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Activitats de la Comissió Casaldàliga

La Comissió Pere Casaldàli-
ga va estar present el passat 
dia 25 de setembre al Teatre 
Auditori Agustí Soler i Mas 
de Navarcles, en l’acte de 
lliurament del Premi Pere 
Casaldàliga a la Solidaritat 
que concedeix anualment el 
Festival Internacional de Ci-
nema Social de Catalunya, el 
Clam.

Enguany l’entitat guardona-
da va ser la Cooperativa 
l’Olivera, nascuda l’any 1974 
a Vallbona de les Monges, la 
qual és un referent en la in-
serció de persones en situa-
cions especialment desfavo-
rides per mitjà del treball en 
l’entorn rural i l’elaboració de 
vins i olis ecològics. Des de 
l’any 2010, a més, l’Olivera 
també impulsa un projecte 
per a joves amb necessi-
tats especials, centrat en 
l’obtenció i comercialització 

Comissió Pere Casaldàliga

de l’únic vi obtingut a la ciu-
tat de Barcelona, concreta-
ment des de la masia de Can 
Calopa, dins del Parc Natural 
de Collserola.

Valentí Oliveras, president 
del Festival, va subratllar que 
aquest guardó va néixer el 
2004 per reconèixer perso-
nes o entitats que «treballen 
per un món millor» i, sobre-
tot, per recordar «la petjada 
i el missatge» de Pere Ca-
saldàliga. L’entitat d’origen 
urgellenc s’afegeix a una 

llista de guardonats on hi ha 
l’Associació Lligam, la Fun-
dació Arrels, Proactiva Open 
Arms, Pallassos Sense Fron-
teres o l’activista Arcadi Oli-
veres; entre altres.

Comissió Pere Casaldàliga

Premi a la Cooperativa l’Olivera

Comissió Pere Casaldàliga

Comissió Pere Casaldàliga
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La Fundació Pere Casaldàli-
ga també va organitzar un 
acte al Casino el passat dia 
2 d’octubre, juntament amb 
el Cercle Cultural de Balsa-
reny, el Centre Instructiu i Re-
creatiu, Balsareny Educa i la 
dissenyadora Imma Franch, 
sempre compromesa amb 
les causes per un món millor, 
i a qui agraïm la seva partici-
pació en el disseny del cartell.

Aprofitant la visita a Europa 
d’Elizabet Cerqueira, briga-
dista a Zàmbia pel Moviment 
Sense Terra (MST), convida-
da per una organització ale-
many, la Fundació Pere Ca-
saldàliga va donar-li acollida 
a cal Lleter, i ens va donar 
així l’oportunitat de conver-
sar-hi i conèixer una mica 
més la situació actual del 
Brasil, justament el dia que 
s’hi celebraven les eleccions 
presidencials. Cerqueira va 
mostrar-se agraïda i emocio-
nada per haver pogut fer nit 
a la casa on va néixer Casal-
dàliga, en un dia tan impor-
tant com esperançador per 
al Brasil.

En la seva interessant xerra-
da al Casino, presentada per 

Comissió Pere Casaldàliga

Conferència d’Elizabet Cerqueira al Casino

Comissió Pere Casaldàliga

Glòria Casaldàliga, presi-
denta de la Fundació Pere 
Casaldàliga, Cerqueira va 
explicar-nos de primera mà 
alguns detalls del Brasil, on 
les autoritats criminalitzen el 
procés de la lluita per la te-
rra i l’MST és vist pel govern 
com un  grup de terroristes, 
lladres de terra. La terra, va 
dir, ha de ser vista i respecta-
da com un bé comú per a to-
tes les persones, i en canvi 
és precisament el ministre 
brasiler de Medi Ambient qui 
aniquila l’Amazònia en favor 
del latifundi, de l’agronegoci 
i del capitalisme, contra 
les persones, els pobles i 
l’agroecologia. El govern de 

Bolsonaro criminalitza la llui-
ta dels moviments socials, 
utilitzant la corrupció i la 
violència a un alt nivell, amb 
una policia que mata gent 
jove i extermina els pobles 
indígenes, alhora que causa 
la inseguretat dels activistes 
pels Drets Humans, i també 
del moviment LGTB o de la 
població negra.

Davant d’aquests escena-
ris, l’MST té sort quan rep 
suport d’altres organitza-
cions i sent la sensibilitat i 
la solidaritat de la comunitat 
internacional; perquè el ca-
pitalisme no afecta sols el 
Brasil i l’Àmerica Llatina, va 

continuar la brigadista, sinó 
que és un problema inter-
nacional. Cal una educació 
que s’allunyi del capitalisme 
i ens apropi a les persones, 
a la política social, i a la de-
mocratització dels recursos. 
Tot i la difícil situació que viu 
el país, Elizabet Cerqueira se 
sent esperançada, i així ens 
ho va transmetre al Casino. 

Comissió Pere Casaldàliga

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

Juan Herrera - 670 23 07 75

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

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

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com

FORN
Pa i Pastisseria

Travessera, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55 

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36

TAVERNA EL BOTER
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Imatges de Balsareny

Tornem aquest mes d’octubre amb una altra fotogra-
fia sobre algun indret de Balsareny o proper. Recor-
deu que pot trobar-se al terme municipal de Balsareny 
o també en punts propers, ja pertanyents a termes 
veïns (Castellnou de Bages, Gaià, Navàs o Sallent). A 
veure, doncs, si endevineu d’on es tracta i en sabeu 
alguna dada.

Recordeu que podeu veure millor la foto a la nostra 
versió digital: www.sarment.blogspot.com i que tro-
bareu la resposta més endavant, en aquest mateix 
número de Sarment.

Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors

Bicicletada popular

Dintre els actes de la set-
mana europea de la mobi-
litat, el dia 23 de setembre 
el Club Ciclista Alt Llobregat 
Pla i Baixada, juntament amb 
l’Ajuntament de Balsareny, 
vam organitzar una bicicleta-
da popular pel terme. 

La pedalada va tenir un reco-
rregut d’uns 6 km, una part 
pels carrers del poble i la res-
ta pel camí de la via i la vora 
del riu. Tot i que va fer un bon 
dia, el nombre de ciclistes no 
va ser gaire alt; esperem que 
l’any que ve hi hagi més par-
ticipació. 

En nom del Club Ciclista vull 
agrair el seu suport a tothom 
qui ha col·laborat per poder 
dur a terme aquesta activitat.

Jesús Acevedo

Alfred Selgas

Alfred Selgas
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Activitats del Casino

A finals de l’estiu i ja entrada 
la tardor, el Casino del Cen-
tre Instructiu i Recreatiu ha 
estat testimoni d’un seguit 
d’activitats. 

La tarda de divendres dia 16 
de setembre, l’Agrupament 
Escolta i Guia Guillem de 
Balsareny exposava el seu 
nou curs al Casino, es-
pai que el curs passat va 
ser el Cau de la represa de 
l’escoltisme a Balsareny. En 
aquest nou període, el poble 
podrà disposar novament de 
tres branques: Castors i Fu-
res, per als infants nascuts 
durant els anys 2014-2015-
2016; Llops i Daines, per 
als nascuts durant els anys 
2011-2012-2013; i Ràngers i 
Noies Guies, per als nascuts 
els anys 2010 i 2009.

L’agrupament va donar-nos 
les gràcies per haver-los ce-
dit els nostres espais durant 
el curs passat, i nosaltres els 
agraïm l’empenta i el valuós 
treball que duen a terme. 
Haver-hi participat és tot un 
privilegi per a nosaltres. Els 
deixem les portes ben ober-
tes per seguir-los donant res-
guard sempre que els con-
vingui. Enguany el Cau serà 
a una de les sales del local 
d’entitats, que l’Ajuntament 
els ha facilitat.

