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Concentració contra les morts a les fronteres
Sarment

El divendres 1 de juliol, diverses entitats balsarenyenques
van convocar una concentració en defensa dels drets
humans i contra les morts
a les fronteres, amb el lema
“les vides negres importen”,
responent a una iniciativa
d’Irídia —centre de defensa
dels drets humans— i d’altres
col·lectius, que el mateix dia
es van manifestar a diferents
localitats catalanes. Al nostre
poble hi van assistir prop de
cinquanta persones, i s’hi va
llegir un manifest unificat.
El manifest denunciava que
el passat 24 de juny, a Melilla, un intent massiu de saltar les tanques frontereres
va ser reprimit violentament
per les forces de seguretat
del Marroc, amb el resultat
d’almenys 37 morts (ente-
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rrats de seguida a la ciutat
de Nador, sense autòpsia ni
identificació) i més de 300
persones
hospitalitzades.
També parlava dels migrants
que van aconseguir travessar a la zona espanyola, on
es van produir devolucions
“en calent”, i on 133 persones, la majoria procedents
del Txad i del Sudan, es troben recloses al CETI (centre
d’estada temporal per a immigrants) de Melilla, esperant
poder sol·licitar protecció
internacional. El document
al·ludia també al recent conveni entre els estats espanyol
i marroquí sobre seguretat i
delinqüència, que criminalitza les migracions, i a la intenció d’incloure les fronteres
sud de Ceuta i Melilla sota la
protecció de l’OTAN.
Membres del Cercle Cultural i diferents entitats que

Junta del CCB
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Vicepresidenta: Laia Riu
Secretari: Lluís Boixadera
Tresorer: Josep M. Sanfeliu
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Xavier Novell (La Garsa), Isidre Prat,
Jordi Selgas (Sarment),
Alfred Selgas i Jordi Vilanova.

en formen part va participar
en aquesta concentració; el
CCB es referma en el seu
compromís de sempre envers la defensa dels drets humans i, en aquest cas, en la
denúncia del tracte inhumà
i vexatori que reben els migrants quan intenten accedir
a les fronteres europees. Són
persones com nosaltres.

Sarment

Hi col·labora i dóna suport:
Parròquia de Santa Maria de Balsareny /
AEiG Guillem de Balsareny /
AMPA IE Guillem de Balsareny /
ARFAC - Amics del Casal / Associació Els Ametllers /
Astroamics / Balsareny Educa / Centre Excursionista
de Balsareny / Centre Instructiu i Recreatiu /
Claustre IE Guillem de Balsareny / Club d’Escacs Balsareny /
Club d’Handbol Balsareny / Club Natació Balsareny /
Els Pastorets de Balsareny / Fundació Casaldàliga /
La Garsa / Penya Barcelonista Balsareny

Els escrits publicats al SARMENT no reflecteixen el pensament del CCB, sinó el del signant, entitat o persona. Només els signants <CCB> reflecteixen l’opinió del cercle.
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Actualitat

Revetlla de Sant Joan
Les famílies allí presents,
que contemplaven, algunes
emocionades, l’audiovisual,
van respondre amb un fort
aplaudiment per aquest
equip de Caps i Quel·les i
la immensa feina que duen
a terme,. Des de Sarment
ens hi afegim, felicitant-los i
encoratjant-los a seguir omplint Balsareny de vida i esperança.

Sarment

Un any més, per la revetlla
de Sant Joan, el Centre Excursionista de Balsareny ens
portà al poble la Flama del
Canigó, que va encendre els
foguerons i la foguera, que
l’Ajuntament va repartir per
diferents indrets del municipi:
barri de Cal Nosa, parcs del
carrer Travessera nord i centre, i al camp de futbol 7 del
carrer de les Oliveres.
De fet, va sorprendre una
mica que, ara que sembla
que la societat ha après a
coexistir amb certa normalitat amb el coronavirus, continués havent-hi diferents
fogueres distribuïdes pel
nucli urbà (el de cal Nosa té
més sentit, per la llunyania
física). I és que en alguna,
l’assistència de públic va ser
ben escassa.
Els gegants patrons de Balsareny, Marc i Maria, i els gegantons Joan i Mariona, amb
les seves colles geganteres,
van participar en les enceses
amenitzant i acompanyant la
comitiva, que era formada
per entitats, veïns i representants de l’equip de govern de
l’Ajuntament de Balsareny,
així com membres de protecció civil, d’ADF, i sanitaris
amb una ambulància, que
vetllaven en tot moment per
la seguretat del acte.

Alfred Selgas

Alfred Selgas

Les condicions meteorològiques, amb temperatures elevades per l’època de l’any, i la
situació de sequera, amb gran
risc d’incendis, van fer que les
autoritats prenguessin mesures preventives restringint l’ús
de la pirotècnia i prohibint-la
quan no hi hagués control
del seu destí, com és ara els
coets i focs d’artifici. Per això,
l’Ajuntament de Balsareny va
suspendre el castell de focs
que tenia previst.

sareny havia organitzat un
sopar popular. Durant aquest
ens van mostrar un vídeo resum del curs que deixaven
enrere, en què Balsareny
havia reprès l’escoltisme i
la seva gran tasca al costat
d’infants i joves.
L’agrupament va donar les
gràcies de manera especial a
les famílies i al Centre Instructiu i Recreatiu, per haver-los
acollit i donat refugi durant el
curs.

Una vegada enceses i controlades totes les fogueres, la comitiva es va dirigir a la plaça
de la Mel, on l’Agrupament
Escolta i Guia Guillem de Bal-

Alfred Selgas

Havent sopat, mentre infants
i joves —i no tan joves—
gaudien de la màgia dels
petards, va ser l’hora de la
música, amb el grup Raggatunning, que, tot i no aconseguir que gaires assistents
s’aixequessin a ballar, va
amenitzar la sobretaula fins a
la mitjanit, quan va concloure
la revetlla.
Malauradament, la tarda del
dia 24 de juny es va produir
un petit incendi d’uns 40-50
m2 en un pati del carrer Jacint Verdaguer, produït suposadament per uns petards.
Els veïns van trucar al 112 i
a l’ADF; tant aquests com
els vigilants locals van arribar
ràpidament, de manera que,
quan van arribar els bombers, afortunadament el foc
ja estava controlat.
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Actualitat / Imatges de Balsareny

‘Els Ametllers’ a Sitges
Associació Els Ametllers

El passat 19 de juny,
l’Associació Els Ametllers
va organitzar una excursió
a la vila de Sitges (Garraf).
Prop de 40 persones van
poder gaudir d’una estada
en aquesta bonica població
costanera, que a la bellesa
de les seves costes i dels
seus edificis medievals i modernistes, afegeix, per les
festes de Corpus, l’al·licient
de les seves esplèndides
catifes de flors. Un concurs
en què els carrers rivalitzen
en creativitat artística, i on
es fan servir cap a 30.000
dotzenes de clavells, a més
d’altres flors i de gespa,
per cobrir de color i de perfum quilòmetres de carrers.
També s’hi celebra la centenària exposició de clavells
i una mostra de bonsais, i
els veïns decoren les façanes i balcons de les cases
amb clavells i geranis. Tot
plegat, una cosa digna de
veure, i que als més grans
va recordar, salvant les natu-

Associació Els Ametllers

rals distàncies, les antigues
catifes de Corpus amb què
alguns carrers de Balsareny
s’engalanaven al pas de la
processó de Corpus.
El viatge va incloure un esmorzar pel camí, un dinar
amb animada sobretaula i
ball i l’obsequi d’una caixeta
de maduixes a cada comensal. Va ser una jornada molt
completa que va agradar
molt als que hi van participar.

Associació Els Ametllers

Associació Els Ametllers

Imatges de Balsareny
Isidre Prat Obradors

Es tracta d’esbrinar on correspon la imatge que veieu i si en
sabeu dir cinc cèntims. Recordeu que està situada a l’entorn
del terme municipal de Balsareny. Aquest mes, el darrer de la
temporada, és ben fàcil.
Recordeu que podeu veure millor la fotografia a la nostra versió digital: www.sarment.blogspot.com . Trobareu la resposta més endavant, en aquest mateix número de Sarment.

Isidre Prat Obradors
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Nova edició de la ‘Shopping Night’
Sarment

Tots sabem com és de difícil per al petit comerç local,
no el fet de competir, que
aquesta no és la finalitat,
sinó el simple fet de poder
oferir dignament el seu servei. El petit comerç fa molt
de temps que lluita per
aconseguir aquest objectiu;
i ho fa contra un sistema
que la societat mateix ha alimentat, contra una administració que entorpeix moltes
vegades, i contra un comerç
poderós que sovint trepitja
el feble. Sortir al carrer pels
petits pobles i poder trobar a
sota casa, a la cantonada o
uns carrers més enllà, tot un
assortit de productes al nostre abast, servits pels nostres veïns o amics, és tot un
regal. No tan sols és servei
a la nostra disposició, també
és vida al nostre poble. Per
això cal donar les gràcies als
establiments i consumidors
locals que donen, entre tots,
vida a Balsareny, i alhora
felicitar-los.
El passat dia 2 de juliol,
l’Associació de Botiguers
i Comerciants de Balsareny va omplir la plaça de
la Mel de serveis, música i
diversió amb una nova edició de la Shopping Night.
Enguany hi van participar:
Pastisseria Bonals, Sdecoart, Superverd la Mel,

Jordi Vilanova

Merceria Entre Costures,
Carns Capdevila, Carnisseria Carmelo, Llibreria Els
Colors, Frankfurt Llobregat,
Carme Galera i Perruqueria
Mercè, amb la col·laboració
de l’Ajuntament. Hi va haver
força visitants, podríem dir
que es va omplir la plaça, i hi
va haver Zumba de la mà de
Montse Rodríguez, d’O2; sopar a la fresca; inflable, toro
mecànic i un bon concert de
Juanjo Tinajas i Dani Casimiro. Va ser novament una
gran vetllada. Enhorabona
a tothom qui ho va fer possible. Gràcies, ABCB i establiments locals per aixecar
cada dia la persiana! Sou de
gran valor!

