SOCI/A PER NOMÉS 15€/ANY!
@casinobalsarenyfacebook.com/casinoBalsareny

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

@cafeteria_bar_el_casino

Cafeteria Bar 
El Casino

estem treballant i valorant fór-
mules perquè el proper any, 
l’assemblea de socis, sigui 
molt més participativa. 

Dins els actes, diumenge a 
la tarda, vam tenir, a la nos-
tra sala polivalent, un record 
de quan el local havia estat 
cinema; i hi vam projectar la 
pel·lícula Spotlight, un film 
dramàtic estatunidenc diri-
git per Thomas McCarthy. 
L’argument explica com la 
unitat de recerca del periò-
dic Boston Globe, anome-
nada “Spotlight” —la més 
antiga dels Estats Units— va 
desemmascarar un escàndol 
en el qual l’església catòlica 

de Massachusetts va ocultar 
un sens fi d’abusos sexuals 
perpetrats per diferents sa-
cerdots de Boston. 

Amb aquesta projecció al 
nostre “cinema”, vam con-
cloure els actes commemo-
ratius. Gràcies a tothom per 
participar-hi! 

Jordi Vilanova



25N — Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones

NiHostiesNiViolencies.cat
#NiHòsties

Les violències contra les dones s’amaguen 
rere actituds quotidianes que semblen inofensives. 

No ho són. No hi contribueixis.

NI BIOLOGIA
NI CULTURA
NI PREJUDICI

NI BROMA
NI HÒSTIES
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La Garsa

Els últims passos de Ramon Vila Capdevila

Després d’un temps 
d’inactivitat al carrer, La Gar-
sa vam tornar a la càrrega. 
Per al retorn volíem un acte 
de certa transcendència po-
lítica, social i històrica, i vam 
aprofitar que el passat juliol 
s’havia estrenat el documen-
tal “Els últims passos de Ra-
mon Vila Capdevila” per por-
tar-lo a Balsareny el dia 12 de 
desembre a la tarda. Per falta 
de locals municipals, vam op-
tar per trucar a la porta del 
Casal Cívic, on van acollir la 
vuitantena d’espectadors 
que volien saber més sobre 
la vida i mort de Ramon Vila, 
l’últim maquis català mort en 
combat.

Aquest documental és un re-
cull d’entrevistes que fan de 
fil conductor per explicar la 
vida del maquis Ramon Vila 
Capdevila (Maroto, Passes 
llargues, Caracremada...), 
abatut per la Guàrdia Civil el 
7 d’agost de 1963 a la Creu 
del Perelló, un indret molt 
proper a Balsareny. Entre les 
persones entrevistades hi ha 
dos balsarenyencs: la Ramo-
na Freixa i el Joan Casanova 
(el Joan de Casamitjana). La 
Ramona, familiar d’en Ramon 
Vila, explica la vida a Pegue-
ra, lloc on van néixer tots dos. 
Per la seva part, el Joan Ca-
sanova explica com aquella 
nit d’agost de 1963 se li va 
presentar la Guàrdia Civil a 
casa manant-li que anés “al 
cuartel a avisar que tenían un 
hombre muerto allí arriba”. 

També hi ha podem veure 
Joan Busquets “el Senzill”, 
company d’armes de Vila i, 
possiblement l’últim maquis 
català viu. Actualment té 92 
anys i viu a Normandia, des-
prés de passar per un consell 
de guerra i una pena de mort 
commutada per 20 anys ín-
tegres de presó a Espanya. 

També hi ha Josep Maria Re-
guant, que va ajudar al seu 
pare —metge de Sallent— a 
fer l’autòpsia del guerriller. 
Aquest, a banda d’explicar 
molts detalls sobre com van 
tractar el cos les forces de 
l’ordre, com a estudiós que 
és del maquis, ens recorda 
passatges de la vida de Ra-
mon Vila tan importants com 
l’aniquilació d’una columna 
de tancs Panzer de les SS 
nazis durant la segona guerra 
mundial en represàlia per la 
matança de civils d’Oradour-
sur-mer, o que a causa del 
seu caràcter marcadament 
llibertari, va rebutjar la Creu 
de la Legió Francesa. Podent 
viure bé i tranquil amb la paga 
oferta pel govern francès 
com a membre de la Resis-
tència, Vila Capdevila va de-
cidir seguir la lluita armada, 
aquest cop a l’estat espanyol. 
Reguant acaba resumint la 
vida de Ramon Vila en dues 
paraules: auster i heroi. Que 
mai un home tan senzill havia 
fet coses tan grans, sobretot 
amb el seu grup de partisans 
a la Resistència Francesa. 

També podem escoltar 
l’arqueòloga Marta Pujol, que 
ens recorda que l’exhumació 
del cadàver l’any 1999 va ser 
la primera que es va fer a 

Alfred Selgas 

l’estat espanyol d’una vícti-
ma de la repressió franquista 
amb mètode científic. 

Acabada la projecció van pu-
jar l’escenari Domènec Òrrit, 
alcalde de Castellnou de Ba-
ges i impulsor del documen-
tal, i Pep Cara, membre del 
Centre d’Estudis Josep Ester 
de Berga, militant llibertari, 
mestre i historiador. Entre 
tots dos van anar explicant 
més històries de maquis del 
Bages i el Berguedà. Van 
coincidir que s’havia de fer 
molta feina per recuperar la 
memòria dels represaliats 
per la dictadura, i que cada 
dia que passa és una mica 
més tard. Pobles del voltant 
ja han anat fent accions per 
preservar la memòria, unes 
de tímides i altres de més 
valentes, però en el cas de 

Balsareny, aquest era el pri-
mer acte que es feia “tocant” 
aquest tema. Van animar les 
entitats i la gent a fer feina 
perquè tota aquesta història 
tan recent, i alhora, tan ama-
gada, no es perdi. També 
van recordar un fet que ha-
via passat al nostre poble: 
l’assassinat de l’esmolet de 
Sallent i el seu germà durant 
la dura repressió que van 
patir el Bages i el Berguedà 
durant el novembre de 1949, 
amb 5 morts i una trentena 
de torturats.

Acabant l’acte, molta gent 
va comprar llibres del Centre 
d’Estudis Josep Ester i van 
sorgir projectes futurs amb 
els dos convidats. Una bona 
jornada de record de la lluita 
per les llibertats i la recupera-
ció de la memòria.

Alfred Selgas 
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Jordi Vilanoba

Educació visual

Joan Turu, un dels 
il·lustradors més importants 
i popular del país, ens va 
oferir una sessió sobre com 
d’importants són les imatges 
i la gran influència que tenen 
a les nostres vides i en la so-
cietat.

La xerrada va tenir lloc el 
passat dia 17 de novembre, 
a la sala Sindicat, en un acte 
organitzat per l’AMPA de 
l’Institut Escola Guillem de 
Balsareny.