L’endemà, 17 de setembre, 
el nostre més que centena-
ri teatre va ser escenari de 
l’obra escrita i dirigida per 
Climent Ribera La flor de 
l’autopista. Amb el nom de 
Companyia La Swanson, 
en Climent i la Núria Gómez 
ens porten a un cementiri on 
dos personatges, la Lídia i 
en Ricard, protagonitzen una 
trobada plena de converses 
trivials sobre la vida i la mort, 
que acabarà desencadenant 
una sèrie de complicitats 

Centre Instructiu i Recreatiu

Txus Garcia

i confessions en un sopar 
improvisat. L’obra, que es 
va presentar a la Sala Pan-
golí de Barcelona el passat 
9 d’abril, on va estar en car-
tellera fins al 18 de juny amb 
una molt bona crítica del pú-
blic, va fer parada al Casino, 
en doble sessió, i amb totes 
les entrades exhaurides. La 
companyia de teatre té pre-
vist representar-la també al 
Centre penitenciari Brians 
1, el dia 15 d’octubre; a Ca-
brianes, el 13 de novembre; 
a Valldoreix, el 12 de febrer i 
a Sant Feliu de Guíxols el 25 
de març. També ha estat re-
presentada en escenaris no 
tan convencionals, com ara 
el terrat del Bar Caracas de 
Manresa i l’Hort dels Cirerers 
de Balsareny; i està disposa-
da a seguir mantenint aquest 
format, oberta a noves pro-
postes.

Seguint amb els actes ce-
lebrats al CIR, el dia 23 de 
setembre, amb un teatre no-

vament ple, projectàvem el 
documental Solitud als An-
des: 40 dies a la Cordillera 
Blanca, de Marc Rovira i Jo-
sep Roset. Ens expliquen la 
seva vivència quan, el març 
del 2020, l’Organització 
Mundial de la Salut declara-
va situació d’alerta per pan-
dèmia mundial a causa de la 
Covid-19. La reducció de la 
mobilitat i els confinaments 
en l’àmbit internacional van 
fer que les serralades més 
concorregudes del plane-
ta esdevinguessin autèntics 
paisatges solitaris. Van pujar 
a l’avió, en plena pandèmia, 
el maig del 2021. En arribar 
a Huaraz —centre neuràlgic 
de l’alpinisme andí— es van 
trobar una ciutat pràctica-
ment sense alpinistes i unes 
muntanyes que havien estat 
dos anys sense ser escala-
des. Durant quaranta dies 
van viure una experiència 
extraordinària: la Cordillera 
Blanca en la seva essèn-
cia. Estaven sols als Andes i 

ens en van fer partícips amb 
aquesta magnífica projecció 
al Casino. 

Altres actes que han estat, 
i estan presents al Casino, 
són la conversa amb Eliza-
bet Cerqueira, brigadista a 
Zàmbia pel Moviment Sen-
se Terra (MST), organitzada 
per la Fundació Pere Casal-
dàliga, el Cercle Cultural de 
Balsareny i Balsareny Educa; 
diversos assajos dels Pasto-
rets de Balsareny, i els nos-
tres tallers: de teatre (amb 
Climent Ribera), d’arts i ma-
nualitats (amb Montse Ribe-
ra, de Rituart), i de ball salsa 
(amb Juanma i Marga, d’O2).

Gràcies a totes les persones 
i entitats que ens omplen de 
vida i de cultura! 

C.I.R.C.I.R.
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Handbol. I Torneig Juan Luis Chávez 
Club Handbol Balsareny

a Club Handbol Balsareny el 
1984. Passant els anys, entre 
ascensos i canvis generacio-
nals (arribant a jugar les fases 
d’ascens a Segona Nacional) 
s’arriba al 1996, any en què 
Chávez, havent donat tot el 
que tenia per donar i després 
de molts anys al capdavant 
del club, decideix donar el 
relleu a Francesc González.

Després d’un repàs a la vida 
del club, es va entregar un 
record a Chávez. Un gran 
quadre ple de diferents foto-
grafies d’equips de totes les 
èpoques de l’entitat, i en el 
qual tots els acompanyants 
van voler donar una ullada 
per buscar la seva versió re-
jovenida. Entre abraçades, 
llàgrimes, paraules i recor-
dant els que ja no hi són, 
l’homenatge va arribar a la fi, 
donant pas a la presentació 
dels equips.

El passat 17 de setembre el 
Club Handbol Balsareny va 
celebrar el I Torneig Juan Luis 
Chávez al Pavelló Municipal 
de Balsareny. Aquest nou es-
deveniment va donar el relleu 
al ja extint Torneig de Setem-
bre, en el qual el club presen-
tava els seus equips per a la 
temporada. 

El torneig és un gran home-
natge a Juan Luis Chávez, 
antic president de l’entitat 
des del 1973 fins al 1996. 
Vint-i-tres anys al capdavant 
d’un club que, en bons i mals 
moments, ha sabut aguantar 
totes les sotragades que han 
passat i que a dia d’avui, més 
a petita escala, continua en-
davant.

La jornada va començar amb 
l’homenatge al gran prota-
gonista de la tarda. Amb les 
grades plenes i amb exju-
gadors, exdirectius, antics 
companys i família rodejant el 
protagonista a peu de pista, 
es va llegir un escrit tot expli-
cant la història del club i d’en 
Chávez, que pràcticament 
van agafades de la mà. 

Una història que comença 
el 1968 quan un professor 
d’escola arribat de fora, Fran-
cisco García, va ensenyar als 
nens què era l’handbol. Des-
prés d’un torneig intercomar-
cal amb diferents escoles, 
joves del poble va decidir for-
mar un equip juvenil i sènior. 
En Chávez va unir-se al club 
com a delegat ajudant en 
Francisco, i al deixar el club 
al 1973, ell mateix va assolir 
la presidència de la secció 
d’handbol del Club Natació 
Balsareny. Les grans tem-
porades dels equips sènior, 
donant-se a conèixer a Ca-
talunya, van obligar a separar 
les dues entitats, creant el 
que fins avui coneixem com 

Jordi Sarri

L’equip benjamí, compost 
per Adrià Cuello Lupión, Unai 
González Boltor, Marc Mar-
sinyach Barriga, Marc Ra-
baneda Guirado (tots quatre 
prebenjamins), Marc Conesa 
Estruel, Maria Vilanova Ro-
vira, Eric Fernández López, 
Samuel Viñals Barrera i Elias 
Lagriba Soler, va ser el pri-
mer en ser presentat, amb 
els seus entrenadors Paula 
Hernández Galera, Adrià Her-
nández Galera i Dani Reina 
Galera.

El següent i últim equip va 
ser l’infantil femení, format 
per Natàlia Lorente Álvarez, 
Clàudia Aznar Mas, Ma-
ria Doncel Bautista, Aruna 
Conesa Estruel, Lia Obiols 
Castillo, Lola Retabé Ribera, 
Patricia Bertran Ruiz, Claudia 
Chiriaco Boix, Aina Rabane-
da Guirado, Zahira Muñoz 
Piedra, Xenia Payarols Mors, 

Gina Chiriaco Boix i Arianne 
Borau Ruiz, entrenades per 
Rafa Andreu Mora, Francisco 
Boltor Cabuchola i Júlia Her-
nando Izquierdo.