Jordi Vilanova

Jordi Vilanova

Jordi Vilanova
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El Marc i la Maria a Sant Julià de Cerdanyola
Jordi Vilanova

El passat dia 10 de juliol,
de bon matí, tot carregant
els gegants a la plaça de
la Mel acompanyats per la
bona olor que desprenien
els elaborats de la pastisseria Bonals, i amb un infant
saludant-nos des de la finestra amb El bonic conte d’en
Marc i la Maria a les mans, la
colla de Geganters i Grallers
de Balsareny és preparava
per visitar Sant Julià de Cerdanyola, per celebrar la seva
XIII trobada gegantera. Una
dolça manera de començar
la sortida, no us sembla?
Un cop allí, un bon esmorzar
ens esperava per començar
el dia amb forces; La gana ja
la dúiem, potser esperonada
per la flaire de la pastisseria.
Un sol imponent anunciava la calorosa matinal que
s’esdevindria, fet que no va
impedir que els nostres gegants ballessin airosos pels
carrers d’aquest poble de
l’Alt Berguedà, al ritme de les
gralles i tabals que feia sonar
la nostra colla.
Visitàvem els gegants Galderic i Roseta, construïts l’any
1990 pel mestre constructor
Manel Casserres. Són els
gegants nous de Sant Julià

Jordi Vilanova

de Cerdanyola: representen
un matrimoni de segadors,
i es van crear per substituir
la parella anterior, construïda
per veïns de la localitat l’any
1986.
Volem agrair el seu suport a
totes les persones que ens
han acompanyat en aquesta
sortida estiuenca per portar
el nostre traginer i la nostra
pagesa a aquesta localitat
de muntanya que ens ha
tractat la mar de bé. Moltes
gràcies, amics!

Jordi Vilanova

Guillem Fernández guanya el Cros de Sant Joan
Andreu Fernández

El passat 24 de juny, a Prats de Lluçanès, va tenir lloc el 44è
Cros de Sant Joan, una de les curses de muntanya més antigues de Catalunya. El recorregut era de 6 km, tots en pujada.
Els guanyadors en categoria masculina han estat el balsarenyenc Guillem Fernández (club Avinent Manresa) i Sergi Ariaca
(IRWL), amb un temps idèntic: 20 minuts i 24 segons. El tercer
lloc va ser per a Martí Costa. En categoria femenina, va guanyar Rebeca Suárez (CA La Sansi), seguida de Laia Andreu (CA
Vic) i d’Anna Pallarès.

Arxiu A.F.
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Alfred Selgas

Balsareny-Camprodon-Balsareny en bicicleta
Jesús Acevedo, president

Els passats dies 18 i 19 de
juny, el Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada va organitzar una sortida en bicicleta
per carretera, de Balsareny a
Camprodon i tornar. En total
érem dotze participants, més
l’Alfred Selgas, en cotxe,
com a assistent.
Vam sortir de Balsareny el
dia 18 a les 6 del matí. Va
ser una pedalada molt exigent: 100 km de Balsareny
a Camprodon, amb 2.000

Alfred Selgas

metres de desnivell positiu.
Vam passar per Prats de
Lluçanès, on vam esmorzar
sota l’església de la Mare de
Déu de Lourdes; vàrem continuar per Perafita cap al collet de Sant Agustí, amb una
parada d’avituallament. Vam
seguir cap a Santa Maria de
Besora, on vam fer una altra
parada; i per Llaés fins a Sant
Joan de les Abadesses, on
vam fer l’última parada per
refer forces, quan ja érem tan
sols a 10 km de Camprodon.
Arribats a l’hotel, una bona
dutxa i un bon dinar. A la tar-

da, passejada pel poble, sopar a l’hotel, i a dormir.

un desnivell positiu de 850
metres.

L’endemà, diumenge, la tornada. Ens vam llevar d’hora,
vam esmorzar i vam recollir
les bicicletes, que teníem
guardades a l’hotel. Llavors
ens vam fer la foto de rigor
al lloc més emblemàtic de
Camprodon, el pont Nou
sobre el Ter; i ja vam sortir
cap a Ripoll, per la carretera de les Llosses en direcció
a Borredà, i de Santa Maria
de Merlès fins a Puig-reig i
Balsareny: uns 90 km, amb

Tots els participants van
mostrar el seu bon estat de
forma, i al llarg de la sortida
hi va haver molta companyonia i moltes ganes de gaudir d’aquest esport. La junta
del Club se sent molt satisfeta de l’assistència i per la
col·laboració desinteressada de socis i simpatitzants.
Volem agrair especialment
la col·laboració de l’Alfred
Selgas fent d’assistent i de
fotògraf.
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Es reprèn el futbol a Balsareny
UE Balsareny

Com tot Balsareny ha pogut veure s’estan fent obres
a la Zona Esportiva Municipal “Els Ametllers”. Des de
fa un temps s’està posant
gespa artificial al terreny de
joc del camp de futbol i molt
properament es farà també
l’arranjament i ampliació de la
zona de vestuaris.
Aquesta va ser la guspira perquè un grup de joves del poble d’entre 19 i 22 anys que
jugaven a equips del voltant
decidissin formar un grup
per reprendre el futbol sènior,
després d’uns anys aturat.
En posar-se en contacte amb
gent que havia format part
d’antigues Juntes Directives
de la Unió Esportiva Balsareny, es va conformar ara ja fa
gairebé dos mesos una nova
Junta Directiva encapçalada
pel seu president, en Josep
Neiro, i un grup de persones
històricament vinculades al
futbol formatiu i al futbol amateur i d’altres de noves.
L’actual junta la formen 11
components i està oberta a
qui s’hi vulgui integrar i participar en el projecte.
De seguida es va pensar en
el futbol formatiu i l’objectiu
principal va ser poder fer
equips de nens i nenes de
fins a 12 anys (futbol 7). Podem dir que a hores d’ara i
faltant tres mesos pels inicis
de la competició tenim ja jugadors i jugadores per gairebé tots els equips: escoleta,
prebenjamins, benjamins i
alevins.
També està força avançada
la composició de la plantilla
de l’equip sènior masculí i definit el seu cos tècnic, al capdavant com a 1r entrenador,
en Ferran Morral.

UE Balsareny

L’equip de veterans va pràcticament sol i ja està conformat, tenint en compte que
ha estat l’únic equip que no
ha aturat la seva activitat
aquests darrers anys.
Però la il·lusió més gran i el
repte que es vol aconseguir
és poder fer el 1r equip femení de la història de la Unió
Esportiva Balsareny.
Un grup de noies en edat juvenil es va posar en contacte amb la Junta per dir que
volien jugar a futbol i s’ha
de dir que està en marxa
la composició de la plantilla
amb la 1a entrenadora al capdavant, la Mònica Viu. Encara falten jugadores, però
confiem que en el temps

UE Balsareny

que queda fins l’inici de les
competicions a l’octubre es
pugui completar la plantilla
i fer el primer juvenil femení
de la història del club.
Aquesta Junta Directiva està
treballant amb il·lusió perquè
aviat puguem veure nens i
nenes gaudint del futbol al
poble, nois i noies i joves i no
tan joves tornin a posar-se la

samarreta blanca i vermella i
puguin donar matins i tardes
de bon futbol i divertiment.
El passat dijous dia 30 de
juny a les 7 de la tarda es
va fer una reunió informativa
a la sala petita del Sindicat,
a la qual van assistir moltes
famílies interessades perquè
els seus fills i filles juguin a
futbol a Balsareny la temporada vinent.

Si voleu que els vostres fills i filles juguin a futbol;
si sou noies en edat juvenil i voleu jugar a futbol;
si sou un comerç o empresa local i voleu col·laborar en el projecte;
o si voleu fer-vos socis o sòcies del club,
poseu-vos en contacte amb nosaltres en aquesta adreça:
uebalsareny2022@gmail.com
O a través de les xarxes socials:
@uebalsareny
Unió Esportiva Balsareny
@UEBalsareny

l camp!
Ens veiem a
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Alfred Selgas

De Sant Feliu a Palamós pel camí de ronda
Alfred Selgas

El passat dia 22 de maig,
el Centre Excursionista de
Balsareny va organitzar una
sortida a la Costa Brava,
oberta a tothom. Com que
els 24 participants inscrits
ens havíem llevat ben d’hora
ben d’hora, vàrem esmorzar
a S’Agaró; tot seguit vàrem
emprendre el camí de ronda que va de Sant Feliu de
Guíxols fins a Palamós. Va
ser una caminada molt bonica, de 18 km, quasi sempre a la vora del mar, pujant i
baixant escales, i també travessant alguns túnels; vam
passar per moltes platges,
amb unes caletes precioses,
tot i que caminar per la sorra cansa una mica més. Ens
va fer un dia esplèndid, amb
molt de sol, però amb un airet refrescant que devia ser
la marinada. Ens ho vàrem
passar molt bé.

Juan Herrera - 670 23 07 75

VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS

Alfred Selgas

Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
BALSARENY - infordos2@gmail.com

PEIXATERIA

MARIA
Alfred Selgas

Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY

LA PAROCKIA
cafeteria musical
Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32
laparockia@gmail.com
Facebook: parockia
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Biblioteca

Biblioteca Pere Casaldàliga: Informacions
Ana Pérez Hidalgo

Ara que ja som a l’estiu, des
de la Biblioteca us volem
compartir i destacar algunes
de les activitats que hem dut
a terme durant aquest primer
semestre de 2022.