En Turu ens va explicar: “Si 
alguna cosa recordo fer a 
escola és treballar la com-

prensió lectora. Llegir i re-
llegir un text fins a trobar-ne 
la idea principal i respondre 
les preguntes de la fitxa que 
l’acompanyava. I ara, de 
gran, no paro de preguntar-
me: i les imatges que acom-
panyaven el text, què? Per 
què ningú ens va ensenyar 
a fer una lectura d’aquestes 
imatges? Per què ningú hi 
donava importància? Algú 
posa en dubte que les imat-
ges també comuniquen? Ens 
passem el dia produint i con-
sumint imatges, però som 
analfabets visuals, ningú ens 
ha ensenyat mai a mirar; nin-
gú ens ha acompanyat mai 
en el procés d’aprenentatge 
d’aquest llenguatge. Però, 

qui ens n’ha d’ensenyar?”

Al llarg de la xerrada i mi-
tjançant exemples de di-
buixos animats, pel·lícules, 
etc..., en Joan Turu va ex-
plicar-nos la importància 
de prendre consciència del 

poder comunicatiu de les 
imatges i d’educar els infants 
amb una mirada crítica en-
vers aquestes. 

L’enhorabona als organitza-
dors per aquesta sessió tan 
interessant.

La Comissió de Reis de Balsareny

Aquest any volem tornar-hi!

Des de la Comissió de Reis 
de Balsareny us volem fer 
saber que estem treballant 
per tornar a rebre els Reis i el 
Príncep Assuan com es me-
reixen. 

Aquest any, i per motius 
aliens a la nostra voluntat, el 
Príncep Assuan el saluda-
rem al Casal Cívic i no al Sin-
dicat. Ho farem el dia 18 de 
desembre a les 18h. Tot i el 
canvi de localització, ens han 
avançat des de la Casa Reial 
de l’Orient que el Príncep i els 
seus ajudants arriben amb 
moltes ganes de saludar tots 

els nens i nenes de Balsareny. 
El Princep podrà recollir totes 
les vostres cartes i les farà 
arribar als Reis com tots els 
anys. De tota manera, caldrà 
esperar a veure com evolu-
ciona la pandèmia, per poder 
conèixer els petits detalls de 
la trobada. Tot i això, la Co-
missió i la comitiva de l’Orient 
estem treballant amb moltes 
ganes i il·lusió. 

Com que l’any passat el Prín-
cep va estar molt content 
amb les bústies que tots po-
díeu trobar a les botigues de 
Balsareny i li van agradar mol-
tíssim les vostres cartes, ens 
ha demanat que les hi tornem 

a deixar, pels que no hagin 
pogut venir. Però com que 
ja haurà recollit la majoria de 
les  vostres cartes, li agrada-
ria molt que hi deixeu  un di-
buix sobre com voleu rebre el 
Princep Assuan o els Reis de 
l’Orient. Entre tots, el Príncep 
triarà uns quants dibuixos, 
que seran premiats. Animeu-
vos a dibuixar!. 

Igualment estem preparant la 
cavalcada com cada any per 
al dia 5 de gener. Si la pandè-
mia ens ho permet tornarem 
a fer una cavalcada tan lluïda 
com sempre, o més. Treba-
llarem perquè tothom pugui 
saludar els Reis als carrers, 

al balcó de l’Ajuntament i als 
trons de la plaça de l’església. 
 
Nosaltres (com que tenim 
alguns contactes a la Casa 
Reial de l’Orient) ja hem entre-
gat la nostra carta. Hem de-
manat als Reis noves carros-
ses per a l’any vinent. Si més 
no, hem demanat que ens to-
qui la loteria del Nen (hi podeu 
jugar tots vosaltres també, 
amb les participacions de la 
Comissió ) i poder així fer una 
nova renovació que ja toca! 

Tan sols ens queda desitjar-
vos unes molt bones festes 
de Nadal i molta salut  per a 
tothom. 
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Sarment

Altres activitats culturals

El 25 de novembre, 
l’Ajuntament va celebrar el dia 
contra la violència masclista 
amb la lectura d’un manifest 
i la representació de l’obra 
de teatre “416”, a càrrec de la 
Companyia La Entusiasta. 

El passat 27 de novembre 
va tenir lloc a la sala Sindicat 
de Balsareny la projecció de 
la pel·lícula Altafulla, de Marc 
Comabella i Mireia Ferré, que 
ja havia estat presentada a 
Manresa el desembre de l’any 
passat. Els que encara no 
l’havien vist i molts que ja ho 
havien fet en van poder tornar 
a gaudir. 

Entre el 8 i el 20 de desem-
bre, l’Ajuntament, amb la 

col·laboració del Gimnàs O2 i 
l’Agrupament Escolta Guillem 
de Balsareny, van organitzar 
una campanya solidària de 
recollida de joguines. 

El 15 i el 16 de desembre hi va 
haver a la sala petita del Sin-
dicat les audicions nadalen-
ques de l’Escola de Música 
Mossèn Joan Bajona. 

El 18 de desembre, en fa-
vor de la Marató de TV3, hi 
va haver una conferència—
col·loqui del Dr. Josep Cañe-
llas a la Sala Sindicat, sobre la 
salut mental. Al pavelló polies-
portiu hi va haver partits del 
Club d’Handbol Balsareny, i a 
la plaça de la Mel una caixa 
solidària amb l’Agrupament 
Escolta Guillem de Balsareny. 
I el dia 19, el Centre Excursio-

nista Balsareny va organitzar 
una caminada solidària tam-
bé a benefici de la Marató. 
Són algunes de les coses que 
s’han fet al poble, a més de 
les activitats nadalenques or-
ganitzades per l’Ajuntament, 
com l’encesa de llums, repre-
sentacions de teatre familiar i 
tallers infantils i altres, o les de 
la Comissió de Reis de què ja 
s’ha informat en un altre lloc 
del present butlletí, o la parti-
cipació de colles geganteres 
en trobades a altres pobla-
cions. I segur que ens des-
cuidem moltes coses, ja que 
les entitats no paren. Volem 
felicitar a tothom qui es mou 
fent activitats populars, i re-
cordar que, si ens en fan arri-
bar les ressenyes, nosaltres 
amb molt de gust les difon-
drem, dintre dels límits físics 

de l’espai del nostre butlletí, i 
també per les xarxes socials, 
a fi que en quedi constància. 
Desitgem unes bones festes i 
un millor any a totes les enti-
tats locals, a tots els nostres 
lectors i a totes les persones 
de Balsareny.

Isidre Prat Obradors

Resposta a Imatges de Balsareny

Es tracta d’un tram de la sí-
quia al pas per Vilafruns, 
aproximadament al km.4. A 
la dreta, hi ha el caminet que 
va seguint aquesta via, on, al 
final (no es veu gaire), hi ha un 
dels espais que es va repo-
blar de vegetació. 

Recordem que tot el reco-
rregut es va anomenar, anys 
enrere, la Via Verda de la Sé-
quia; actualment hi ha trams 
de vegetació natural i trams 
repoblats.

A la vora hi ha un plafó ex-
plicatiu dels elements més 
importants de la natura que 
hi podem trobar, com a tan-
tes altres fites de l’itinerari. A 
l’altra banda, a l’esquerra, es 
pot veure el recinte de la fà-
brica Gates. 