Tot seguit, el benjamí mixt va 
estrenar-se en un partit con-
tra l’Handbol Santpedor, un 
equip més gran i amb més 
experiència, on van caure de-
rrotats per un total de 4-12. 
Si bé és cert que encara són 
novells en l’handbol, van de-
mostrar una gran millora pel 
poc temps d’entrenaments 
que porten. Els seguirem de 
ben a prop. 

Al finalitzar els petits, va 
iniciar-se el triangular de la 
categoria infantil femení. Les 
nostres noies van començar 
jugant contra el Club Hand-
bol Vic, equip amb qui es re-
trobaran a la lliga, en un partit 
molt igualat que finalment es 
van acabar emportant les de 
casa per tres gols de diferèn-
cia (12-9). El segon partit en-
tre el Vic i el Club Handbol Vi-
lanova i la Geltrú es va decidir 
ràpidament i va acabar amb 
victòria clara per les d’Osona 
per 7-17. L’últim partit entre 
l’Handbol Balsareny i el Club 
Handbol Vilanova i la Geltrú 
va ser una demostració física 
i de caràcter de les nostres 
noies, on les vilanovines no 
van ser capaces de seguir el 
ritme que imposaven les bal-
sarenyenques. Finalment, el 
partit va finalitzar en un 16-6 
a favor de les locals. 

Jordi Sarri
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Jordi Sarri

Jordi Sarri

Un cop tots els partits van 
haver acabat es va continuar 
amb l’entrega de trofeus. 
Amb els petits del club se’ls 
hi va donar el trofeu de sub-
campió, mentre el Santpedor 
es va alçar com a campió de 
la categoria benjamí. En la 
categoria infantil femenina, 
la tercera posició va ser pel 
Club Handbol Vilanova i la 
Geltrú, seguits del Club Han-
dbol Vic en segon lloc. Les 
noies de l’Handbol Balsareny, 
després de guanyar els dos 
partits, van rebre el trofeu per 
proclamar-se campiones de 

la primera edició del Torneig 
Juan Luis Chávez.

Durant la jornada no va faltar 
el servei de bar a càrrec del 
club, ni la ja mítica botifarra-
da acompanyada de música. 
I es que durant tota la tarda 
no es va parar ni un moment. 
Amb l’ajuda de pares, fami-
liars, amics i membres del 
club es va poder gaudir d’una 
gran festa, la qual esperem 
que es repeteixi cada any al 
inici de la temporada. 

Moltes gràcies a tots aquells 

Jordi Sarri Jordi Sarri

que desinteressadament 
veu donar un cop de mà en 
l’organització i realització 
del torneig, igual que a totes 
aquelles persones que es 
van arribar fins al pavelló, van 

seure a la grada i van gaudir 
de l’handbol i de les nostres 
jugadores i jugadors.  

Us esperem l’any que ve al II 
Torneig Juan Luis Chávez.

Convocatòria assemblea 
ordinaria de socis i dinar
Centre Excursionista de Balsareny
Es convoca a tots els socis/es del Centre Excursio-
nista de Balsareny a l’assemblea ordinària anual, que 
es durà a terme el proper dia 27 de novembre a la 
Sala Petita del Sindicat a les 11:30h del matí, amb el 
següent ordre del dia:
1.- Estat de comptes dels últims tres anys, ja que 
degut a la pandèmia no s’ha celebrat cap assemblea.
2.- Resum d’activitats dutes a terme aquests anys.
3.- Renovació de la junta actual.
4.- Precs i preguntes.

Preguem màxima assistència de socis, per poder re-
novar la junta.
Un cop acabada l’assemblea, a les 14 hores i a la 
mateixa Sala Petita del Sindicat farem un dinar de 
socis, amb càtering de Les Carmanyoles. 
El preu us el notificarem més endavant i caldrà confir-
mació d’assistència.

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements

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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L’Institut Escola Guillem de Balsareny 
demana millores al pati

Després que, el passat estiu 
es varen fer unes reformes 
al pati de l’Institut Escola 
Guillem de Balsareny —que 
a parer de tota la comunitat 
educativa han estat insufi-
cients, han arribat tard i han 
quedat molt per sota de les 
expectatives generades pel 
projecte inicial—, l’equip do-
cent del centre va presen-
tar un projecte de millora 
a la convocatòria de pres-
supostos participatius de 
l’Ajuntament.

Aquesta convocatòria es va 
obrir al mes d’agost i s’hi van 
aprovar deu propostes per 
ser sotmeses a votació popu-
lar, entre les quals no hi havia 
el projecte de l’institut escola, 
que no s’ha acceptat, segons 
sembla, per raons tècniques. 
Aquest mes d’octubre s’han 
publicat els resultats de la 
votació, segons els quals, 
amb un pressupost total de 
50.000 €, s’han seleccionat 
els tres projectes més votats 
que, per aquest ordre, són: 
marcador-panell informa-
tiu al camp de futbol, amb 
un pressupost de 15.000 €; 
material sensorial als parcs 
infantils, amb 20.000 €; i ro-
còdrom, amb 15.000 €. 

El projecte de millora del 
pati de l’escola té un pres-
supost de 8.825 € i defen-
sa la necessitat de tenir un 
espai accessible, divers i 

Isidre Prat Obradors 

Educació

per als gustos de tothom. 
Contempla sis actuacions 
distribuïdes en tot el recin-
te del pati: una cuineta, un 
sorral, una torre d’escalada, 
un circuit d’equilibri, bancs 
i taules de fusta i jardine-
res. Amb això es pretén 
que el pati sigui un lloc més 
per a l’educació dels alum-
nes, d’acord amb els nous 
mètodes d’ensenyament 
del segle XXI, que s’estan 
implantant a tot Catalunya. 
L’ensenyament no només 
es fa a les aules habituals, 
sinó també en altres espais, 
com el pati, l’entorn natural, 
etc. Per això, aquest projec-
te vol millorar les propostes 
de joc i d’aprenentatge dels 
alumnes amb un bon disseny 
del pati, i també millorar-ne 
l’accessibilitat.

Davant la negativa de 
l’Ajuntament a acceptar la 
proposta, l’AMPA ha dit que 
presentarà una instància al 
consistori demanant que 
es reconsideri la situació i 
es porti a terme la proposta 
elaborada per l’equip do-
cent sobre millora del pati. 
També es demana solucio-
nar amb certa urgència els 
problemes d’accessibilitat 
(la construcció d’una ram-
pa que donaria accés des 
de l’edifici d’Educació Infan-
til cap a l’edifici de Primària 
i ESO, salvar l’obstacle de 
l’esglaó de la porta del por-
xo i l’entrada a l’edifici princi-
pal); netejar la part posterior 

del pati i reparar la porta de 
l’entrada principal (aquesta 
darrera necessitat coincideix 
amb el fet que, fa uns dies, 
una família de porcs senglars 
van entrar al recinte escolar 
durant l’horari de menjador).

A més d’aquesta sol·licitud, 
darrerament l’AMPA ha fet 
una campanya de recolli-
da de signatures que donin 
suport a la seva petició. La 
signatura estava oberta a 
tothom i es podia fer perso-
nalment a les hores d’entrada 
i sortida dels alumnes, a la 
porta del mig del pati. També 
hi ha hagut gent que, des-
interessadament, ha agafat 
un full, o l’ha imprès des de 
casa, i ha recollit signatu-
res de gent del seu entorn 
per després fer-les arribar a 
l’escola. La campanya ha tin-
gut una bona acollida, però 
a l’hora de tancar aquesta 
edició en paper de Sarment, 
no hem pogut saber encara 
el nombre de signatures re-
collides, donat que el termini, 
que en principi era només del 
3 al 7 d’octubre, s’ha ampliat 
fins al dia 21 del mateix mes. 
Ho publicarem, si és possi-

Jordi Vilanova

ble, al Sarment digital. Per 
altra banda, segons el diari 
Regió7, fonts del consisto-
ri balsarenyenc asseguren 
que qualsevol proposta que 
sigui una millora pel munici-
pi sempre serà benvinguda, 
que la seva voluntat és que 
l’institut-escola estigui bé 
i que l’AMPA té les portes 
obertes al diàleg.