Ana Pérez Hidalgo

Biblioteques Sense Fronteres
La Biblioteca Pere Casaldàliga he estat convidada
a formar part del programa
Biblioteques Sense Fronteres, compromeses amb
un món més just, iniciativa
del Servei de Biblioteques
del Departament de Cultura
i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya de la qual formen part 30
biblioteques de tot Catalunya.
El seu objectiu és apropar al
públic de les biblioteques de
Catalunya el coneixement i
la comprensió davant de les
situacions de vulneració de
drets humans, i facilitar els
recursos per l’acció, contribuint així a la construcció d’una ciutadania global
transformadora.
En aquest sentit, el fet que
la biblioteca disposi del fons
especial Pere Casaldàliga
ha estat el detonant perquè
se’ns hagi proposat formarne part. Com bé sabeu,
Casaldàliga és reconegut in-

ternacionalment per la seva
lluita per la causa dels drets
de les persones menys afavorides, per la pau i la justícia, i és considerat un dels
seguidors més fidels de la
Teologia de l’Alliberament.
La Biblioteca del poble on va
néixer, Balsareny, té l’honor
de portar el seu nom des
de l’any 1992 i disposa d’un
fons especial del Bisbe, amb
un total de gairebé 40 documents del seu testimoniatge,
la seva prosa i poesia, així
com documents sobre diferents aspectes de la seva
vida i obra.
Formar part del programa
‘Biblioteques sense fronteres’ ens permet oferir activitats, subvencionades per
la Generalitat de Catalunya,
adreçades a tots els públics
i que permeten facilitar eines
per conèixer més a fons la
temàtica que es treballa. Per
exemple, l’edició 2021-2022
està dedicada a la justícia
ambiental.

Ana Pérez Hidalgo

Ens activem per la JUSTICIA AMBIENTAL
Justament, per celebrar el
dia del Medi Ambient vam
dur a terme dues activitats
del catàleg del programa Biblioteques sense fronteres:
Hora del conte ‘La revolta
climàtica dels contes’ (8
de juny de 2022), espectacle
de contes per celebrar el Dia
Mundial del Medi Ambient,
on els personatges dels
contes van reclamar viure en
un planeta més net. Aquesta
hora del conte va anar a càrrec de Vivim del Cuentu.
Taller/exposició ‘Saps de
què està fet el mòbil’ (9 de
juny de 2022) amb els alumnes de 1r ESO de l’Institut

Kit ‘Estiu Lector’
El dimecres 15 de juny vam fer
una matinal d’animació lectora a l’Escola Guillem de Balsareny per presentar novetats
i parlar de lectura amb tots els

alumnes. També vam aprofitar per fer lliurament dels kits
estiulector del programa lecxit de la Fundació Bofill. Un
matí molt ben aprofitat!

Ana Pérez Hidalgo

Escola Guillem de Balsareny. Aquest taller el va impartir l’Andrea Vides, de
l’associació Enginyers Sense
Fronteres. Interessant i preocupant l’impacte que té pel
medi ambient, especialment
per als països del Sud global, degut a l’extracció dels
minerals que s’utilitzen per a
la construcció d’aparells tecnològics.
I, de cara al mes d’octubre,
coincidint amb el Dia Mundial de l’Estalvi Energètic, tenim programat el taller ‘Sóc
activitat’, a càrrec de la
youtuber Mixa, adreçat als
alumnes de l’Institut Escola
Guillem de Balsareny
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DEBAT A BAT: activitat adreçada a joves
de 12 a 16 anys (1r a 4t d’ESO)
Aquest curs 2021-2022 també hem passat a formar part
del projecte DEBAT A BAT
que la Gerència de Serveis
de Biblioteques de la Diputació de Barcelona posa a disposició de les biblioteques
XBM, amb l’objectiu de facilitar a la implementació d’un
format d’activitat en què, a
través dels àlbums il·lustrats,
art, literatura i filosofia es donen la mà.
Com a resultat d’aquest projecte, al llarg d’aquest curs
2021-2022 hem dut a terme
dues dinàmiques molt interessants amb els alumnes
de 1r de l’ESO de l’InstitutEscola Guillem de Balsareny.

• BAT ‘El que dius i no
dius’, que ens ha permet
explorar l’imaginari surrealista i oníric de l’autor
i il·lustrador Shaun Tan,
mitjançant el qual tracta
els temes socials, polítics, històrics i personals.
L’àlbum destacat ha estat
‘Emigrantes’.
• BAT ‘La Lluita’, que ens
ha permès donar a conèixer les múltiples possibilitats de “L’enemic”, de
Davide Cali i reflexionar
sobre els conflictes bèl.
lics, la foscor, el pas del
temps, el dolor, els bàndols, les trinxeres, la
crueltat, conspiracions i
estratègies.

LECTURANT: Biblioteca i restaurant
Durant els mesos de març i
abril de 2022, la Biblioteca
Pere Casaldàliga s’ha transformat en un restaurant, LECTURANT, que ha rebut tots
els alumnes de l’Institut-Escola Guillem de Balsareny per
a degustar un menú on cada
plat era un joc relacionat amb

les lletres: endevinalles, embarbussaments, sopes de
lletres. I com no, els contes
també van ser els protagonistes d’aquesta activitat.
Una activitat molt divertida que ha sorprès a petits i
grans!

Ana Pérez Hidalgo

Exposició
VERSTIALITATS,
de maig a agost

Ana Pérez Hidalgo

Curiositats
Teniu a la Biblioteca Pere Casaldàliga el llibre de receptes que
la família Jubany ha regalat a totes les biblioteques de Catalunya. El llibre sorgeix del confinament quan Nandu Jubany es
va posar als fogons de casa seva per compartir a les xarxes les
receptes familiars: macarrons, flam, plàtan al rom, ensaladilla...
I ara les trobem en format llibre il·lustrades pel seu fill Eudald.
Com bé diu el Nandu, ara ja no teniu excuses per no cuinar!

Arxiu

Les Biblioteques del BagesBerguedà-Moianès, per commemorar els cinquanta anys
de la mort de Josep Carner
i per celebrar el Dia Mundial
de la Poesia, vam preparar
l’exposició VERSTIALITATS
que ara tenim a la Biblioteca
Pere Casaldàliga. Aquesta
mostra de fotografies combina poesies de diversos bestiaris i muntatges fotogràfics
elaborats per les biblioteques i basats en les imatges
del llibre Retratos animales, de Yago Partal. A partir
d’aquesta exposició, hem jugant amb els usuaris a crear
els nostres propis retrats.

Ana Pérez Hidalgo

Ana Pérez Hidalgo
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Pep Cañellas, passió per l’excursionisme (1)
Lluïsa Coma / Alfred Selgas

El Pep Cañellas, com quasi tots coneixem, té dues
passions, la medicina i
l’excursionisme. En aquesta
entrevista ens hem centrat
en l’activitat física i cultural
que practica des de fa molts
i molts anys. D’entrada, ens
aclareix que no confonguem
l’excursionisme amb un esport.
—Pep, et volíem entrevistar com a un excursionista
bregat de Balsareny perquè
des del moment zero ja hem
entès que tens un concepte
molt precís del mot.
—Sí,
sí,
per
a
mi
l’excursionisme és curiositat
per conèixer llocs, costums,
gent, història i, també, per
donar-la a conèixer.
L’entenc de la mateixa manera com va néixer el Centre
Excursionista de Catalunya,
fa més de 100 anys, un centre de cultura i coneixement
del territori. Hem de pensar
que el CEC té uns arxius fotogràfics extraordinaris de la
cultura del Pirineu. La seva
gent van redescobrir molts
racons on van arribar caminant, van parlar amb la gent
d’aquelles contrades, van
restaurar ermites i altres monuments o edificis i els van
documentar. Van fer un treball molt precís de recuperació històrica. Un excursionista tenia al cap propostes
culturals, natura i muntanya. I
així em vaig fer jo i m’hi identifico: curiositat i coneixement.
Per a mi, l’excursionisme no
és un esport, perquè sí que
requereix d’una activitat física, però no va acompanyada
d’una competició.
—Ens ha quedat clar i ens
agrada aquesta precisió. Ens
expliques, doncs, com et vas
iniciar en l’excursionisme?

Arxiu Cañellas

—Quan era petit “anava a la
muntanya” amb la família, sobretot amb el meu tiet Pere,
i sortíem a buscar bolets, a
caçar i anàvem a alguna font.
Recordo que fent tombs pel
bosc jo ja arreplegava fòssils,
em fixava en coves, d’on venia l’aigua d’una font... La família de la mare vivia a pagès,
a les muntanyes dels Montllats, i sempre vaig estar molt
en contacte amb la natura:
els camps, els boscos, els
rierols. Cap als 10-11 anys,
recordo petites excursions
de la mà del mestre Llorenç
Soldevila i una acampada
cap a Bagà. Als 18 anys, el
1975 concretament,
vaig
entrar al Centre Excursionista de Terrassa i, de seguida,
em vaig interessar a fer cursos d’espeleologia i escalada. Amb gent que en sabia
molt, vam conèixer coves i
avencs plegats. Vam aprendre a baixar amb seguretat
i utilitzar cordes i escales
per endinsar-nos en racons
meravellosos. A sota terra
hi ha tot un altre món! Amb
l’escalada al revés, cordes,
mosquetons, pitons, tascons, martell... i paret amunt.