El fet de veure la fumera de la 
Gates a un costat és sobretot 
el que més ens fa reconèixer el 
tram de què es tracta, ja que 
el fet de veure solament l’aigua 
canalitzada ens podria fer 
pensar en qualsevol dels molts 
trams dels 24 km de la síquia.  Isidre Prat Obradors

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 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements

Arxiu



Donem vida
als residus

Tria bé,
reciclem millor

Reciclant residus creem una
nova vida útil pels productes

i completem el cicle.

als residus
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Cal Morros, cent anys de treball. Història de la fàbrica

En Jordi Morros i Sabata ens 
aporta el testimoni del negoci 
que va iniciar el seu avi i va 
tancar ell quan es va jubilar 
l’any 2017. Es tracta d’una 
història empresarial de tres 
generacions a Balsareny que 
ha deixat empremta.  Els pri-
mers anys van fabricar i distri-
buir rajoles hidràuliques per les 
cases de Balsareny i de fora, 
i també, durant molts anys, 
materials de construcció.

La fàbrica Morros va co-
mençar ara fa uns 100 anys 
amb l’Antoni Morros i Bohi-
gas, cap a l’any 1921. Ell, 
inicialment, tenia una fàbrica 
de mosaics a Manresa amb 
un altre soci, fins que es va 
dissoldre i l’un se’n va anar 
cap a Esparreguera i l’altre 
va venir cap a Balsareny. 
El seu fill Francesc ja tre-
ballava a la fàbrica amb ell. 
En aquells temps era força 
normal que, si el pare tenia 
un negoci, la família el con-
tinués. 

Quan van venir a Balsareny 
van comprar una parcel·la a 
la carretera de Manresa. Van 
començar amb un primer es-
pai de fàbrica de mosaics, la 
meitat del que seria després.  
També comptaven amb un 
gran magatzem. 

Arxiu Morros

L’avi Morros

La  rajola de mosaic hidràulic, 
fins als anys 20 o 30 del se-
gle XX, era el terra “de moda” 
de l’alta societat. Amb el 
temps, va passar a ser un 
article per al revestiment del 
terra de les cases populars. 
Era una peça molt duradora 
i decorativa alhora. Tot i així, 
el seu èxit va ser força breu, 
perquè a la dècada dels anys 
50 la rajola es va anar subs-
tituint  pel terratzo. És clar, 
el mosaic era de fabricació 
artesanal i el terratzo ja era 
industrial. A tall d’exemple, 
ens han explicat que mentre 
que la producció de mosaic 

era de 7 o 8 metres al dia, en 
terratzo podia ser de 700 a 
800 metres. És evident que 
amb aquest tipus d’indústria 
no s’hi podia competir. 

Cap als anys 1960, el Fran-
cesc Morros i Prat es va po-
sar al capdavant de l’empresa 
i van seguir fabricant mosaics 
amb el Lluís Morros i Romeu, 
el seu germà. Així doncs, el 
negoci familiar va continuar.
Per aquell taller diuen que “hi 
havia passat mig poble” en el 
moment de màxima expansió  
del mosaic hidràulic. Volen dir 
que hi havia hagut força tre-
balladors. S´hi havia treballat 
de dia i de nit per cobrir les 
demandes que tenien. 

Com en qualsevol fàbrica hi 
ha un munt d’històries per 
explicar. Recorden en espe-
cial quan hi treballava el Joan 
Antoni Maya i Bonvehí, un 
senyor ben conegut al po-
ble. Recorden que un dia  va 
caure un llamp a la xemeneia 
del pis, l’espurna va sortir per 
la porta, va baixar l’escala i 
va picar en una placa d’acer, 
que era una peça important 
del taller, i el Maya va re-
botar i va anar a parar uns 
metres més enllà. L’ensurt i 
l’anècdota va restar per sem-
pre en la memòria del taller 
i dels treballadors. Un altre 
fet, poc comentat per temes 

de seguretat, va ser que cal 
Morros va servir una coman-
da molt especial  a la germa-
na del rei Joan Carles, que li 
feien una casa a Mallorca i 
volia un disseny concret. Van 
pagar el motlle i cada setma-
na venia un camió que reco-
llia les peces i les traslladava 
al port per embarcar-les cap 
a l’illa.
 
Als anys 70 va arribar una 
crisi econòmica important i 
es van presentar dos proble-
mes greus: l’un era el dalta-
baix econòmic estructural 
que bufetejava el país i l’altra 
l’aparició del terratzo, que 
havia entrat per quedar-s’hi. 
Aquesta crisi va afectar molt 
la venda de mosaics i feia 
que molts productes que-
dessin al magatzem. Amb ra-
pidesa s’apilava la producció 
i no es venia.

El Jordi ens explica que 
a casa se’n parlava poc i 
menys amb el fill, que, com 
que cursava estudis a Bar-
celona, no el volien fer patir. 
Va ser ell qui va intuir la si-
tuació delicada de la fàbrica 
i va decidir donar un cop de 
mà i canviar el rumb del ne-
goci per superar la crisi i tirar 
endavant. 

Així doncs, es va fer un nou 
pla de treball i el pare i el tiet

La casa i la fàbrca modifficadaLluís i Francesc Morros
Arxiu Morros Arxiu Morros
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van continuar fabricant mo-
saic per les comandes pe-
tites i concretes que rebien; 
en canvi el Jordi es va de-
dicar de ple a vendre mate-
rials de construcció: ciment, 
totxos, rajoles, sanitaris, etc. 
Es tractava d’obrir un nou 
mercat.

En la reorientació del nego-
ci, incorporar Avinyó va ser 
l’encert, perquè no hi havia 
cap magatzem d’aquest ti-
pus. Es tractava d’anar  a 
llocs que no n’hi havia. Allà 
el Jordi va establir una xarxa 
comercial. Va començar amb 
vuit clients, entre els quals 
l’Adjutori Roma, un home de 
negocis que havia començat 
amb un carro i dos porcs, i 
amb 25-30 anys va crear 
una gran empresa: va ser el 
propietari de l’escorxador 
d’Avinyó i del Grup Roma 
d’embotits.
 
El Jordi parla de l’Adjutori 
com “el seu gran mestre”. 
Cada setmana, quan visita-
va els seus clients, la “feien 
petar”. D’aquelles xerrades 
en va extreure grans expe-
riències d’emprenedoria, tant 
empresarial com de vida. 

Als anys 90, a cal Morros es 
va anar liquidant el tema de  
les  rajoles de mosaic i es 
van dedicar exclusivament 
a vendre materials per a la 
construcció. El Jordi, durant 
8 anys, es va encarregar tot 
sol de la venda i distribució. 
Descarregava els camions, 
transportava i apilava els ma-
terials al magatzem i els dis-
tribuïa segons les comandes 

dels clients. Hi va posar mol-
tes hores perquè també calia 
buscar clients nous i gestio-
nar l’administració.
Cap a l’any 1985, uns 25 
socis de tot Catalunya, entre 
ells cal Morros, van crear el 
grup Gamma, una societat 
que els va permetre oferir 
una àmplia varietat de pro-
ductes de bones marques 
i a uns preus més competi-
tius. Al cap de 4-5 anys es 
van constituir en una Socie-
tat Anònima, van comprar 
un terreny a la Botjosa i van 
construir-hi una nau. Al cap 
de 25-28 anys, aquests 25 
socis fundadors van passar 
a ser 300 associats a tot Es-
panya.