Doncs esperem que, trac-
tant-se d’un afer tan impor-
tant com l’educació, i que 
afecta tanta gent del poble, 
per no dir a tothom d’alguna 
manera o altra, tenint en 
compte que els joves són el 
futur de la població, hi hagi 
una bona entesa entre tots i, 
gairebé per sentit comú i per-
què el pressupost no és pas 
tan elevat, aquestes reformes 
es facin ben aviat.

Jordi VilanovaJordi Vilanova Jordi Vilanova

Jordi Vilanova
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Jenay i Mercè, dues atletes de Balsareny

Des de fa anys, l’esport és 
a l’abast de pràcticament 
tothom. Els uns el practiquen 
per afecció, altres per fer sa-
lut i alguns arriben a competir 
a un nivell més alt. En aques-
ta secció del Sarment entre-
vistem diverses persones del 
poble que, molt amablement, 
ens parlen de la seva afició 
per l’esport que practiquen.

Aquest mes conversem amb 
la Jenay Hernández i Bovet 
(2007) i amb la Mercè Jun-
yent i Ribalta (2008),dues at-
letes que el juliol passat, amb 
el grup de relleus de l’Avinent 
Manresa en categoria Sub16, 
van obtenir la 3a posició en 
els Campionats d’Espanya 
que es van celebrar a Avilés 
(Astúries). 

Com que és una xerrada 
amb dues persones, en des-
taquem les diferències i els 
aspectes comuns els posem 
plegats.

La Jenay fa triple salt (300 m 
llisos) en la categoria Sub16 
fins a l’inici de temporada 
propera que canviarà per 
edat. També fa relleus en les 
proves de 4 x 100 i 4 x 300. 
El grup de relleus està format 
per cinc atletes: la Jenay i 
la Mercè de Balsareny, una 
companya de Manresa i una 
altra corredora de Sabadell. 

La Jenay fa 7 anys que prac-
tica l’atletisme, primer a Sa-
llent, d’on té un record espe-
cial de la seva entrenadora 
d’aleshores, l’Eulàlia Torres-
casana. De Sallent se’n va 
anar a l’Avinent Manresa en 
la categoria Sub12.

La seva millor marca en 300 
m llisos és 43”5o; 10,92 m 
en triple salt; 2’52”13 en re-
lleus 4 x 300 (pista coberta); 
2’52”45 en 4 x 300 (aire lliure) 

Lluïsa Coma i Alfred Selgas

ments que consisteixen en 
“cansar-te”: “ens matxaquen” 
(se’n riuen quan ho posen en 
paraules, però ens assegu-
ren que és així). És clar, des-
prés d’un mes de vacances 
cal recuperar la forma física! 
Fan curses i exercicis físics 
d’estiraments, abdominals, 
etc.

Els entrenaments de salt i 
velocitat els fan plegades 
perquè ara mateix totes dues 
pertanyen a la categoria 
Sub16. Tot i així, com que el 
nombre d’atletes no és gai-
re gran, confien que podran 
continuar entrenant juntes.

Comenten que “Sabadell és 
com la nostra pista”. A Man-
resa no hi ha pista coberta, 
perquè celebrar competi-
cions vol dir contractar àrbi-
tres, personal, tenir les pistes 
en condicions... Un munt de 
coses que valen molts calés. 

Jenay i Mercè

La Mercè la primera de la dreta, la Jenay, al seu costat (la segona per la dreta)

i 50”07 en 4 x 100 (aire lliure).

Durant aquests 7 anys, la 
Jenay ha participat en molts 
campionats de Catalunya. El 
2017 va ser campiona de 600 
m llisos (aire lliure) i el 2018, 
campiona de 4 x 200 (pista 
coberta) i 4 x 80 (aire lliure). 
També va ser subcampiona 
en 3 x 600 (aire lliure).

La Mercè entrena i participa 
en les proves de tanques i 
alçada (100 m) en la cate-
goria Sub16 i en relleus des 
dels Campionats d’Espanya, 
on es va integrar a l’equip de 
manera precipitada per la le-
sió d’una companya. Aques-
ta prova no era la seva pràcti-
ca més habitual, però sembla 
que a partir d’aquí també 
quedarà adscrita a l’equip.

La Mercè, després de prac-
ticar altres disciplines espor-
tives, va començar a entre-
nar amb l’Avinent Manresa 
el desembre del 2020; pri-
mer en la categoria Sub14 
amb proves més generals 
i, l’any passat, ja va fer en-
trenaments concrets de ve-
locitat i salts, cenyint-se en 
l’especialitat de tanques en la 
categoria Sub16.

 La millor marca personal de 
la Mercè en la prova de tan-
ques és de 15”40 al Campio-
nat de Catalunya, nota que li 
va permetre participar en el 
Campionat d’Espanya, on va 
fer un temps de 15”55.

Entrenaments i participació 
en Campionats

Ens expliquen que entrenen 
tres i quatre dies a la setmana 
durant dues hores i, sovint, 
els dissabtes i diumenges hi 
ha tornejos i competicions.

Comenten que a la pretem-
porada fan uns entrena- Jenay i Mercè

L’equipació

L’equipació és igual per a tots 
els i les atletes del club i les 
bambes són diferents per a 
cada tipus de prova. Utilit-
zen bambes amb claus per a 
fons i tanques, són les bam-
bes més polivalents; en alça-
da, el calçat porta els tacs al 
davant i al darrera; en el triple 
salt els claus van al davant i 
porten un coixí més gruixut i 
les bambes de velocitat te-
nen una sola molt prima.

Jenay i Mercè
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Joventut

Rècord de Catalunya en 
relleus 4 x 300 amb un 
temps de 2’52”13 (pista 
coberta).
Primera posició de la clas-
sificació en relleus 4 x 100 
amb un temps de 50”07 
en els Campionats de Ca-
talunya (aire lliure) i segona 
posició en relleus 4 x 300. 
Aquesta primera posició 
els va permetre participar 
als Campionats d’Espanya, 
on també van fer podi, en 
tercera posició.

·

·

·

El Club Avinent

La temporada passada, la 
Jenay i la Mercè, amb el club 
Avinent van fer:

La seva entrenadora és 
l’Alba Martí i l’ajudant, la 
Mònica Clemente.

El cros escolar,
la base de l’atletisme

Totes dues havien partici-
pat en el Cros Escolar que 
s’organitza des del Consell 
Comarcal i en aquests cam-
pionats el seu professorat 
i les famílies ja van veure 
que destacaven. Aquest és 
un element de base que ha 
esperonat força alumnes a 
practicar l’atletisme.

En el cas de la Jenay, el mes-
tre de gimnàstica, en Joan 
Craviotto, que no es va can-
sar mai de portar el seu alum-
nat als cros escolars, la va 
animar a practicar l’atletisme 
de forma sistemàtica. Ella ho 
recorda molt bé i n’està molt 
contenta. 

Jenay i Mercè

Jenay i Mercè

Estatal Sub16

En el cas de la Mercè, van 
ser els seus pares que la 
van animar a córrer. També 
s’havien adonat que en les 
curses escolars “tibava i era 
ràpida”.