Arxiu Cañellas

Ah, i el casc sempre inclòs,
tant per les profunditats com
per les alçades! També fèiem
excursions a la muntanya, sortides amb esquis de
muntanya. Al Centre Excursionista de Terrassa hi havia
molta activitat.
—I l’ascensió cap als cims
més alts que tant t’han agradat i, a vegades, fet patir?
—L’any 77, al mateix Centre
Excursionista jo ja era “el
gran” de la colleta i vam preparar-nos per anar a pujar
al Montblanc i al Cerví amb
el Kiko i el Rafa. Els Alps ja
ens cridaven i ja no ens aturaríem.
—Més endavant fas altres
cims encara més agosarats...
—Sí, però no tant per fer
cims d’alçada sinó per la curiositat de què parlàvem, de
conèixer altres països, cultures, ajudar gent diversa,
servir la part mèdica en el
mateix grup d’expedició...
—Sabem que hi ha moltes
muntanyes als teus peus,

cap i cor. Quines en destacaries?
S’ho rumia, comença a dir
noms: Huascaran, Aconcagua, Makalu, Lenin, K2,
Illampú,... i s’atura.
—Per les colles i els llocs em
quedo amb tres: el K2, a la
serralada de l’ Himàlaia, amb
la colla de Terrassa; el Cho
Oyu, al Tibet, amb el Centre Excursionista de Berga; i
l’Illampú, a la serralada oriental dels Andes (Bolívia), amb
la gent de Balsareny, amb
“els nanos”. Tal com he dit,
el viatge, el país, la cultura,
la gent, el trekking, el cim i la
colla de gent fan el tot.
—Has anomenat “els nanos”.
A l’expedició a l’Illampú, tu
eres “el guia, el gran” perquè
hi havia gent molt jove.
—I tant! Hi vam anar amb el
David Artigas, el Toni García,
el Josep Bonals, el Manel
Mingo, que era el més petit,
i jo. Les famílies em van posar tota la confiança i va anar
molt bé. Aquests joves feien
muntanya i ens vam en-
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grescar i preparar l’expedició
a l’Illampú. Eren joves, tenien
molta resistència i vam fer
muntanya i territori. Un mes
a fora, a Bolívia, coneixent la
cultura del país i uns indrets
fantàstics, com les mines de
sal de Cerro Rico, al Potosí.
Crec que van créixer personalment, sobretot el Manel,
que era el més jove (Riu). Les
famílies van fer dir una missa
i tot!”
Fem una aturada de la muntanya i parlem d’aquesta
confiança que li van donar
les famílies, i puntualitza:
Arxiu Cañellas

—Per a mi, són dues coses diferents “el poder” i
“l’autoritat”. El poder te’l donen i l’exerceixes; l’autoritat
te la guanyes. Un policia té
un poder que exerceix més
o menys bé. Un metge, per
exemple, pot exercir un poder, “pren-te això” o una
autoritat “crec que t’aniria
bé prendre’ t...” I les famílies d’aquesta colla de nois
em van donar la confiança
i, si feia falta, l’autoritat (Riu).
Per al Centre Excursionista
Balsareny també va ser una
activitat amb caràcter!
—La
muntanya
ofereix
excel·lències però també perills, oi?
—Sí, la muntanya exigeix
respecte i seguretat.
—Ens pots parlar de moments espectaculars i de dificultats?
—Vaig gaudir molt del Cho
Oyu. Estàs sol dalt d’un
8.000. Puges lent, camines
per una planúria de neu, bufes i al cel, primer veus una
punteta de l’Everest, que
després va guanyant perfil.
Estàs caminant per un espai com un mató immens i
l’Everest s’apropa. Increïble!
Amb el tema de passar-ho malament, potser,
l’Elbrús, la muntanya més

alta d’Europa. Va caure un
company de l’expedició, el
Kiko, i en vam trobar un altre, l’Edu Sánchez, de Barcelona, que ja hi havia deixat
la vida a la neu. Vam fer la
desescalada amb els esquís
a l’esquena, es va fer de nit,
feia molt fred pel temporal;
tot això a 4.700 m. i no vèiem
res. Vam baixar i baixar fins
que, per sort, vam veure una
llumeta; un company ens feia
senyals des del refugi i ens
vam reorientar. Va ser difícil.
A l’ Aconcagua també
vam tenir dificultats, a la pujada vam passar deu dies en
una recer a la neu, un espai
molt petit que vam buidar de
neu degut a un temporal molt
gran. El movè dia ja teníem
congelació als dits de la mà.
La baixada va ser duríssima,
els dits se m’havien tornat
blaus, no tenia tacte, tenia
els peus inflats... Vam passar
23 dies sense veure ningú i
quan vam arribar a baix, a
Puente del Inca, vam trobar
l’exèrcit traient gent. És clar,
“dos tios per la muntanya”
amb la tempesta de neu
que afectava tota la vall, no
era gens important! Aquesta
vegada sí que va ser supervivència pura. Jo vaig patir
congelació als dits de la mà,
semblaven de suro. A base
de temps vam recuperar-nos
de les lesions.

—Tot i així, s’hi torna.
—Sí, sí, hi tornes.
—Saber abandonar i no fer
un cim també és important.
—Sí, cal saber desdir-te quan
veus que si continues, no
tornes. A vegades, ho tens a
tocar, però s’ha de baixar; la
foscor, el mal temps, el cansament, són factors que impedeixen arribar. En alguna
ocasió, ja has fet la part més
difícil de l’ascensió, veus que
els lloms que queden són fàcils, però cal saber renunciar.
I no tot són grans cims, per
al Pep: les travesses, els
corriols, “les caminades”
formen part del seu ventall

Arxiu Cañellas

d’il·lusió i benestar. La conversa continua i ens endinsem en l’arribada de metge
a Balsareny i la seva passió
per l’excursionisme al poble,
així que continuarem aquest
segon capítol en el Sarment
del mes de setembre.
El Pep tindrà feina a
escriure les seves memòries
perquè és una persona que
la seva curiositat, dedicació, entrega, professionalitat
i humanisme l’han carregat
d’experiències de vida fantàstiques. I com que està
disposat a continuar sent
present i útil en diversos
llocs i tasques, la seva plenitud encara l’anirà completant.
Gràcies Pep, continuem
al setembre.
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‘Una familia como cualquier otra o la Casa del Algarrobo’,
de Diego Galera Morales
Ramon Carreté

Diego Galera ens presenta
un nou llibre, de 490 pàgines, publicat per Europa
Ediciones, de Madrid, el setembre de 2021 i imprès a
Roma per Rotomail Italia el
març del mateix any; val a dir
que el text hauria necessitat
una revisió més acurada per
part de l’editorial. Com en el
cas de Otra vez con el alba
despierto y sueño un nuevo
día—, es tracta d’un relat
en prosa, per bé que en el
text hi ha també poemes. Si
aquell altre llibre era en bona
part autobiogràfic, el present
volum és una curiosa combinació de realitat i ficció. En
efecte, l’argument comença
essent l’autobiografia del
jove Diego, amb la descripció del seu poble natal, Gafares (Sorbas, Almeria), la
seva casa pairal —un cortijo allunyat del nucli urbà,
amb un garrofer al davant
de casa, on família i veïns
celebren animades tertúlies
vespertines. S’hi expliquen
els primers anys de la vida
de l’infant.
Però quan el protagonista
(és a dir, l’autor) encara no
tenia cinc anys, el llibre passa a esdevenir una novel·la
de ficció. Perquè mentre
el Diego de debò se’n va
venir a Balsareny amb la
seva família, en l’obra continuen vivint tots a Gafares.
L’argument, doncs, narra

R. C.

fets imaginaris que haurien
pogut passar, tot i que una
part dels personatges i dels
ambients continuïn sent reals, perquè sovint s’hi barregen realitat i ficció, fins i
tot amb algun anacronisme
que no desmereix l’interès
d’aquest joc de miralls.
Quan el Diego de ficció arriba a la majoria d’edat té una
il·luminació mística que el
determina a seguir un camí
peculiar de vida religiosa
des de la laïcitat. Així, havent aconseguit entrevistarse amb Pau VI i Joan Pau II,
i proveït d’una butlla papal
que l’hi autoritza, viatja de
primer per Andalusia i després va recorrent esglésies,
catedrals, monestirs i santuaris marians per tota la
península Ibèrica, incloent
Fàtima i Lisboa, i també va a
Lorda. De moltes de les esglésies o llocs de culte que
visita n’explica la història
o les llegendes i en fa una

breu descripció monumental, i si estan dedicades a
algun sant en conta la vida
i miracles.
El llibre s’allarga amb nombroses pàgines que són
fragments dels Evangelis o
d’altres llibres del Nou Testament que el protagonista
escull per predicar a cada
lloc on arriba, i que l’autor
transcriu textualment, junt
amb l’exegesi que el predicador hi fa. També hi ha força poemes, del mateix Diego o d’altres autors; i encara
diversos incisos —algun,
per a mi, completament extemporani—, però n’hi ha un
d’especialment emotiu: el
que dedica a la mort del seu
amic, i meu, el balsarenyenc
Rafa Vilanova. Vull destacar
els esments que fa al poeta
Climent Forner, i li agraeixo
que m’hagi dedicat el llibre,
juntament amb mossèn Antoni Bonet, en Francisco
Egea i en Josep Gudayol.

Recordem que el passat 25
de març, el Diego en va fer
la presentació a Balsareny
(vegeu Sarment d’abril); a
més, el 20 de maig va recitar una antologia dels seus
poemes a la sala Sindicat,
acompanyat a la guitarra
per Cecili Rueda. Benvingut
aquest nou llibre, que segur
que no serà l’últim que ens
augura.