L’any 1988, cal Morros va 
posar una botiga amb grans 
expositors i bons catàlegs 
de gres, sanitaris, armaris 
de bany, tovallolers, etc. A 
més de vendre a particulars, 
treballaven bàsicament per 
encàrrecs de construcció de 
cases, magatzems i naus a 
través de les constructores. 

La venda era, bàsicament, a 
Balsareny i també en l’àmbit 
comarcal: Artés, Avinyó, Ber-
ga i algun altre indret. Cal 
pensar que molts pobles te-
nien els seus propis magat-
zems i alguns eren uns grans 
distribuïdors.

Aquest és el repàs de la his-
tòria d’una empresa de Bal-
sareny que va durar uns 100 
anys, amb tres generacions 
familiars implicades. Del 
passat físic de l’empresa en 

Rajola Cal Bussoms Rajola Cal Bussoms Rajola Cal Pastisseret Rajola amb dibuix geomètric

Trepes penjades

Botiga grup Gamma

queda poca cosa: el rastre 
de canonades que abastien 
les piques on treballaven, la 
burra per quan quedaven 
sense corrent, algunes eines 
i les trepes que encara pen-
gen dels mateixos ganxos.

El grup de Memòria Balsa-
reny, amb la curiositat que 
ens caracteritza, hem volgut 
deixar constància d’algunes 
mostres de rajoles o bé de 
terres complets que encara 
es conserven a Balsareny 
i que molts d’ells són una 
meravella. Si voleu visualitzar 
aquestes peces i explicació 
més detallada de com es 
fabricaven, accediu al web 
https://sites.google.com/
view/memoriadebalsareny , 
a l’apartat “La vida a Balsa-
reny”.

La mostra està iniciada. 
De ben segur que amb la 
col·laboració de tots la po-
drem ampliar. Així doncs, us 
convidem a aportar tots els 
materials que trobeu  sobre 
rajoles del nostre poble.

Lluïsa Coma - Memòria Balsareny

Arxiu Morros

Lluïsa Coma - Memòria Balsareny Lluïsa Coma - Memòria Balsareny Lluïsa Coma - Memòria Balsareny

Lluïsa Coma - Memòria Balsareny
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La riera del Mujal
tera que va a Súria). Llavors 
travessa el tub que passa per 
sota de l’autovia i, tot seguit 
va fent meandres (revolts pro-
nunciats que fan els cursos 
d’aigua) que passen pel pont 
dels Traginers i per sota del 
castell fins arribar a la des-
embocadura, arran mateix 
del pont del riu. Allà la riera 
s’uneix al Llobregat, molt a 
prop també de l’aqüeducte 
de Santa Maria i de la síquia, 
que passa a un nivell més alt 
i té un desguàs que porta 
l’aigua sobrant cap a la riera i 
d’immediat cap al riu.

La riera del Mujal és doncs 
un afluent per la dreta del 
Llobregat, té una longitud 
d’uns 15 km. i passa per 3 
termes: Viver i Serrateix, Na-
vàs (el Mujal pertany a Navàs) 
i Balsareny.

Al llarg del seu recorregut hi 
veiem zones amb horts, bos-
quets de ribera, canyissars, 
com el que ocupa tot el tram 
final, entre el pont de la via i 
el del riu; i formacions geolò-
giques, com els meandres, 
petites balmes, etc.

La riera del Mujal neix sota el 
nucli de Viver, per la banda 
sud. Més avall se li uneix la 
riera de la Codina, que passa 
per sota del pla de Sant Pere 
de Sant Cugat del Racó. Un 
tros més enllà, passa per 
un  salt d’aigua de la riera 
del Mujal. En aquest mateix 
indret hi ha la Font de la Co-
dina, sota d’una balma força 
gran; i en un costat hi ha les 
restes, en pedra, d’un molí 
d’oli de ginebre, o ginebrera. 
És un paratge ben bonic.

Més endavant, passa per la 
casa de Gusart, que per això 
també se’n diu la riera de Gu-
sart. I així, passant per prop 
d’una coneguda Granja Na-
tura i Centre d’Apropament 
Animal, arriba al nucli del 
Mujal. 

Al cap de poc, ja entra en 
terme de Balsareny i, pas-
sades les Cases Noves, se li 
ajunta el torrent de Sobirana; 
segueix per la vora del Collet 
del Nado i volta la Serra Mi-
tjana (a la dreta de la carre-

Isidre Prat Obradors 

 Isidre Prat Obradors
Salt d’aigua a la riera de la Codina, que va a parar a la del Mujal 

 Isidre Prat Obradors
La balma de la Codina 

 Isidre Prat Obradors
La font de la Codina, sota la balma, envoltada d’unes falgueres 

 Isidre Prat Obradors
Bassa a la part alta de la riera 

 Isidre Prat Obradors
El túnel sota l’autovia, a l’alçada del cementiri de Balsareny, 
per on passa la riera del Mujal 

 Isidre Prat Obradors
La riera del Mujal al seu pas pel pont dels Traginers 

 Isidre Prat Obradors
Segueix la riera, passant ara per sota de l’antic pont de la via 
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 Isidre Prat Obradors
La riera passa per sota de l’aqüeducte de Santa Maria, 
vorejant uns grans canyissars 

 Isidre Prat Obradors
Punt final, on l’estret llit de la riera s’ajunta a l’ample llit del Llobregat 

Casal Verge de Montserrat

En relació amb l’article 
d’Ana García Alarcón publi-
cat al Sarment en el número 
d’octubre de 2021, volem fer 
públic el suport total de la 
nostra família perquè estem 
patint la mateixa situació (fal-
ta d’higiene, ungles plenes 
de menjar, lleganyes seques 
a les parpelles, sovint està 
vestida amb roba que no és 
seva, etc.). Cal dir que, a dia 
d’avui, en això està millorant 
una mica.

Igual que l’Ana, també ens 
posem en contacte via co-
rreu electrònic amb el gerent 
del Casal. Les respostes 
acostumen a ser tergiversar 
els fets i sempre posant en 
dubte les nostres queixes, 
de les quals tenim fotografies 
i que li fem arribar.

Les formes que utilitza el ge-
rent en les seves respostes, 
considerem que no són les 
adients, ja que ens adrecem 
a ell de forma respectuosa 
i l’única intencionalitat que 
tenim és vetllar per la cura 

Juan Rivero del nostre familiar resident. 
Sempre he cregut que una 
queixa ben gestionada és 
oportunitat de millora, però 
estem veient que no és el ta-
rannà d’aquest gerent.

Se’ns fa difícil entendre les 
restriccions que hi ha al Ca-
sal a l’hora d’estar amb els 
nostres avis, tenint en comp-
te totes les ordres de la Ge-
neralitat, tant a l’interior de 
la Residència com sortides 
qualsevol dia, sense restric-
cions però complint totes les 
mesures de seguretat. En la 
nostra residència, a hores 
d’ara no podem accedir a 
l’interior i només permeten 
sortides a passejar tres dies 
a la setmana un màxim de 
dues hores per dia. Ens re-
corda més una presó que 
una residència d’avis.