La família i altres 
comentaris

Com diuen sempre els es-
portistes que entrevistem, els 
pares són els seus puntals, 
primer perquè els necessi-
ten per als desplaçaments i 
suport. Només els entrena-
ments ja exigeixen un esforç 
i una constància que sense 
la família seria impossible, 
sobretot els que fan l’esport 
fora del municipi.

La família també els és el ca-
liu en el seu cansament, su-
peració, petites frustracions, 
enrabiades, pressions i mol-
tes satisfaccions.

Ens comenten que l’atletisme 
és un esport molt individual, 
tret de les proves de relleu. 
“T’ho fas tot tu”, “en els relleus 
es fa més grup; hi ha més 
complicitat”, “tot i així, les vic-
tòries personals les celebrem 
tot el club”, “a vegades, tam-
bé hi ha molta pressió de les 
mateixes companyes; depèn 
de les persones”.

Els puntualitzem que el temps 
de les curses, els salts, el 
llançament o altres proves 
tenen una durada anecdòti-
ca per a tant d’entrenament 
i viatges, però elles reivindi-
quen el seu esport i compe-
ticions i ens diuen: “però es 
fan moltes proves alhora i és 
molt distret!” 

El pare de la Mercè n’extreu 
que “són els segons més 

preuats, els més cars que he 
pagat mai!”. (Riem. És una 
expressió molt encertada.)

També ens expliquen que en 
arribar a la categoria Sub16 
hi ha molta gent que plega; 
els estudis, el cansament i el 
lligam són factors que pesen 
i fan abandonar la pràctica 
de l’esport més competitiu.

La Jenay i la Mercè fan una 
crida: “Falta gent. Animeu-
vos a practicar l’atletisme! És 
un club d’anys. Som-hi!”

Des del Sarment també vo-
lem agrair al Joan Craviotto 
la tasca en la cura de l’esport 
dins i fora de l’escola, perquè 
molts dels entrevistats ens en 
fan referència i recorden que, 
en molts casos, va ser ell qui, 
veient les qualitats esportives 
de cadascú, els va animar a 
apuntar-se a clubs ja fossin 
de futbol, atletisme, gimnàsti-
ca o altres esports. Fins i tot, 
va ajudar a algunes famílies a 
fer el pas si necessitaven al-
guna ajuda.

Felicitem la Jenay i la Mercè 
perquè ens han fet passar 
una bona estona. Són joves, 
tenen il·lusió i hi posen es-
forç i ganes, però també són 
crítiques a l’hora de parlar 
de la falta d’ajuda en recur-
sos econòmics: “ens hem 
de pagar l’equipament i els 
desplaçaments”. Tot i així, 
l’entrega supera qualsevol di-
ficultat! Felicitats i endavant!

Jenay i Mercè
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Societat / Cinc Minuts

XIV Trobada dels Amics de la Colònia Soldevila

El diumenge 25 de setem-
bre, els Amics de la Colònia 
Soldevila vàrem fer la nostra 
tradicional trobada anual, on 
ens vam aplegar 33 amics. 
Amb aquesta ja en portem 
catorze, però tot just va ser 
la primera vegada que ens 
reuníem a la Colònia mateix. 

Vàrem començar fent una 
visita a l’església de Sant Es-
teve, del segle XI però refor-
mada després, on hi ha les 
cendres de mossèn Joan 
Bajona. En Jordi Payerols hi 
va llegir un fragment del llibre 
Història de la Rabeia i Sant 
Esteve, escrit pel seu sogre, 
Josep Forasté Roca, i publi-
cat pel CCB l’any 1997, que 
narra amb molt detall la his-
tòria i la vida de les fàbriques 
i de la gent de la Colònia 
Soldevila i de la Rabeya, les 
seves activitats culturals i so-
cials i les vivències que van 
conformar la vida en aquell 
nucli al llarg de molts anys.  

Després vàrem fer una petita 
passejada que ens va per-
metre recordar temps pas-
sats. Vàrem anar a veure, al 
darrere de l’església, la Font 

Alfred Selgas 

dels Escolans, monument fet 
per en Joan Capelles, també 
resident de la Colònia, que 
fa molts anys que ja no és 
entre nosaltres. I vam con-
tinuar l’itinerari passant pel 

carrer Vell, el canal, la res-
closa, el camp de futbol i el 
carrer Nou, tot plegat amb 
gran nostàlgia, emoció i mol-
ta pena. Després de reviure 
els àmbits que ens evocaven 

 Alfred Selgas

Josep Gudayol i Puig

I quina tarda, al Casino!

Quin goig, compartir amb vo-
saltres uns tardorencs Cinc 
Minuts, amb un temps tan 
proper, tal i com són perso-
nes i immobles tan propers 
com els de casa.

Sí, quina tarda aquella, al Ca-
sino! Quin goig, poder tornar a 
pujar una escala que em por-
ta records de temps en què 
vaig formar part d’aquelles 
primeres juntes, que van ser 

capaces de recuperar un 
patrimoni perdut per causes 
que val més oblidar, ja que 
els catalans no tenim el senti-
ment de rancúnia; però sí que 
en tenim un de molt fort, que 
és el de saber perdonar.

Però bé, això és cosa del 
passat i jo vull felicitar l’encert 
d’aquella tarda que em va 
permetre gaudir d’un espec-
tacle teatral representat per 
artistes locals. Com sempre, 
i sense sabó, em plau donar 

les gràcies a la Núria Gómez i 
al Climent Ribera, actriu i ac-
tor, que ens varen sorprendre 
amb una representació curta, 
però d’un suspens impressio-
nant, amb l’obra titulada La 
flor de l’autopista.

Abans de les tres represen-
tacions que van dur a terme 
durant el cap de setmana, el 
títol de l’obra ja causava un 
interès d’incògnit; i a fe de 
Déu que el té. L’obra, en-
quadrada en aquests tipus 

de curts sense cap decora-
ció, només que la puntual 
que dona la trama del text, 
està molt ben encertada 
amb el lloc d’encontre en un 
cementiri. No voldria ésser 
més explícit per no descobrir 
l’argument en futures repre-
sentacions.

Per avui acabo, però no sen-
se abans confessar la meva 
ignorància sobre aquesta flor 
verinosa que habita als vorals 
d’aquestes vies de circulació.

 Alfred Selgas

tants records de la nostra in-
fantesa, vàrem acabar la fes-
ta amb un dinar al restaurant 
de Gaià. L’any que ve farem 
la trobada a Navàs: serà el 
24 de setembre.  
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Racons de la Catalunya Central

Isidre Prat

Els xaragalls  

 Isidre Prat Obradors

Les muntanyes russes de Sant Vicenç, a l’oest del Castellet.

 Isidre Prat Obradors

Un plafó del Geoparc de Sant Vi-
cenç de Castellet destaca la foto de 
les muntanyes russes, amb el cas-
tell a darrere (es troba al barri de la 
Farinera).

magnitud i perquè, sobretot a 
Sant Vicenç, es distribueixen 
en diversos turons, separats 
per valls, que donen un relleu 
de pujades i baixades, com 
es pot veure en una foto.

També es diuen terrers blaus, 
perquè són d’un color blau-
grisenc, la qual cosa ens indi-
ca que tenen un origen marí. 
Els materials es van dipositar 
durant l’Eocè (entre 56 i 34 
milions d’anys enrere), quan 
hi havia el mar a la Catalun-
ya Central, i l’aigua que els 
cobria no va permetre oxi-
dar-los, per la qual cosa van 
quedar blaus; en canvi, al Ba-
ges nord, com a Balsareny, 
ens és habitual veure argiles 
i margues vermelloses, que 
ens indiquen que els mate-
rials, sobretot el ferro que 
contenen, es van oxidar, grà-
cies al  contacte amb l’aire, 
perquè es van dipositar quan 
ja s’havia assecat el mar. 