Portada del llibre: Europa Ediciones

u, 22
8 68
ENY

c, 44
5 08
ENY

11
38
NY

er

Ó

15

AMPA

AMPA: Festa de fi de curs

ELECTRICITAT
FONTANERIA
per la il·lusió i la màgia que desprèn l’esforç, l’aprenentatge i
El passat dia 17 de juny
els valors educatius que any
l’AMPA de l’Institut Escola
rere any ens mostren alumnes
Guillem de Balsareny va ori claustre, va ser molt gratifiganitzar,Àngel
en col·laboració
amb 93 839 61 61 - BALSARENY
Guimerà, 21 - Telèfon
cant. Moltes gràcies a tots per
el centre, amb l’Ajuntament i
fer-ho possible! Ens retrobem
amb l’AEIG Guillem de Balsael proper curs, que enguany
Capacitació transportistes
reny; la festa de final de curs
començaràMatèries
els dies
següents:
perilloses
escolar. Feia dos cursos que
no s’havia pogut celebrar, a • Educació infantil i primària:
Inici de les classes, dilluns
causa de les
restriccions
per
CENTRE
DE FORMACIÓ
5 de setembre, amb horari
la pandèmia, i l’última edició
FEM
TOTS
ELS
CARNETS
de 9h a 13h.
es remunta al final de curs
•Cra.
Educació
secundària:
Inici
2018-2019.
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
de Berga, 41
- BALSARENY
Tel. 93 874 38 57
Tel. 93 839
60 88
de les classes,
dimecres
7 de setembre, amb els
Les ganes de celebració eren
següents horaris: dilluns,
evidents. Va haver-hi una molt
dimarts, dijous i divendres
bona participació de l’alumnat
de 8h a 13’30h; i dimecres
i les seves famílies, que van
de 8h a 13h.
poder gaudir, des de primera
hora de la JOIERIA
tarda, d’inflables
d’aigua, ball d’escuma, “Pho- El centre ofereix un servei de
RELLOTGERIA
tomaton” i circuit
de segway. lleure educatiu (per a infantil i
Al vespre, va ser l’hora del primària) cada dia de setemCreu, 20 - Telèfon
93 839 60
-. BALSARENY
bre76de
15:30h a 16:30h amb
sopar de celebració,
i per
Plaça de l’Església,monitoratge.
5 - AVINYÓ
postres, una truck posava
a disposició dels assistents
un sortit de crepes, gofres,
patates fregides, cafès, etc.
També vam comptar amb la
música i animació de Juanjo
el Tinajas, i en Dani, amb un
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
bonic repertori musical.

AMPA IE Guillem de Balsareny

FONT

Riu

CARNS CAPDEVILA

PRODUCTES ARTESANALS

La festa va suposar molta
9 - Tel. i93 820 02 86 - BALSARENY
feina perJacint
als Verdaguer,
organitzadors
col·laboradors; però, motivats Yolanda Izquierdo

Bar - Restaurant

Comunions,
banquets,
reunions...

EL JARDINET
Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

FEM TOTS ELS CARNETS
Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

Yolanda Izquierdo
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Tecnologia

La cara i la creu de la tecnologia
estretament implicat), és
extrapolable a infinitat de situacions. Els avenços tecnològics són imparables i en la
majoria de casos estan pensats, tornant a la definició de
tecnologia del principi, per
satisfer les necessitats (reals
o artificialment creades per
raons de mercat) de l’ésser
humà o, millor dit, d’una part
de la humanitat.

Ferran Gállego

Els alumnes de 6è de primària de l’IE Guillem de Balsareny van guanyar el 1r premi de Catalunya del concurs
“El camí que ens fa iguals” del
Grup Social ONCE en la seva
38a edició. Ho van fer gràcies
a un cartell que combinava
arts plàstiques tradicionals,
impressió Braille i tecnologia,
per tal de fer-lo accessible
per a tothom d’acord amb
l’esperit inclusiu dels organitzadors (Sarment núm. 523,
p.10).
Aquest fet, del qual hem
d’estar orgullosos com a poble, dona peu a una reflexió
sobre com la tecnologia afecta el nostre nivell d’integració
a la societat.
La paraula tecnologia prové
del grec tekhné (tècnica, habilitat, destresa) i logos (estudi, coneixement) i es refereix
al conjunt de coneixements
(la teoria) i habilitats (la pràctica) que l’ésser humà ha
desenvolupat per satisfer les
seves necessitats. Però és
evident que no tots els éssers
humans tenen les mateixes
necessitats, així que cal ser
molt curosos a l’hora de decidir si un determinat avenç
tecnològic és beneficiós o no
per a tothom. Un exemple:
Quan els telèfons mòbils van
popularitzar-se a finals dels
anys 90 del segle passat, tots
els dispositius tenien un teclat
físic que permetia, a més de
marcar números de telèfon,
escriure text. En poc temps
els smartphones es van convertir en potents ordinadors
de butxaca que permetien fer
trucades, enviar missatges,
emails, gestionar els contactes, l’agenda, jugar, etc.;
i permetien, a més a més,
instal·lar programes addicionals creats per desenvolupa-

Ferran Gállego

dors independents.
Anys després van aparèixer
els primers lectors de pantalla per a dispositius mòbils,
programes que facilitaven
a una persona cega fer servir un smartphone gràcies
a una veu artificial que llegia
els continguts de la pantalla i
altres informacions útils. Amb
anys de retard, un cec es podia per fi beneficiar de tota la
potència del seu smartphone
de la mateixa manera que
qualsevol altra persona.
Si ens parem a pensar en
com aquests avenços van
afectar la societat d’aquell
moment trobem que, al principi, les persones invidents
van quedar clarament marginades davant la popularització dels telèfons mòbils. Mentre la majoria de gent gaudia
d’un petit ordinador a la seva
butxaca que anava molt més
enllà de les trucades de veu,
un cec amb prou feines podia
fer més que memoritzar combinacions de tecles i trucar de
la mateixa manera que hauria
trucat amb un telèfon fix.
Però la mateixa tecnologia
que va generar aquesta discriminació va ser la que, a
posteriori, va possibilitar la
creació de la solució al problema amb els lectors de
pantalla.
Fins que van arribar les pantalles tàctils.

La creixent qualitat de les
pantalles, tant pel que fa a
la imatge com de sensibilitat al contacte, va propiciar
l’aparició de teclats virtuals
dibuixats a la pantalla que
es podien adaptar a les preferències de l’usuari.
La
bona
acceptació
d’aquestes noves interfícies
tàctils va fer desaparèixer els
teclats físics en quatre dies
i tots els smartphones van
convertir-se en un vidre pla.
Va beneficiar-se tothom
d’aquest avenç tecnològic?
És evident que no. Les persones cegues van assistir
impotents a la desaparició
d’una forma àgil i segura
d’interactuar amb el seu dispositiu a través del tacte: el
teclat.
També és cert que, al cap
d’un temps, els lectors de
pantalla van tornar novament
al rescat de la comunitat invident i, adaptant-se a la nova
realitat, van oferir mecanismes per explorar la pantalla
mitjançant el tacte, però sense activar res per accident.
La tecnologia al rescat dels
marginats que ella mateixa
havia creat, un cop més.
Aquesta petita història de la
relació de les persones invidents amb els dispositius
mòbils (en la qual l’autor
d’aquest article s’ha vist

Cada novetat tecnològica
ens aboca a una nova realitat que deixa el nostre món
obsolet de mica en mica. No
cal ser invident per sentirse desplaçat. De cop i volta
veiem com han desaparegut
la majoria d’oficines bancàries. Sentim a parlar de les
bondats de la banca electrònica, sense cap sensibilitat
envers amplis sectors de la
societat amb escasses competències tecnològiques. La
mateixa intel·ligència artificial, que pot fer diagnòstics
mèdics amb una precisió
desconeguda fins ara, es fa
servir també per decidir si
una persona empresonada
pot beneficiar-se d’un permís penitenciari o no. Apareixen notícies que parlen
de fortunes de diners reals
pagades a canvi d’un actiu
digital que costa d’entendre
què és, fluctuacions del mercat de les criptomonedes,
cotxes autònoms o concerts
d’artistes al metavers —on,
per cert, una casa virtual pot
costar més que la casa més
cara de Balsareny.
Impossible estar al dia de tot.
Un cop acceptat aquest fet,
en els articles d’aquesta secció ens conformarem a intentar entendre com la tecnologia afecta el nostre present i
futur, compartirem més dubtes que respostes al voltant
del tema i comprovarem com
ens facilita la vida alhora que
ens la complica.
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Entrevista

Àxel Garcia Escolà, il·lusió per compondre
i a la reducció del grup musical
Josep Gudayol i Puig

El fil musical d’aquest estudiant de música ens obre
aquesta finestra oberta, ja entrats dins d’aquest número de
vacances.
Són les deu del vespre i pels
porticons de l’estança entren uns tímids llampecs, que
fan preveure que es prepara
un ruixat, i amb tot, entro en
amable xerradeta amb aquest
estudiant de música.

Txus Garcia

L’Axel va néixer el 3 de juliol de
2003 a la ciutat de Manresa,
i estudia Producció musical
a ENTI (UB) (Escola de Noves Tecnologies Interactives).
És un entusiasta de còmics
i, tal com ens diu, “sobretot
de Marvel, ja que m’agraden
molt les pel·lícules i conèixer les historietes no està de
més”. L’últim llibre que ha llegit és Yeah! Yeah! Yeah! La
historia del pop moderno, de
Bob Stanley.

anar agradant més la música
i més tard vaig anar a l’Escola
de Música de Navàs, on vaig
créixer com a músic fins ja ser
gran. Ara farà tres anys que ja
no hi soc, ja que vaig decidir
dedicar-me a la meva pròpia
música “a temps complet”.
Aquest any he entrat a la Universitat ENTI i allà és on estic
estudiant música actualment.

sense la música, el món seria
un lloc avorrit i amb la música
puc expressar coses que no
puc arribar a expressar parlant.