La valoració que en fa 
d’aquesta situació el presi-
dent del Patronat, mossèn 
Antoni, és que ho fan pel 
benestar dels avis. De quin 
benestar parla, si se’ls està 
privant de l’acompanyament 
dels seus familiars? On que-

da la cura emocional? Mal-
grat aquestes restriccions, 
no oblidem que el virus, 
l’última vegada que ha entrat 
a la Residència ha estat a 
través d’un treballador, sen-
se descartar que també hi 
pot entrar pel mateix gerent, 
la vicepresidenta o el mateix 
mossèn.

Les persones que formen el 
Patronat tenen tota la res-
ponsabilitat en l’aplicació 
d’aquestes mesures; ara bé, 
soc de l’opinió que el presi-
dent del Patronat és la màxi-
ma responsabilitat del gerent 
i del que està passant al Ca-
sal i del malestar dels fami-
liars i residents i és qui mana.

M’agradaria molt que les 
persones responsables del 
Casal tinguessin el mateix 
horari de sortida que els avis, 
a veure què opinaven. Quin 
motiu hi ha perquè els avis 
no puguin sortir cada vega-
da que vulguin amb totes les 
mesures de sanitat?

Quin motiu hi ha, amb totes 
les mesures de seguretat, 

per tal d’entrar al Casal?

Per què li agrada a la gent 
manar tant? Hem perdut un 
any; si això dura cinc anys 
mes, què farem amb els avis, 
continuarem així?

Tothom surt menys els avis 
del Casal. Quan passin 50 
anys recordarem el dany 
fet, la història es posarà les 
mans al cap. Cal recordar 
que el Casal és del poble i 
per al poble i mai deixarem 
de lluitar amb la veritat per 
als nostres avis.

Jo, personalment, sol·licito 
que el Sr. gerent sigui aco-
miadat, per falta de con-
fiança amb les famílies. 
També, entre altres coses, 
vol comunicar-se amb els fa-
miliars per correu electrònic, 
mai personalment.

Cal recordar que nosaltres 
som els clients i paguem gai-
rebé 2000 euros al més com 
a mínim, perquè ens rebi o 
atengui personalment.

Continuaré informant.

Carme Galera
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Josep Gudayol i Puig 

Anabel Cano Hernández: 
vuit mans per a una cuina de proximitat

En ple hivern de nou, aquesta 
finestra oberta vol parlar amb 
la nostra conciutadana Ana-
bel Cano, amb entusiasme 
culinari al servei de Balsareny.

“Des de molt petita m’agradava 
donar un cop de ma a la cuina 
de la meva mare, sobre tot 
postres i dolços”. 

L’Anabel va néixer a Balsareny 
el 18 de gener de 1991. Va 
estudiar a la Joviat, Manresa, 
on va cursar els estudis de 
Comerç i també de Pastisse-
ria i Forneria. Ara mateix no 
està estudiant, però intenta 
estar al dia amb la seva pro-
fessió llegint articles de cuina. 
Li agrada molt la muntanya i 
la natura, fer caminades amb 
el seu xicot i la seva gossa, i 
també li agrada anar al gim-
nàs O2.

Pel que fa a la lectura, ens co-
menta que sí que llegeix, “tot 
i que últimament tot és al vol-
tant de la gastronomia. L’últim 
que tinc entre mans, me’l van 
regalar el meu germà i la meva 
cunyada, es diu Que viva la 
cocina! 2.

Li encanta viatjar i, tot i que 
ens diu que tenen encara 
molt a descobrir a prop de 
casa, també he estat a Irlan-
da, França i el Regne Unit . 
En temps de lleure, li agrada 
gaudir d’una escapada a la 
muntanya.

— Pregunta obligada: digueu-
nos en primer lloc com va anar 
tot això d’obrir un establiment 
a favor de la gastronomia?

— Des de ben petita, 
m’agradava donar un cop de 
mà a la cuina de la meva mare. 
També, fer cosetes de postres 
i dolços. Més tard, vaig treba-

Les Carmanyoles

llar a diferents llocs com a cui-
nera, això va ser definitiu per 
decidir la meva vocació. Això 
d’obrir una botiga de menjar 
per emportar, va ser idea del 
meu germà i la meva cunya-
da... De fet, m’hi animaven 
des de feia molt temps. Però 
a Vic vam anar a una botiga 
de menjars per emportar i vaig 
sortir totalment convençuda 
que volia donar aquest servei 
a Balsareny.

— Us ve d’algun antecedent, 
aquest servei de cara al pú-
blic?

— En anteriors treballs en 
aquest sector, havia treballat 
només a cuina, no de cara 
al públic. Tot i això, tinc ex-
periència en servei de cara al 
públic, perquè havia treballat 
de dependenta en una carnis-
seria i, fa molts anys, també a 
la botiga d’informàtica que hi 
havia en aquest mateix local.

— El vostre producte és per 
emportar-se’l o bé es pot dis-
posar de taula al mateix local?

— És una botiga de menjars 

per endur, no està pensat per 
consumir dins del local. En un 
futur, tenim pensat fer un nou 
concepte, però tot dependrà 
de si el negoci actual té bona 
acceptació. Per part nostra 
tenim molta il·lusió i ganes 
que la gent gaudeixi del nostre 
menjar a casa.

— Cuina catalana: quins plats 
feu?

— Tenim cuina diversa, però 
la majoria són plats catalans 
i casolans... Ens agradaria 
diferenciar-nos de les altres 
rostisseries perquè, a part de 
tenir pollastres a l’ast i acom-
panyaments, volem oferir 
plats elaborats i productes de 
qualitat. Ens agradaria ampliar 
incloent menús especials (ce-
líacs o 100% vegans), però 
de moment anem pas a pas. 
Com a exemples de plats, 
oferim brandada de bacallà, 
estofat de vedella, fricandó, 
peus de porc, cargolada, sípia 
amb cloïsses, lluç a la marine-
ra, etc. També fem arrossos i 
fideuàs per a grups per encà-
rrec, i oferim servei de Càte-
ring per celebracions i esde-

veniments.

— Quin servei personal teniu 
de cara al públic?

— Atenent als nostres clients 
hi trobareu l’Elena Calle. A la 
cuina, entre fogons hi trobareu 
la Isabel Piedra. Encarregada 
de la neteja hi ha la Vanesa 
Escámez. I a mi una mica a tot 
arreu! Formem un bon equip, 
estic molt contenta! 

— Quants dies i hores podem 
disposar del vostre servei?

— Tenim obert de divendres a 
diumenge, de 10 del mati fins 
a les 3 de la tarda; i també els 
dies festius.

— Per últim, on esteu ubi-
cats? 

— La nostra botiga “Les Car-
manyoles” està situada a l’eix 
que travessa el nostre poble, 
a la Carretera de Berga núm. 
41, baixos-1a. Us hi esperem 
amb moltes ganes!

— Moltes gràcies, Anabel, i 
molta sort!