Què són els xaragalls?

Són sèries de canals o solcs, 
força paral·lels entre ells, for-
mats per l’erosió de l’aigua de 
la pluja en terrenys poc co-
hesionats i amb fort pendent. 
Els més macos i consistents 
es formen sobre materials 
argilosos o sobre margues, 
com els que tenim al sud del 
Bages, tot i que n’hi pot ha-
ver en altres roques, com les 
volcàniques i les salines; així, 
també en trobem als runams 
salins de Sallent i Súria, per 
exemple (en aquest cas, els 
solcs es formen per dissolu-
ció de la sal). Quan a la part 
alta dels canals hi ha alguna 
roca compacta que fa de ba-
rret, de protecció de les parts 
toves de sota, es pot formar 
una “dame coiffée”.

També es coneixen amb el 
nom anglès de “badlands”. 
Amb el temps, es poden ero-
sionar i desaparèixer.

Quin aspecte tenen?

Els xaragalls formen paisat-
ges amb crestes i valls, de 
diferents colors segons els 
materials del terreny: verme-
llós, gris, blau, ocre. Sobre 
d’ells no hi ha vegetació, o 
molt poca, perquè el sòl s’ha 
erosionat a causa de la força 
de la pluja, del fort pendent 
i sovint de l’acció humana, 
amb la tala d’arbres.

Què són les muntanyes 
russes de Sant Vicenç de 
Castellet i Castellgalí 
i on es troben?

Al Bages destaquen uns im-
portants xaragalls a Sant Vi-
cenç de Castellet i Castellgalí, 
indrets on s’anomenen “mun-
tanyes russes”, per la seva 

Les de Sant Vicenç ocupen 
unes 5 hectàries, al vessant 
oest del turó del Castellet, 
que es troba a la dreta de 
la carretera C-55 (en sentit 
Barcelona). Per arribar-hi cal 
prendre una pista forestal 
que surt del barri de La Fari-
nera (cal sortir de la C-55 pel 
mateix indicador d’entrada al 
poble).   

Les muntanyes russes de Castellgalí 
comencen al peu de la carretera de 
Barcelona, la C-55.

Les de Castellgalí s’estenen 
per la muntanya que queda 
a la dreta del municipi, des 
del peu de la carretera (on 
es veuen fàcilment passant 
amb cotxe, just al trencall per 
pujar al poble) fins al capda-
munt, on hi ha l’església i les 
restes del castell.

Seguint amb el Bages Sud, 
també en trobem al terme de 
Marganell i al de Castellbell 
i el Vilar, en diversos punts. 
També són blaves, pel ma-
teix motiu que hem indicat.

Altres indrets amb xaragalls

A la Catalunya Central també 
hi ha xaragalls a l’Anoia, com 
és a la conca d’Òdena. Igual-
ment, són molt freqüents a la 
comarca d’Osona: a Gurb, 
on hi ha la gasolinera de la 
C-25, abans d’arribar a Vic, 
a la banda esquerra; també a 
sota del Castell de Tona, etc.

Tanmateix, els més impor-
tants i espectaculars es tro-
ben al terme de Santa Eulàlia 
de Riuprimer, que ocupen 
molta extensió i són molt 
grossos. Aquests són molt 
més recents: es van formar 
fa només 1,7 milions d’anys, 
al Quaternari. Per arribar-hi, 
des de Balsareny, cal des-
viar-se de l’Eix Transversal en 
sentit Vic, per la carretera BV-
4316, travessar el nucli urbà 
de Santa Eulàlia i 300 metres 
després, agafar una carrete-
ra a l’esquerra que indica cap 
a Sant Sebastià (una ermi-
ta); passats pocs metres, es 
pren una pista a l’esquerra i 
ja hi ets! (ubicació 41.912843; 
2.196427). Vegeu-ne la foto.

 Isidre Prat Obradors

Els espectaculars xaragalls de Santa Eulàlia de Riuprimer.

 Isidre Prat Obradors
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L’Escola de Teatre estrena ‘CANCÚN’

El grup d’adults de l’Escola 
Municipal de Teatre Mos-
sèn Joan Bajona va posar 
en escena el diumenge 2 
d’octubre a la sala gran del 
Sindicat una adaptació de 
l’obra de teatre Cancún, de 
Jordi Galceran, estrenada 
el 2008 a Barcelona. L’acte 
s’havia de fer al final del curs 
passat, però, per qüestions 
de salut d’algun dels intèr-
prets del grup d’adults, es 
va haver d’ajornar (tan sols 
es va fer el final de curs dels 
joves de l’escola).

En l’obra, d’una hora de 
durada, intervenen dos ma-
trimonis amics: la Remei, el 
Vicenç, la Laura i el Pau, re-
presentats respectivament 
per Elena Cruz, Nitan Dev 
Birdi, Myriam Lozano i Carme 
Calderón, tots ells alumnes 
de l’Escola Municipal, resi-
dents a Balsareny i a Navàs.

Les dues parelles decideixen 

passar junts unes vacances 
de sol i platja a la ciutat mexi-
cana de Cancún. Una nit de 
revetlla, amb algunes copes 
de més, un dels personat-
ges revela com va anar, anys 
enrere, que s’aparellessin 
d’aquella manera. Al llarg 
de l’obra es desencade-
nen situacions sorprenents i 
contradictòries, de vegades 
còmiques, entre els quatre 
actors, que reflecteixen que 
les relacions de parella sovint 
s’estableixen a l’atzar i així, 
en unes altres circumstàn-

cies, ells quatre es podien 
haver aparellat d’una segona 
manera, o inclús d’una ter-
cera!

Els assistents, prop d’un 
centenar de persones, van 
dedicar una bona ovació als 
novells actors. Esperem que 
continuïn així en aquest nou 
curs. Darrerament hem tingut 
ocasió de veure, a Balsareny, 
diferents obres de teatre, 
representades per balsaren-
yencs: de forma amateur, en 
el cas dels tallers organitzats 

 Isidre Prat

pel Centre Instructiu i Re-
creatiu, i el curs de teatre de 
l’Escola Municipal; i de forma 
ja professional, en el cas de 
l’obra La Flor de l’Autopista, 
representada recentment 
al Casino per Núria Gómez 
i Climent Ribera. I encara 
s’està preparant una altra 
obra, musical, per a aquesta 
tardor, El cafè de la Marina, 
de Josep Maria de Sagarra, a 
càrrec de la Coral Sant Este-
ve i altra gent del poble; però 
ja s’anunciarà oportunament. 
Endavant, i molta merda!

Es tracta d’una fotografia de 
l’església de Santa Marga-
rida de Viladepost, a la vall 
d’Argençola, per tant, no és 
ben bé al nostre terme sinó 
al de Castellnou de Bages 
(però molt a prop de Balsa-
reny, perquè la línia fronterera 
talla la carretera poc abans 
d’arribar a les Vilaredes, de 
manera que l’església és a 
poc més d’un quilòmetre 
més enllà del terme de Bal-
sareny.