— Tens algun precedent en
aquest camp de la música?

— Quantes hores dediques a
l’estudi cada dia?

Li agrada viatjar bastant, puntualment per anar a festivals
o esdeveniments que li interessen, però ho sol fer amb
alguna motivació en concret.
Ha viatjat a ciutats com Amsterdam Londres, París, Amsterdam, Roma, Madrid... En
els seus moments de lleure li
agrada anar al cinema i gaudir
de les sèries.

— El meu pare, que, a part de
també ser músic autodidacte, ha sigut juntament amb la
meva mare els primers que
m’han motivat i han acceptat
que jo volgués estudiar música, un món molt complicat i
difícil. Sempre han respectat
les meves decisions i és el
que més els hi agraeixo més.
D’altra banda, a casa sempre
hem escoltat molta música
i només amb 9 anys ja estava anant a veure concerts a
l’estranger.

— Depèn molt de la quantitat
de feina que es posi per fer a
casa; a finals de semestre i
per als exàmens parcials i treballs és on hi has de dedicar
més temps, és clar. Assignatures com física, tecnologia o
historia de la música són les
que m’han tret més temps, ja
que no són assignatures fàcils i passatgeres. Pel que fa a
instrument, en els estudis que
estic fent és imprescindible
tocar molt el piano, ja que és
un instrument imprescindible
per a l’estudi de la música.

— Explica’ns en primer lloc
com va anar el voler estudiar
música?
— Ja de molt petit em van
inscriure a l’Escola de Música
Municipal de Balsareny, i tot i
que al principi no hi volia anar,
al final el meu jo petit va acabar assumint que els meus
pares no em desapuntarien,
així que quin remei. Fora de
bromes, mica en mica em va

— Quina durada té el curs?
— El curs dura tres anys,
amb l’opció de fer un màster
o postgrau.

ria meravellós poder arribar a
molta gent. Però professionalment el que més em motiva
és treballar com a productor
i ajudar d’altres artistes a enregistrar les seves composicions i la seva música.
— Per últim. Per quin instrument et decantaries?
— El piano ha sigut sens dubte l’instrument que m’ha ajudat més a evolucionar tant a
nivell interpretatiu com a nivell
de composició, però de manera autodidacta he après a
tocar d’altres instruments que
corren per casa com la guitarra (elèctrica i acústica), el
baix, l’ukelele, la bateria i quan
era petit vaig aprendre a tocar
el clarinet. Però sens dubte el
piano és l’instrument amb què
em sento més còmode.

— Que és per a tu la música?
— Per a mi la música ho és
tot, si algú em treia la música seria com si em traguessin
una part de mi que és completament necessària, com
les orelles o els ulls. Es podria
dir que no m’imagino una vida

— Et vols dedicar a tocar i
compondre?
— M’agrada molt tocar i compondre les meves cançons,
de fet tinc un projecte (HIDEPECK) amb una companya
(Berta Jàtiva), amb el qual se-

Txus Garcia
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La balma del Peric
Isidre Prat Obradors

Què és?
És una balma molt significativa del Bages, que es troba
en terme municipal de Mura,
i que constitueix un element
important del Patrimoni del
Geoparc de la Catalunya
Central.

del cementiri. Llavors s’ha de
continuar a peu per la mateixa
carretera, cap avall, però de
seguida veurem un camí que
surt per la dreta. Cal seguirlo i, al cap d’uns 600 metres,
arribarem a la balma del Peric (hi ha una bifurcació a mig
camí, on s’ha d’agafar el camí
de l’esquerra). La balma es
troba a 484 metres d’altitud.

Isidre Prat Obradors

Casa construïda a l’interior de la balma

Com s’hi arriba?
Des de Balsareny, cal anar
cap a Navarcles, travessar
tot el poble i continuar per
la carretera BV-1221 durant
uns 10 quilòmetres fins a
Talamanca i, passat aquest
poble, uns 4 quilòmetres més
fins arribar al trencall de Mura
cap a la dreta (indica 3 km.) i
en forta baixada, per la carretera BV-1223.
El poblet de Mura, catalogat
com un dels més bonics de
Catalunya, queda al fons de
la vall, per on passa una riera
que neix al Montcau. Com és
sabut, les valls del Montcau
pertanyen al Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i Serra
de l’Obac.
Tanmateix, per accedir a la
balma, cal aturar-se al darrer
quilòmetre abans d’arribar al
poble, on hi ha el cementiri
de Mura. Cal travessar la carretera i deixar el cotxe en un
aparcament al davant mateix

Com és i de què
està feta la balma?
Un potent paleocanal que
passa per sobre dona forma
a la balma en qüestió. Això
sol ser freqüent, com també
vam explicar parlant de la
balma de Comaposada de
Castelladral (Sarment, maig
2022). El paleocanal (el prefix
“paleo” ja fa referència a una
cosa antiga), com vàrem dir,
és un espai on antigament
hi passava un curs d’aigua
i més endavant es va anar
omplint amb sediments joves
que es van compactar fins
a formar una enorme llosa.
Tanmateix, si bé a Comaposada els sediments eren sorres, que compactades formaven pedra sorrenca, aquí,
a Peric, es tracta de còdols
grossos que, bo i compactats, van formar un gran conglomerat. Molts dels còdols
són de naturalesa calcària.
Aquests sediments formaven
part del delta que hi havia en
aquesta zona del Montcau,

originat pels dipòsits dels rius
que desembocaven al mar
interior de la Catalunya Central, a l’època de l’Eocè (Terciari; al voltant de 40 milions
d’anys).
Els materials de sota del paleocanal s’haurien anat erosionant i així haurien modelat
a poc a poc la cavitat que en
diem una balma.

recentment i està actualment habitada (al contrari de
l’altra balma, amb la casa en
ruïnes). Això fa que no s’hi
pugui entrar a dintre, ja que
una gran porta “tanca la balma”. Es pot veure bé des de
fora que el gran paleocanal
fa d’aixopluc a la casa que
alberga dintre i s’hi pot tirar
una foto.

Quines mides té la balma?

Forn de calç a la vora

És força gran, comparable
a la de Comaposada. El paleocanal esmentat té uns 25
metres de longitud i uns 7
metres de profunditat cap a
l’interior de la muntanya. Així
mateix, la balma té una alçada màxima d’uns 10 metres
respecte al terra.

Si algú vol visitar la balma (fàcil de trobar i ben accessible),
pot aprofitar per veure també
un forn de calç que es troba
a mig camí (a uns 400 metres
del cementiri). La veritat és
que són les restes del forn, el
que podem veure, donat que
no està en gaire bon estat
de conservació, però també forma part del patrimoni
del Geoparc. Per obtenir la
calç, s’hi feien servir roques
calcàries de les que hem
esmentat que hi ha en aquell
entorn.

Què hi ha al seu interior?
Igual que a Comaposada, hi
ha una casa, però en aquest
cas ha estat reconstruïda

Isidre Prat Obradors

Isidre Prat Obradors

Potent paleocanal de conglomerat que queda sobre de la casa

El bonic poble de Mura amb el cim del Montcau al fons
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Imatges de Balsareny

Resposta a Imatges de Balsareny
Isidre Prat Obradors

La fotografia correspon a la
casa del Maiol, situada als
afores del nucli urbà, però
molt a prop del mateix, al
costat del camí de l’antiga
via del Carrilet. Segurament
alguns heu passat moltes
vegades pel seu costat i
potser no en sabíeu el nom.
Si sortim del nucli urbà pel
carrer del Carrilet (paral·lel
a l’Institut Escola Guillem),
després de travessar l’antic
pont de la via, al cap d’uns
150 metres, veurem la casa
del Maiol a la dreta del camí,
no ben bé al mateix nivell
sinó que queda uns pocs
metres per sota; per tant,
cal fer una petita baixada
per accedir a la façana de la
casa. No és una casa molt
gran, però, per la seva proximitat al nucli de Balsareny,
és com un símbol del poble.
En realitat, la casa està
construïda sobre les terrasses fluvials que fa milers
d’anys van anar deixant al
descobert tant la riera del
Mujal, que passa per sota
del pont, com el Llobregat,
que passa pel sud-est de la
masia. El material principal
de què està feta és la pedra
sorrenca, cosa molt habitual.
El nom de la casa, el Maiol,
ve de la paraula mallol o ma-

Isidre Prat Obradors

llola, que significa “vinya novella”. En aquest cas, el nom
de Maiol és un ieisme molt
propi del català central, és
a dir, el fet de substituir de
so de la lletra “ella” pel de la
“i”, sobretot quan parlem. En
aquest cas, al llarg dels anys,
el nom escrit ha quedat ioditzat: el Maiol. Ja veiem que
és normal a la zona, ja que,
per exemple, a Vilafruns hi
tenim el polígon de les Maioles. L’arrel de la paraula, en
tots dos casos, ens fa pensar que antigament hi havia
hagut vinyes.
Sembla que abans d’edificar
la casa, ja hi havia uns porxos (coberts, pallisses), que
avui, justament, no hi són. La
intensificació de l’explotació
agrària i el consegüent increment demogràfic, amb
l’aixecament de noves terres per plantar-hi ceps, on
abans hi havia erms o boscos, hauria donat origen al
nom del Maiol.
Mentre en documents del
segle XVII només es parla de
vinyes, als cadastres i llibres
de vàlues del segle XVIII i els
amillaraments del XIX apareix pertot arreu el terme mallol (vinya novella) de primer/
segon any; fins que, a finals
de segle, la fil·loxera va estroncar la riquesa vitícola de
Balsareny.