Premsa Comarcal

ciutadania a avançar en 
aquest terreny

◗  També introdu-
ir nous conceptes en 
l’àmbit dels fons patri-
monials indisponibles, 
que permetin avançar i 
facilitar la introducció 
en el nostre marc legis-
latiu de fórmules inno-
vadores que permetin la 
modernització del sector 
fundacional, com els en-
dowments americans o 
les fundacions abritées 
franceses, entre d’altres.

Per què costa tant en 
aquest país afavorir amb 
mesures fiscals la filan-
tropia?

Hi ha una visió des de 
la hisenda pública molt 
recaptatòria, i menys 
d’utilització dels impos-
tos per fer política pú-
blica, i a vegades costa 
veure que fomentar la 
filantropia des de l’admi-
nistració pública ajuda a 
involucrar la ciutadania 
en els problemes de la so-
cietat..

El món fundacional s’ha 
desenvolupat en els últims 
anys, tenint en l’actualitat 
més de 2000 fundacions 
actives. A què creu que 
és degut aquest fenomen?

És evident que la 
fundació com a instru-
ment és molt antic, hi 
ha fundacions existents 
a Catalunya creades el 
segle XII, però també a la 
vegada és molt modern, 
mes de la meitat de les 
fundacions existents a 
Catalunya s’han consti-
tuït en els darrers vint 
anys. La fundació és un 
instrument d’una gran 
utilitat, si no es busca el 
benefici econòmic, sinó 
la maximització del ser-
vei als ciutadans i a la so-
cietat en general, és un 
instrument molt contro-
lat, d’una gran serietat i 
aportador de valors.

Catalunya té una gran 
tradició fundacional. S’ha 
estès al territori?. 

La presència en el 
territori és un concepte 
molt important, la Unió 
Europea quan parla de 
fundacions, permanent-
ment parla de la seva 
proximitat, aquest és un 
valor fonamental, cal es-
tar propers per entendre 
les petites realitats.

En el cas de Catalu-
nya, tenim fundacions 
a totes les comarques, 
al Barcelonès hi ha una 
mica menys de la meitat, 
estant el restant 50 i es-
caig per cent distribuït 
per tot el país.

Què caracteritza al Bages, 
si parlem de l’àmbit fun-
dacional? 

Jo destacaria, sens 
dubte, l’ocupació que ge-
nera, quasi 4400 llocs de 
treball. De fet és la comar-
ca líder amb en importàn-
cia de la ocupació en fun-
dacions sobre la ocupació 
total (6%). El Bages és un 
exemple de la resiliència 
del món fundacional i la 
seva adaptabilitat a les 
circumstancies, per com-
plexes que siguin

Les fundacions són entitats 
sense ànim de lucre que 
desenvolupen una tasca 
social important. Creu que 
la societat n’és conscient 
o encara s’ha de fer molta 
pedagogia al respecte? 

A Catalunya hi ha una 
gran tradició de fundaci-
ons, però encara hi ha un 
nivell de coneixement re-
lativament baix. Cal fer 
una tasca continuada que 
permeti anar explicant 
el que són i el que fan les 
fundacions per ajudar a 
tirar endavant la socie-
tat, permetent incorpo-
rar-les així a l’imaginari 
col·lectiu, explicant com 
sense aquestes entitats la 
nostra manera de viure 
no podria ser la mateixa.

Per situar-nos en un con-
text comprensible i dimen-
sionar al món fundacional, 
que representen a Catalu-
nya les fundacions avui en 
dia?

A Catalunya hi ha 
unes 2.000 fundacions 
actives, que donen feina 
a més de 90.000 empleats 
i més de 40.000 volunta-
ris, representant aproxi-
madament un important 
1,5% de l’economia de 
Catalunya, xifres molt 
més importants que les 
d’altres sectors potser 
més ben coneguts o pu-
blicitats

90.000 empleats i més 
de 42.000 voluntaris són 
unes xifres realment im-
portants...

L’ocupació del sector 
fundacional és molt im-
portant i resilient, creix 
permanentment inclús en 
les etapes de crisi de l’eco-
nomia del país. Represen-
ta aproximadament el 
2,5% de tots els llocs de 
treball del país, superant 
clarament altres sectors 
com la indústria de pro-
ductes alimentaris (64.000 
empleats), o la de farma-
cèutics (20.000 empleats), 
o representant el doble de 
l’ocupació que presenten 
les cooperatives de Cata-
lunya (42.000 empleats).

Entenc que és un sector 
divers...

Es un sector molt di-
vers, hi ha fundacions 
realitzant la seva tasca 
en pràcticament tots els 
sectors: temes socials 
(persones amb discapa-
citat, gent gran, joves, 
immigrants, pobres, per-
sones en risc d‘exclusió 
social o amb problemes 
de violència, ...), cultura 
(museus, teatres, sales 
de concerts, cultura po-
pular, ...), en el món de la 
salut (hospitals, sociosa-
nitari, ...), ensenyament 
(escoles, formació profes-
sional, escoles de segona 
oportunitat, ...), recerca 
(biomèdica, tecnològica, 
social, ...), universitats 
(transferència de tecnolo-
gia, institucions univer-
sitàries, ...) esport (clubs 
esportius, ...)cooperació 
internacional (ajut a 
tercers països, ...)i tants 
d’altres

Vostè defensa aferris-
sadament que d’aquesta 
crisi només podrem sortir 
a través de l’ajuda mútua 
i la col·laboració, de les 
entitats tant públiques 
com privades. Pot expli-
car aquesta idea?

A vegades, i normal-

ment per motius ideo-
lògics, es presenta una 
falsa confrontació, una 
antinòmia, entre la ges-
tió pública i la gestió pri-
vada. És un plantejament 
poc enriquidor. La soci-
etat té molts i greus pro-
blemes que amb el temps 
van creixent: puja la po-
bresa, la discriminació, 
venen crisis econòmi-
ques i també sanitàries 
greus, s’albira una crisi 
ambiental d’una gran 
complexitat, en aquest 
context posar-se a discu-
tir sobre públic o privat, 
com si estiguéssim a fi-
nals del segle XIX és poc 
enriquidor, senzillament 
fa falta l’aportació de tot 
i de tots, actuant de ma-
nera harmònica.

La propietat pública o 
privada és poc transcen-
dent, cal veure qui fixa 
les regles del joc, quin 
sistema de transparèn-
cia i controls s’establei-
xen, per tots els actors. 
Finalment el més impor-
tant és la qualitat de les 
persones involucrades 
en tirar endavant la so-
cietat, el seu esperit de 
lluita, el seu esperit de 
servei, i evidentment la 
seva qualificació profes-
sional i humana.

Sembla que el món anglo-
saxó té molt més clar el 
paper de les fundacions a 
la societat...És que aquí 
pensem que l’Estat ho ha 
de resoldre tot?

Al món anglosaxó, te-
nen clar que la gent ha de 
tornar a la societat, com a 
mínim, una part del que 
la societat li ha aportat 
per poder tirar endavant. 
Només cal veure com les 
persones que han estu-
diat a una universitat 
l’ajuden econòmicament 
perquè pugui seguir 
ensenyant a les noves 
generacions. Al Giving 
Pledge, aquell compromís 
promogut pel Bill Gates 
de donar com a mínim la 
meitat del patrimoni per 
fer avançar la societat. 
Aquí ens hem acostumat 
a l’estat protector que ja 
ens ho resoldrà tot, però 
les necessitats augmen-
ten de forma continuada 
i exponencialment.