Per arribar-hi, si no la conei-
xeu, heu d’agafar la carretera 
de Súria i, al cap d’uns 7,3 
km. des de Balsareny, pren-

dre el trencall a l’esquerra 
que indica “Les Cases” (en 
un revolt i abans de passar 
per un pontet) i, al cap de 
només 100 metres de camí, 
veureu l’església a l’esquerra, 
dalt d’un petit turonet. A 
l’esquerra d’aquesta, en un 
turó més elevat, veureu una 
masia molt gran, que és el 
Puig de Viladepost. Si vo-
leu veure l’església per din-
tre, heu de demanar-ho en 
aquesta casa, que és on 
viuen els que se’n cuiden. 
L’església segueix estant de-
dicada al culte i s’hi celebra 
una missa periòdicament (no 
cada setmana), de la qual 
cosa en té cura la parròquia 
de Balsareny.

Santa Margarida de Vilade-
post és una església senzilla, 
però maca i ben conserva-
da, del segle XIII, que consta 
d’una sola nau amb volta de 
canó i un sol absis amb fines-
tra, que podeu veure a la part 
del darrere. A mitjans del se-
gle XVII se’n va remodelar la 
porta i s’hi va afegir el campa-
nar d’espadanya, que vol dir, 

Resposta a Imatges de Balsareny
Isidre Prat 
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com podeu veure a la foto, 
un coronament superior, per 
sobre de la teulada, amb un 
forat on es troba la campana.

L’església està documentada 
l’any 1205 i va ser sufragània 
de la parròquia de Ferrans (la 
mateixa de Sobirana de Fe-
rrans) fins que es va crear la 
d’Argençola.
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Jaume i Maria Asunción, lloada pagesia 
des de Castellterçol, Manresa i ara Balsareny
Josep Gudayol i Puig de Cal Catalan, sabíeu que 

havia estat una antiga farmà-
cia?

—Sí, perquè en vam tenir 
coneixement a través de 
l’Agustinet i de les seves ger-
manes. Tots ells van ser unes 
persones molt tractables, 
amb qui no va costar gaire 
temps posar-nos d’acord.

—Quina fou la data que vau 
arribar al nostre poble?

—Recordo [parla la Ma-
ria Asunción] que fou el 13 
d’agost de 2019.

—Per acabar, ens agradaria 
que ens diguéssiu què hi tro-
beu a faltar al poble.

—Bé, com ja hem comen-
tat ens hi trobem molt bé, 
però per dir-vos quelcom de 
trobar-hi a faltar, podria ser 
alguns llocs de compra de 
proximitat, ja que darrera-
ment han tancat moltes boti-
gues. Però malgrat tot, volem 
repetir que hi estem molt bé. 
Gràcies, Josep! 

—Moltes gràcies a vosaltres i 
ben trobats!

Obro els porticons de bat a 
bat d’aquesta finestra ober-
ta i un aire matiner tardorenc 
omple l’estança. Quina sort! 
Sí, quina sort que tenim els 
pobles, de formar-ne part tots 
plegats. Sí, un poble som tots.

Avui m’ha plagut el tenir una 
xerradeta amb aquesta família 
ubicada a la casa de Cal Ca-
talan, entre els carrers de la 
Mel i Ponent. Els més grans 
recordaran que aquesta casa 
havia estat la Farmàcia Cata-
lan. El Jaume i la Maria Asun-
ción ens reben al menjador de 
casa i ens diuen que venen 
d’una lloada pagesia i que 
avui a Balsareny s’hi troben 
molt bé.

La Maria Asunción Armadans 
Serra va néixer a Castellterçol 
i el Jaume Alsina Amigaialt, 
a Manresa. Tots dos gaudei-
xen dels estudis dels temps, 
o sigui la coneguda EGB. A 
ambdós els agrada llegir, i 
l’últim llibre que han compar-
tit, tal com ens diu el Jaume 
és El camí de sant Ignasi; ens 
agrada molt a tots, compartir 
les nostres lletres.

Geogràficament tots dos han 
viatjat a diferents països, com 
Portugal, França, Espanya i 
moltíssims racons de la nostra 
geografia catalana. Són dues 
persones de ràdio, TV i, sobre 
tot, els agrada el caminar.

—Tal com s’ha dit més 
amunt, veniu de cases de pa-
gès; i abans de venir a Bal-
sareny vàreu estar un temps 
a Sant Joan de Vilatorrada i 
també a Santpedor.  Com va 
anar, això de venir a Balsa-
reny?

—Doncs en un d’aquests 
anys de venir a Balsareny per 
la festa dels Traginers vàrem 
veure un rètol que deia que 
Cal Catalan es posava a la 

venda. Vàrem fer els contac-
tes pertinents i ens vàrem po-
sar d’acord i aquí ens teniu, i 
ens hi trobem molt contents.

—Coneixíeu Balsareny?

—Des de comarques [diu 
en Jaume], els pobles gaire-
bé ens coneixem tots per la 
proximitat dels lloc s. A Bal-
sareny puc dir que ens hi tro-
bem molt bé, perquè —tret 
d’alguna ocasió puntual, com 
a tot arreu— és un poble molt 
tranquil. D’altra banda, ens 
estem molt a prop de la plaça 
de la Mel, on cada dijous 
gaudim d’un mercat itinerant 
on s’hi compra bastant bé.

—Quan vàreu adquirir la casa 

Jordi Sarri 
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Jordi Vilanova

Tempo: ‘Safari’

Quatre mesos després de 
la darrera edició del Ci-
cle d’espectacles familiars 
Tempo, Balsareny s’hi torna 
a retrobar, el passat dia 9 
d’octubre, amb l’espectacle 
Safari de la Companyia de 
Comediants La Baldufa. Val 
a dir que el mes passat es 
tenia previst reprendre’l amb 
l’espectacle Welcome to my 
head, però és va suspen-
dre per motius de salut de 
l’artista.

Safari ens apropa a dos pro-
tagonistes: Pinyot i Carabas-
sot, dos personatges que 
ens expliquen el conflicte en 
què s’han vist immersos a la 
sabana, on s’han desplaçat 
després d’haver rebut la notí-
cia que els advertia de la mis-
teriosa desaparició del lleó. 
En la seva tasca de recerca 
interpel·len la girafa, el mico, 
l’elefant, el cocodril… i en 
plena aventura, topen amb 
el lleó, capcot i meditabund, 
que no sap rugir.

Amb la voluntat ferma de re-
soldre el cas i donar-li un cop 
de mà, els intrèpids investi-
gadors de La Baldufa mira-
ran d’esbrinar quins són els 
motius d’aquest pesar. Per 
què el cocodril s’obstina a ul-
tratjar el lleó? Per què la resta 
d’animals també s’entesta a 
importunar-lo? Què caldrà 

fer perquè el rei de la sabana 
s’encoratgi?

Safari ens parla del bullying; 
els espectadors poden en-
tendre les seves amenaces 
a partir del comportament 
del cocodril i el lleó, i tam-
bé del de la girafa, el mico 
i l’elefant. La preocupació 
d’en Pinyot i en Carabassot, 
els dos actors i titellaires de 
dalt de l’escenari, és similar 
a la dels pares, mares i mes-
tres, ja que els infants també 
poden ser ferotges i cruels 
amb els companys, com és 
en aquesta obra el cocodril 
amb el lleó. En canvi, és té 
el convenciment que, per mi-
tjà de l’educació i el treball, 
es poden potenciar actituds 
i comportaments positius 
amb una convivència dolça i 
tranquil·la.

I així ens ho explica la Com-
panyia de Comediants La 
Baldufa, amb una excel·lent 
i espectacular posada en es-
cena, en la qual amb pocs 
elements són capaços de 
construir mons i escenaris 
molt diferents.