A. Sensada

Comiat al Toni Sensada
Els seus amics

A l’edat de 70 anys ens ha
deixat l’Antoni Sensada
Franch, el fill del Joan Sensada Comaposada, el “Joan
Sereno”, i de la Pilar Franch
Canut. Sempre que se’n va
un amic, no hi ha paraules
que puguin expressar el sentiment de buidor que la seva
absència ens deixa. Per això
el volem recordar amb algunes pinzellades que es facin
un lleu ressò de l’amistat
que ens unia. Des de la infantesa i la joventut, jugant
al carrer Vell, anant a escola, conversant als bancs de
la plaça de l’Ajuntament o
caminant pel terme; i també
fent teatre en els inicis del
grup de La Lluerna.
Als catorze anys va ser el
primer de la colla a entrar al
mercat laboral: va anar a treballar al tèxtil, a l’Ametlla de
Merola. Allà va aprendre a
fons la mecànica dels telers
i de la filatura, que li va servir
per entrar a fer de muntador
per a una empresa de Manresa. Més endavant es va
especialitzar en el manteniment de maquinaria tèxtil, i
va muntar la seva pròpia empresa, on va evidenciar una
gran capacitat emprenedora
i innovadora, procurant estar sempre al dia dels últims
avenços tecnològics; això el
va portar a treballar per tot
l’estat espanyol i també al
Marroc, l’Amèrica del Sud i
diversos països europeus.

Recordem quan, fa molts
anys, una nit de dimecres
Sant ens va explicar que
treballava a Badajoz i que
havia conegut una noia que
li agradava; i ens va proposar d’agafar un cotxe i anar
cap allà. Dit i fet, tres de nosaltres i ell ens vam posar
en camí, i la nit següent, el
dijous Sant, arribàvem a la
ciutat extremenya, on vam
conèixer la Toñi, i ella va
conèixer alguns dels amics
del Toni. Més endavant,
quan es van casar a Badajoz, també hi vam anar una
representació de quatre parelles de balsarenyencs.
Aquesta amistat va perdurar amb els anys, i a mesura
que ell, i nosaltres, engrandíem les famílies, ens vam
continuar veient i reunint, ja
fos en celebracions de cap
d’any, en divertides comparses de Carnestoltes o
en excursions; i també ens
va acollir sovint a casa seva
amb la Toñi, organitzant calçotades o barbacoes on
ens ho passàvem bé recordant les mil anècdotes
alegres que ens venien a la
memòria.
Ara ens ha deixat, i només
podem dir-ne bones paraules, però escasses i incapaces d’expressar el dol que
sentim a la Toñi i als seus fills
i nets. El recordarem tal com
l’hem vist sempre: alegre,
rialler i bonhomiós, un gran
amic i una bona persona.
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Temps d’estiu
dies més llargs, per retrobarnos i ressituar-nos. Aprofita
per desbrossar tota supèrbia, egoisme, hipocresia,
mentida, cobdícia, mandra,
enveja, crítica…, totes aquelles coses que embruten el
nostre cor i no ens deixen
viure amb puresa i netedat la
nostra vida. Reconnectem la
nostra brúixola al bon camí
de Déu.

Mossèn Antoni Bonet

1- Viu el diumenge. Al temps
d’estiu, i de vacances per a
molts, la vivència cristiana del
diumenge no perd la seva essència. Déu no fa vacances, i
el diumenge continua essent
el dia del Senyor, dia que el
Crist ressuscitat ens salva i
ens porta a viure i a compartir l’alegria cristiana amb la
gran família dels fills i filles de
Déu. Aprofita per participar
amb més calma a l’Eucaristia
dominical ja que tens més
temps lliure.
2-Viu la natura. Siguis on siguis, a la platja o a la muntanya, a la serralada o a la plana.
Obre la teva mirada a la natura que t’envolta. Gaudeix dels
altres, del sol, dels ocells, de
l’aire, de les flors…, en definitiva, de la vida que Déu ha
creat, i aprofita aquests moments per adorar i donar gràcies a Déu Creador que li ha
donat tanta bellesa.

l’espòs, de la mare i del pare,
de les filles i fills, de les àvies i
avis, de les ties i els oncles…
Dialoga, juga, gaudeix d’ells.
Prega en família. I demana a
Déu també que ajudi a guarir
les ferides que puguin haverhi, amb el propòsit de ser instruments de la seva pau i del
seu amor.

3-Viu la pregària. Estiu és el
temps que ens dona grans
dies o dies més llargs, per trobar, des de la serenor, temps
per a Déu. Temps de diàleg
amb Déu, d’oració, de pregària, per poder resar al Déu
que ens habita, i per abraçar
el món, amb més consciència, amb més llum, amb més
força, amb més tendresa.

5-Viu l’amistat. Des de
l’escolta, la confiança, l’ajuda,
el diàleg, l’enriquiment i el
respecte a la dignitat dels
altres, gaudeix de l’amistat,
d’aquelles persones que són
companys de camí a la vida i
que alegren i conforten la vida
personal. Aprofita per trobar
temps i moments per fer trobada, per enfortir els llaços
de l’amistat i de la fraternitat.
Dona gràcies a Déu i pren
consciència de la grandesa
de la dignitat de tota persona humana que és imatge de
Déu. Sense oblidar de conrear l’amistat amb Déu.

4-Viu la família. El temps
d’estiu ens dona l’oportunitat
de viure sense presses i gaudir de la família: de l’esposa i

6-Viu la netedat de cor.
Amb la proximitat a Déu, i des
de l’oportunitat del temps
que ens regala a l’estiu, amb

7 - Viu la justícia. El mateix
amor de Déu ens empeny a
la lluita de la vida, la lluita de
l’amor per als altres. Prendre
consciència que formem part
de la gran família de Déu, redescobrir la fraternitat universal. D’altres treballen perquè
d’altres gaudeixin de vacances. Lluitar i pregar per vèncer les injustícies d’aquest
món contra els drets de tota
persona humana: des del
respecte. El dret de la vida,
amb tot el que comporta,
de tota persona humana.
Connecta’t a l’amor de Déu
per viure el seu amor i la seva
justícia envers els altres.

Festa de l’Assumpció de Maria:
Dilluns, 15 d’agost. Eucaristia a les 12 del migdia, amb la benedicció d’una imatge i
la inauguració d’algunes millores.
Visita nocturna a l’església parroquial:
Dissabte, 20 d’agost de les 9 a les 10 del vespre, amb la il·luminació dels sis vitralls
i algunes explicacions. Visita oberta a tothom!

8-Viu la vida. La vida és el
gran do de Déu. Sigues responsable. Tant si et quedes a
casa com si viatges, no facis
perillar la teva pròpia vida i
evita el risc per a la vida dels
altres.
9-Viu la solidaritat. L’amor
no fa vacances. Viu la justícia des de l’amor, compartint amb aquelles persones
que resten amb necessitats
de les coses més bàsiques:
menjar, casa, treball… Pensa
en tots aquells que no tenen
possibilitats de fer vacances,
en aquells que els hi manca
el pa de la cada dia. Sigues
generós i agraït.
10-Viu el teu nom i la teva
condició cristiana. Finalment, no t’avergonyeixis de
ser i viure com a cristià. Falsejaries la teva identitat. Déu no
es pren vacances per cercar
tota persona humana. L’amor
de Déu ens urgeix, i les vacances poden ser un temps
excepcional per sortir a la
seva trobada. A l’estiu continuem sent cristians i, a més,
tenim una excel·lent oportunitat de ser-ho i demostrar-ho.
BON ESTIU!!

ENY
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Vandalisme o atac feixista? Recuperar la memòria
Maribel Andreu

El juliol de 2016, es va commemorar a Balsareny, els 80
anys de l’Olímpiada Popular
de 1936; una Olímpiada de
caràcter marcadament antifeixista. Els actes van durar
una setmana.
L’11 de juliol es va pintar un
mural davant de la piscina
municipal, i al llarg de tota
la setmana, es van celebrar activitats diverses. Per
exemple, el grup La Garsa
va muntar una sessió de
cinema a la fresca; el divendres 15, a la Sala de Plens,
hi va haver una conferència
sobre el tema; es va córrer una milla olímpica, etc.
Hi van participar diverses
entitats: el Casal Verge de
Montserrat, actors i dansaires de l’equip d’Altafulla, el
Club d’Escacs, Ràdio Balsareny, el Centre Excursionista i altres. Es pot consultar
el Sarment de juliol 2016, i
llegir-ne tota la crònica.

Maribel Andreu

Maribel Andreu

no ha fet cap nota condemnant l’atac, i tampoc sé de
cap entitat promotora que
hagi emès cap queixa.
Que ha passat? La resta de
pintures dels murs adjacents
estan intactes, només s’ha
atacat aquesta, on el lema
era “Esport Sí, Racisme No”.
Està signat amb un escut de
l’Ajuntament, Balsareny, 1117 juliol, 2016.