Per una altra banda, 
l’Estat té una limitació 
clara en el que pot fer, 
no pot apujar els impos-
tos sense límit, ni es pot 
endeutar sense límit, per 
tant, cal que la gent s’or-
ganitzi per aportar també 
a la societat i ajudar-la a 
tirar endavant. I per això, 

probablement, el millor 
instrument són les fun-
dacions, entitats sense 
afany de lucre al servei 
de les persones.

Ara s’està debatent una 
futura Llei del Mecenatge 
al Congrés dels diputats. 
Si pogués demanar un 
parell o tres de mesures 
concretes al legislador, 
quines serien?

Permeti que el cor-
regeixi el que s’ha pre-
sentat al Congrés no és 
una llei del mecenatge, 
en el sentit que és ser 
mecenes, com s’ha de 
treballar pel seu reconei-
xement social, etc., sinó 
una proposició de llei per 
actualitzar la llei del rè-
gim fiscal de les entitats 
sense fins lucratius i dels 
incentius fiscals al me-
cenatge, és a dir és una 
llei fiscal.

Potser les mesures 
que creiem més impor-
tants a considerar seri-
en:

◗ Com és conegut la 
donació dels primers 150 
euros té una desgravació 
important d’impostos , 
actualment un 80%, pen-
sem que seria important 
ampliar el límit de 150 a 
300 euros, per ajudar a la 

EntrEvista al prEsidEnt dE la  
Coordinadora Catalana dE FundaCions

Pere Fàbregas
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Gerard Feliu Ribalta

Uns balsarenyencs al volcà de la Palma

Any 2021, any de turisme 
vulcanològic.

Per aquelles casualitats de 
la vida, el 19 de setembre 
de 2021 érem de viatge per 
Islàndia. Pocs dies abans 
havíem visitat el famós vol-
cà islandès Fagradalsfjall. 
Comencem a veure notícies 
que diuen que ha entrat en 
erupció un volcà a l’illa de 
la Palma. Vèiem les imatges 
en directe per Internet i eren 
espectaculars. Ens mirem i 
ens diem, seria una oportu-
nitat única i irrepetible veure 
“aquell espectacle” en direc-
te, un fet que no passa cada 
dia, més aviat, cada molts 
anys.

Dit i fet, dies més tard orga-
nitzem el viatge pel pont de 
Tots Sants, aprofitant que te-
nim un cap de setmana llarg 
i podem fer la desitjada es-
capada a veure l’erupció vol-
cànica del volcà de l’illa de la 
Palma.

Arribem un dissabte al matí 
amb la companyia de vols 
insulars Binter, i un cop ate-
rrats ja podem divisar la gran 
columna de fum que genera 
l’erupció volcànica. Un cop 
estacionats a l’hotel ja po-
dem observar que hi ha una 
gran quantitat de mitjans de 
comunicació desplegats per 
la zona i una munió de cu-
riosos que com nosaltres 
ha aprofitat el pont per anar 
a veure el fenomen. També 

veiem com una fina capa de 
cendra negra ho cobreix tot: 
vorals, cotxes, vegetació... 
La situació, no cal dir-ho, és 
dramàtica per als habitants 
de l’illa. 

Cap al migdia sortim en 
direcció a la població del 
Paso, que es just a l’altra 
banda de l’illa i des d’on es 
pot observar l’erupció volcà-
nica. L’illa de la Palma té una 
forma de gota invertida, amb 
una gran cadena muntan-
yosa de sud a nord, la qual 
provoca dos vessants, l’est i 
l’oest. En aquest cas, el vol-
cà de Cumbre Vieja va sorgir 
en un punt del vessant oest, 
fet que provoca que la zona 
més afectada per l’erupció 
es concentra en aquell ves-
sant i l’altra banda està molt 
més “tranquil·la” pels efectes 

Gerard Feliu Ribalta

de l’erupció. 

Per la zona ja hi ha mol-
ta vigilància i molts servies 
d’emergències, per la qual 
cosa es fa difícil, per no 
dir impossible, accedir a la 
“zona zero”. Han marcat una 
zona “d’exclusió” que són 
uns 2 km de distància fins 
a la zona afectada, a la qual 
només poden accedir perso-
nes autoritzades. Així doncs, 
el millor punt d’observació 
i des del qual retransmeten 
tots els mitjans de comuni-
cació és l’església de Taju-
ya, un punt força elevat, des 
d’on vàrem poder observar 
l’espectacular erupció. Les 
primeres impressions eren 
una gran columna de fum 
i cendra i unes explosions 
constants que et posaven 
la pell de gallina. Les condi-

cions meteorològiques feien 
que el núvol de cendra no 
s’escampés i això provocava 
una pluja contínua de cendra 
volcànica sobre els caps de 
tots els qui érem allí. Un cop 
entrada la nit, les colades de 
lava començaven a ser ben 
visibles, així com el magma 
que sortia del cràter a base 
d’explosions. Era un espec-
tacle hipnòtic. Així mateix, la 
foscor de la nit feia que es 
veiessin els rius de lava que 
anaven descendint pels pen-
dents de la muntanya que ha 
anat format el volcà. Aquell 
era el 39è dia de l’erupció.

L’endemà vàrem empren-
dre ruta fins al cim més alt 
de l’illa, que s’anomena el 
Roque de los Muchachos i 
s’alça a més de 2.400 me-
tres. Un cop al cim, les 
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vistes de la columna de fum 
eren espectaculars. El pai-
satge era indòmit, semblava 
d’un altre planeta en l’època 
de volcans i dinosaures.

Després vàrem seguir cap 
al mirador del Time, un punt 
elevat sobre la costa oest, 
des d’on es podia observar 
el nou delta que han creat 
les colades sobre el mar. Així 
mateix podíem veure al fons 
l’erupció envoltada d’una 
espessa boira de cendra. 
Vàrem visitar el port de Taza-
corte: allí la capa de cendra 
ho cobria tot, gairebé n’hi 
havia 1 centímetre, el pai-
satge era dantesc. Tot i així, 
era curiós veure gent a les 
terrasses fent vida normal, a 
uns escassos 2 km d’un vol-
cà en plena erupció.

Ja de tornada vàrem passar 
pel nucli de Tazacorte i per 
la població de Los Llanos 
de Aridane. Aquestes pobla-
cions són les més properes 
a la zona de l’erupció i és 
allí on vàrem poder copsar 
la part dramàtica d’aquest 
fenomen. Semblaven pobles 
fantasmes i abandonats, ca-
rrers coberts de cendra, co-
txes, arbres... amb prou fei-
nes algú pel carrer. Aquests 
pobles eren just a tocar de 
la zona d’exclusió, perquè 
en direcció sud a menys de 
2 km ja trobaríem les co-
lades de lava que ho han 
arrasat tot al seu pas, cases, 
plantacions de plataners, 
l’església de Todoque... El 
nucli de Todoque és un dels 
més afectats, pràcticament 
tot ha quedat enterrat sota 
la lava. Realitzem l’última vi-

sita, ja a última hora del dia, 
un cop més des del mirador 
de Tajuya, i tornem a visua-
litzar l’espectacle, aquest 
cop més explosiu que el dia 
anterior i fortes erupcions de 
lava.

Però la nostra visita a la “Isla 
Bonita” encara ens depararia 
un imprevist. Aquella nit els 
vents elisis varen canviar de 
direcció, desplaçant el núvol 
de cendra cap a la zona on 
es troba l’aeroport, fet que 
va provocar la cancel·lació 
de la gran majoria de vols 
d’aquell dia. Semblava que 
ens quedaríem algun dia 
més allí, però per sort vàrem 
poder sortir en ferry aquell 
mateix dia direcció al port de 
los Cristianos, a Tenerife.

El viatge va valdre la pena, 
vàrem viure una experiència 
que segur que recordarem 
sempre.

Gerard Feliu Ribalta

Gerard Feliu Ribalta

Gerard Feliu Ribalta
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La veu del Campanar

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Horaris de celebracions 
nadalenques

Desembre de 2021

Divendres, 24 de desembre 
de 2021: Missa del Gall a les 
11h de la nit acompanyats per 
la Coral St. Esteve a Balsareny.

Dissabte, 25 de desembre 
de 2021: Solemnitat de Na-
dal. A les 10h a Serrateix i a 
les 12h a Balsareny.

Diumenge, 26 de desembre 
de 2021: Festa de la Sgda. 
Família i St. Esteve. Eucaristia 
a les 11h a Balsareny i a les 
12h. Concert de la Coral St. 
Esteve i la Polifònica de Puig-
reig al local del Sindicat de 
Balsareny

Gener de 2022

Dissabte, 1: Eucaristia a les 
12h a Balsareny.

Diumenge, 2: Eucaristia a les 
10h a Serrateix i Eucaristia a 
les 12h a Balsareny. 

Dimecres, 5: Adoració dels 
Reis a l’Infant Jesús a Balsa-
reny.

Dijous, 6: Festa de l’Epifania. 
Eucaristia a les 12h a Balsa-
reny. 

Diumenge, 9: Festa del bap-
tisme de Jesús. Eucaristia a 
les 12h a Balsareny.

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Llum i esperança per a la ciutat i el món

En un moment tan complex 
com el que estem vivint, en-
mig d’una pandèmia única 
en la nostra història contem-
porània, la Sagrada Família 
va escriure un nou capítol en 
la seva etapa constructiva de 
més de 135 anys. 

La torre de Maria està coro-
nada per una estrella llumi-
nosa, resplendent, símbol de 
Maria com a mare de Jesús. 
Té un diàmetre de 7,50 me-
tres i un total de 12 puntes. 
Totes les cares són de vidre 
texturat i està il·luminada des 
de dins. En els textos dels 
anys 20 es parla d’una es-
trella “lluminosa”; per això 
l’estrella és de vidre amb una 
estructura d’acer inoxidable a 
les arestes i amb llums situats 
a l’interior en el nucli. 

“Aquest estel lluminós, com 

a símbol de Maria, mare de 
Jesús, s’alça per portar llum 
i esperança a tota la ciutat i 
al món”. Cadascuna de les 
puntes fa 2,90 metres i el pes 
total de la peça és de 5,55 to-
nes. “L’estel sembla ingràvid, 
com suspès al cel”, posa en 
relleu Jordi Faulí, arquitecte 
director de la Basílica. 

De dia, els vidres estaran 
il·luminats pel pas del sol i, a 
la nit, a cada base de les pun-
tes piramidals, hi haurà un fo-
cus de tecnologia LED regu-
lable que repartirà la llum a les 
5 cares de la piràmide. L’estel 
descansa en els tres suports 
de la peça del fust, fets de for-
migó i de trencadís. 

El dia 8 de desembre, festa 
de la Puríssima, es va encen-
dre el llum de la torre de la 
Mare de Déu i l’estel va brillar 
per primer cop al firmament 
de Barcelona. 

Un esdeveniment històric, 
com és l’acabament i la be-
nedicció de la torre de la 
Mare de Déu de la Sagrada 
Família —la primera torre que 
s’inaugura en 45 anys—, no 
es podia viure només de por-
tes endins del temple. En la 

seva voluntat d’obrir-se més a 
la ciutat, la Junta Constructo-
ra ha vist l’esdeveniment com 
una oportunitat per sumar-hi 
i establir-hi complicitats amb 
tot el teixit social. 

[Del setmanari “Catalunya cristiana”]

Arxiu
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Josep Gudayol i Puig

Societats: us desitjo sort, gràcies pel servei

Amb la mateixa il·lusió de 
sempre i ja en la recta fi-
nal del 2021, tinc el plaer 
d’adreçar-me a tots vosaltres 
per complir amb la meva co-
lumna dels Cinc Minuts.

A la llum tènue d’un matí si-
lenciós i amb el fred matiner 
és quan la reflexió se’t fa més 
clara. Comencem doncs.

Ho diré tantes vegades com 
em permeteu, ja ho he dit des 
de sempre: l’home ha de ser 
agraït i malgrat estar immer-
sos en una societat diversa, 
per altra banda considerada 
normal, deixeu-me dir que 
moltes vegades només som 
com fulles de tardor, que tal 
com aquestes cauen, no-
saltres també sovint caiem i 
oblidem això d’ésser agraïts.

No, no soc ni he pensat mai 
ser-ho, una persona perfec-
ta, per això mateix avui en-
tro dins d’una de les meves 
qualitats: l’agraïment. Molts 
de vosaltres ho recordareu, 
quan per mitjà de la nostra 
megafonia municipal ho he 
fet avinent: vull referir-me que 
fa uns dies que ens van dir 
adeu uns amics i servidors 
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de la banca i ningú sembla 
recordar-ho. Sí, el BBVA ens 
ha deixat sense el bon tracte 
personal de l’Elisa, el Rafa i 
els diferents directors de la 
sucursal de Balsareny. Grà-
cies pel vostre servei, perso-
nalment us trobaré a faltar, 
sort!

I en aquest capítol d’avui 

Cinc Minuts

Francesc Camprubí

Quan novembre 
ve, abriga’t bé!

Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes        1,9
Mitjana de màximes       13,9
Mínima (dia 7)           -4,0
Màxima (dia 1)              20,5
Mín. més alta (dia 11 i 12)       8,3
Màx. més baixa (dia 16)       9,1

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 28) 
54,0

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 30)           1.019,9
Mínima (dia 27)             990,9

La pluja (litres/m2)
Dia 10   4,6
Dia 11   2,6
Dia 12   1,4
Dia 16   2,0
Dia 23   31,2
Dia 24   4,2
Dia 25   1,4
Total   47,4

Arxiu

d’agraïments, vull felicitar i 
agrair als membres de la Jun-
ta actual del Centre Instructiu 
i Recreatiu, El Casino, per la 
seva labor continuadora a 
favor d’una entitat i memòria 
envers uns homes que amb 
una ideologia diferent van 
fundar el que avui en aquests 
dies s’han complert els 130 
anys. Gràcies! Arxiu
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