No es pensa fer res per reAquest mes de juny de parar un atac ben visible?
Qualsevol
2022, ha aparegut elM.mur
Mar Pulido
Cañellaspot anar amb un
pot de pintura o un esprai i
amb la pintura commemora- DELEGADA
tiva totalment
tapada. Potser atacar l’espai públic?
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
m’equivoco
i
no
me93n’he
asBruc, 19-21 - Tel.
875 16
44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
Això no ha estat vandaliswww.funerariafontal.com
sabentat, però l’Ajuntament

me, ha estat un atac cap
a una forma de viure la societat. I sense cap respecte
vers un equip de govern que
en el seu moment va aglutinar entitats i va cohesionar
col·lectius, de la qual cosa
haurien de prendre nota altres governs.
Al final, si no es planta cara,
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Arxiu

qualsevol podrà esborrar
parts de la nostra història, i
si no aprenem, estarem condemnats a repetir els errors
que, com a societat, ja hauríem d’haver superat.
Dedicat a totes les que van
pintar el mural, i al sentit del
mural mateix. Ni oblit, ni perdó: reparació!
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· Automatismes
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Conclusions del Fòrum d’Entitats 2022
Fòrum d’Entitats

Document on s’expressen
les conclusions del debat
que han dut a terme persones, col·lectius i entitats
representades en el Fòrum
celebrat el dia 30 d’abril del
2022 a Balsareny
La vitalitat d’una comunitat
s’expressa fonamentalment
a través de les iniciatives que
emprenen els seus habitants
de manera espontània i voluntària, agrupant-se i desenvolupant activitats esportives,
culturals, socials, comercials
i filantròpiques.
Aquesta comunitat en el seu
conjunt, i els seus representants electes, les han de reconèixer i valorar per la seva
tasca altruista, tot facilitantne el desenvolupament.
A Balsareny, les agrupacions
representades en el fòrum
hem expressat la nostra voluntat de continuar treballant
per tirar endavant els nostres
projectes, amb il·lusió i ganes
de renovar-nos i adaptar-nos
als nous temps.
Totes les entitats, grups
d’acció i col·lectius tenim la
voluntat de crear sinergies i
servir-nos-en per millorar la
comunicació, la coordinació entre nosaltres i el treball
en xarxa, que ens permetin
avançar en l’optimització de
recursos, la cooperació i el
suport entre entitats, i la defensa col·lectiva de les nostres reivindicacions. Per tant,
engeguem un procés, a través d’un grup de treball, per
a trobar mecanismes àgils
i efectius perquè això sigui
possible.
Ens proposem, també, promoure un diàleg intergeneracional per millorar la incorporació dels joves a les

nostres entitats. Fer autocrítica, posar en valor les seves
aportacions i fer confiança a
noves mirades, perquè representen la renovació necessària. En aquesta línia,
donem el nostre suport i valorem la feina d’aquelles entitats que treballen amb adolescents i joves preparant-los
per a l’activisme social. Quan
aquestes entitats falten, és
més fàcil perdre les noves
generacions pel camí.
Veiem igualment necessari
reforçar la coordinació amb
aquells agents socials i educatius amb els quals compartim projecte de poble.
Finalment, totes les entitats
volem aconseguir instruments útils que facilitin les
nostres activitats. Necessitem locals i espais, d’ús propi o compartit, per a dur a
terme els nostres projectes i
tasques.
Estem convençuts que una
administració local que faciliti la vida associativa i
l’organització de grups actius
pot ajudar moltíssim a aconseguir aquests propòsits.
Malauradament, en aquests
moments percebem en el
nostre consistori una actitud
que més aviat ho dificulta.
Des d’una excessiva i, al nostre entendre, absurda normativització de les relacions amb
els col·lectius i entitats, passant per un desinterès cap
a les activitats que alguns
col·lectius duen a terme, fins
a una falta d’interlocució planera i fàcil.
Sense pretendre evitar les
necessàries
discrepàncies
i visions diferents, voldríem
tenir l’Ajuntament al costat i
sentir-lo amic, proper i que
ens escolti. Entenem que hi
ha d’haver un ús equilibrat i
lògic de la normativa, sem-

pre al servei de la seguretat
i la racionalitat, però sense
que la rigidesa en l’aplicació
de la norma, la seva aparent
arbitrarietat o la dilatació dels
tempos passin davant de les
relacions i la interacció humanes. Un poble no pot ser
vist ni gestionat, només, des
d’una perspectiva numèrica
i burocràtica. Són anhels,
emocions, relacions, situacions socioculturals diverses
i riques en constant evolució
i canvi.
Necessitem
i
desitgem
una interlocució fàcil amb
l’Ajuntament, en què hi puguem trobar l’acollida habitual que en una societat democràtica petita i propera,
com la d’un poble, se sol
donar.
Creiem que amb la vitalitat
associativa, les ganes i la
il·lusió que col·lectius i entitats
expressem dia a dia, Balsareny, com moltes comunitats
semblants, dona garanties
per a una vida rica socioculturalment i esportiva. Només
cal deixar-les fer i garantir-ne
la viabilitat, tot evitant dificultats innecessàries. En molts
casos, a més, si es poden
facilitar eines com ara espais,
locals i recursos econòmics
o materials, aconseguirem
que el poble no sigui només
un espai de residència amb
elements d’oci, sinó una comunitat, un nucli humà amb
riquesa cultural i social.
Les entitats,
Balsareny,
11 de maig del 2022
Aquest document sintetitza
les conclusions a les que va
arribar el Fòrum d’Entitats
celebrat el dia 30 d’abril
de 2020 amb la participació de les següents entitats,
col·lectius i comissions de
treball:

Centre Excursionista de Balsareny, Comissió Pere Casaldàliga, Peta Fluix, Bastoners de Balsareny, Els que
Més+Sonen,
Campaners,
Comissió de la Festa dels
Traginers, Unió Ciclista Alt
Llobregat, Centre Instructiu i
Recreatiu, La Garsa, Astroamics, Unió Esportiva Balsareny, Associació Comissió
de Reis de Balsareny, Cercle
Cultural de Balsareny, Sarment, Agrupament Escolta
i Guia Guillem de Balsareny,
Geganters de Balsareny,
Cercle Artístic de Balsareny,
Associació de Botiguers i
Comerciants de Balsareny,
Pastorets de Balsareny, Mans
Unides, comissió Memòria
Balsareny, comissió Voluntariat, comissió Medi Ambient.
En el moment d’aquesta publicació i lliurament, ja hi han
manifestat explícitament la
seva adhesió les següents
agrupacions:
Comissió Pere Casaldàliga, Peta Fluix,Bastoners de
Balsareny, Centre Instructiu
i Recreatiu, La Garsa, Unió
Esportiva Balsareny, Associació Comissió de Reis de
Balsareny, Cercle Cultural de
Balsareny, Sarment, Agrupament Escolta i Guia Guillem
de Balsareny, Geganters de
Balsareny, Pastorets de Balsareny, Comissió Memòria
Balsareny, Comissió Voluntariat, Comissió Medi Ambient.
Volem acabar afegint que si
alguna no s’hi troba representada, sempre té la possibilitat d’afegir-s’hi.
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Punta de Brau / Repte

Nosaltres ho vàrem fer;
ara us toca a vosaltres sense por!
d’un poema de l’escriptor
de principis del segle XIX
Sí, nosaltres, en aquell dia Gustav Schwab i es titula ‘El
que omple i omplirà la nos- genet i el llac de Constança`.
tra història, vàrem travessar Narra la història d’un genet
essent conscients del perill que ha de travessar en vaid’enfonsar-nos amb dignitat, xell el famós llac de la ciuperò sense por; vàrem ser tat alemanya fronterera amb
vexats i apallissats, però va- Suïssa. El llac és glaçat i ell,
sense adonar-se’n, el va tralents per sobreviure.
vessant a cavall sense distingir laCañellas
terra ferma i erma del
Avui i amb la nova flamarada
M. Mar Pulido
gel i, òbviament, sense ser
del recent arribat estiu, em DELEGADA
conscient
del perill. Quan
plau compartir
TANATORI: amb
Carrilet,vosal99 - Tel. 650
47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21
- Tel. 93a875
16 44 - Fax
93 872
22 - MANRESA
arriba
a 63
l’altra
riba, s’adona
tres dignitat
poètica
través
de Marga Moreno awww.funerariafontal.com
la seva de la proesa que ha fet invocolumna “De reüll”, en, com luntàriament. I, malgrat que
sempre, el meu diari El Punt la gent que l’ha vist arribar
l’està lloant com un heroi,
Avui, “Travessar el llac”:
el genet, de cop i volta, es
“Hi ha un relat molt popular desploma de la muntura i,
als països de parla aleman- corglaçat de veure el que ha
ya que, com acostuma a aconseguit sense ell saberÀgueda Borrero - Margarida Noguera
passar, ha donat pas a una ho, mor. Travessar el llac de
expressió quotidiana. Prové Constança ha quedat com
Josep Gudayol i Puig
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cavalcat sobre gel trencadís
durant un temps i que gairebé ha tocat l’altra riba, però
que ara, girant la vista enrere, s’ha espantat de la gesta que ha fet. De fet, no tant
el país com certs polítics.
Som-hi, doncs, sou vosaltres, mentiders, els que heu
de travessar el LLAC sense
excuses de mal pagador.”
(El Punt Avui, juny 2022).
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Roc Carulla

Resposta al repte 71:
Una proporció de 1:51.

· Automatismes
Una
escala de 5 m es recolza sobre una paret.
· Fabricació
reparació
Quina
és la i seva
inclinació si l’extrem que toca terra es troba
a· Ferreteria
3 m de laenparet?
general
Salut i lògica!
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una metàfora que al·ludeix
a l’atreviment inconscient
i a la por retrospectiva. És
tan popular que s’hi refereixen creacions de diverses
disciplines, i potser la més
coneguda és l’obra de teatre
de Peter Handke Cavalcada
sobre el llac de Constança.
Tot això ve a tomb perquè
sovint els ciutadans tenim la
sensació que aquest país ha
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