Josep Gudayol i Puig

Des de la Piscina Municipal, 
l’estiu a casa

Un any més, Balsareny Avui 
té el goig de fer un canvi 
d’impressions amb aquesta 
gent que es posen al ser-
vei del poble mentre que la 
majoria fa vacances. És en-
riquidor, crec, tenir aquest 
contacte personal amb els 
treballadors de la Piscina 
Municipal de Balsareny i veu-
re les seves reflexions.

Maria del Mar Galbis Gil: 
Aquest any ja en fa tres que 
tinc la sort de posar-me al 
servei del meu poble i de 
tothom qui ens visita. En-
guany he observat que, des-
prés de les restriccions del 
Covid, la gent tenia moltes 
ganes de divertir-se i gaudir 
d’un estiu amb unes tempe-
ratures que han sigut molt 
altes.

Arnau Martín Peralta: 
Aquest és el primer any que 
he tingut l’oportunitat de te-
nir la meva primera experièn-
cia laboral i m’ho he passat 
molt bé, veient que tothom 
gaudia d’un estiu calorós i 

també que l’estat del rectan-
gle restava en un estat molt 
perfecte. També he de dir 
que m’ha anat molt bé la re-
muneració de les 260 hores 
de treball.

Mercedes Moreno Pérez: 
Enguany és el segon que 
puc gaudir d’aquest càrrec a 
la recepció de la nostra pisci-
na. En els meus dies, durant 
les hores de feina gaudeixo al 
veure que la gent s’ho passa 
bé, però enguany he viscut 
puntualment uns actes incí-
vics per part de dues perso-
nes que no eren del poble i 
tenien ganes de brega amb 
uns altres usuaris. Vaig sentir 
molta pena de viure uns mo-
ments angoixants. Per tota la 
resta, ha estat un estiu per-
fecte. 

Marc Català Bizarro: El 
Marc fa tres anys que fa 
aquest servei a la nostra pis-
cina i ens diu que ha gaudit 
de veure el comportament 
perfecte en els usuaris i es 
complau de no haver tingut 
cap moment d’emergència 
en el treball com a socorrista.

La Baldufa

MarionaLa Baldufa

Balsareny Avui
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Cercle literari

El passat dia 1 de juliol, a la 
sala petita del Sindicat, es 
va presentar l’últim llibre del 
balsarenyenc Santiago For-
nell Caparrós. Es tracta de 
Crónicas de las tierras férti-
les, una novel·la de 722 pà-
gines (faristol recomanable) 
publicada per Íbera Editorial. 
L’autor va explicar la gènesi 
d’aquest llibre, que li ha ocu-
pat prop de vuit anys. Va dir 
que el mecanoscrit original 
encara era força més extens; 
que, a indicació de l’editorial, 
el va reduir eliminant subtra-
mes i suprimint personatges 
—que segurament, si el llibre 
consolida l’èxit que ja està 
tenint, prendran vida en una 
segona part que l’autor ja té 
força avançada.

Tot i la dràstica reducció 
d’espai, el conjunt reuneix 
un centenar de personatges, 
en un argument fantàstic —a 
l’estil de clàssics del gènere, 
com Joc de Trons o El Sen-
yor dels Anells—. L’acció es 
desenvolupa en un món ima-
ginari, on la societat i la geo-
grafia estan fortament deli-
mitades per una gran muralla 
que segrega classes socials 
i grups de poder. L’ambient 
és similar al de la nostra 
Edat Mitjana, amb senyors 
feudals, ciutats fortificades, 
guerrers armats amb espa-
ses i destrals... i amb monjos 
i sacerdots d’una religió mo-
noteista, però no cristiana. 
A poc a poc anem desco-
brint l’existència dels Qua-

R. Carreté

tre Elementals, una mena 
d’ancestres creadors, els 
quals van donar origen als 
humans i als animals, que 
tanmateix no van viure sem-
pre en condicions d’equitat, 
sinó en un desequilibri crei-
xent que, és clar, va generar 
no pocs problemes. Llavors, 
a instàncies d’algun dels 
Elementals, una part dels 
humans va esdevenir de-
predadora dels seus congè-
neres, i el món va conèixer 
episodis de guerra, crims i 
malvestats. En aquest mo-
ment apareix el Tità, un és-
ser poderós que intentarà 
mantenir un equilibri i una 
harmonia difícils. I per po-
der lluitar contra els uns i els 
altres, el Tità necessitarà el 
suport d’un grup dels hu-
mans més desposseïts, més 
insignificants, els “fills de la 
mitja lluna”, que s’agrupen 
i busquen entre els éssers 
“inferiors” prosèlits que llui-
tin pels seus ideals. Al llarg 
del llibre van apareixent nous 
personatges, nous conflictes 
i nous misteris que, espe-
rem, es resoldran adequa-
dament al final. 

‘Crónicas de las tierras fértiles’, de Santi Fornell

 R. C.
Portada Crónicas de las tierras fértiles

 R. C.

No l’he pas acabat de llegir 
encara, perquè més que un 
plat delicat és tot un festí, 
que requereix el seu temps 
per assaborir-lo i pair-lo com 
cal; però ja puc dir que està 
ben escrit, amb personat-
ges ben definits (tot i l’aura 
de misteri que n’envolta al-
guns, i que hom espera que 
s’anirà desvelant amb el pas 
dels capítols) i amb una acció 
èpica que enganxarà segur 
el lector aficionat a aquest 
gènere. A més, està editat 
amb molta cura i professio-
nalitat, cosa que avui dia és 
prou d’agrair. El llibre és es-
crit en castellà, i se’n preveu 
ja la traducció al portuguès i 
a l’anglès. Es pot trobar a les 
llibreries, i per internet al web 
de l’editorial (iberaediciones.
com) i als d’altres llibreries i 
distribuïdores; també es pot 
trobar en edició digital per a 
e-book.

En Santi, a Balsareny, no 
necessita presentació: havia 
publicat ja dos llibres: Vida, 
poesia quotidiana (2008) i 
Bufi aquí! (2010), un divertit 
recull d’anècdotes de trànsit 

que també va ser traduït al 
castellà; a part d’haver es-
crit, dirigit i estrenat diverses 
obres teatrals, com Ai, mos-
sèn! (2006), La cara i la creu 
(2009), Una assegurança de 
mala mort (2010) o Rigueu 
Mortis (2011). Ara ha emprès 
una aventura que pot tenir un 
bon ressò mediàtic: per això 
el felicitem, li desitgem mol-
ta sort i esperem l’aparició 
del segon volum d’aquesta 
saga galàctica: voldrà dir que 
la primera part ha assolit els 
seus objectius, com no dub-
tem que passarà. Enhorabo-
na i endavant!

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
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Els programes informàtics 
tradicionals consisteixen en 
una seqüència d’instruccions 
que l’ordinador ha de realitzar 
de forma mecànica. Aquesta 
seqüència d’instruccions pot 
ser altament complexa, però 
tant si funciona com si falla, 
sempre existirà una explicació 
comprensible per als humans 
d’allò que el programa fa.

No es pot dir el mateix dels 
sistemes d’intel·ligència ar-
tificial. Simplificant, podríem 
dir que aquests sistemes són 
programes tradicionals creats 
amb una finalitat abstracta: 
ser capaços de reconèixer 
coses a partir d’exemples. 
Al final s’obté quelcom 
molt semblant als siste-
mes d’aprenentatge humà. 
Tothom neix sense saber què 
és una cadira, però des de 
petits ens han dit que hi ha 
coses que són cadires i altres 
que no ho són, de manera 
que arriba un moment en què 
el nostre cervell pot distingir 
una cadira de qualsevol altre 
objecte amb una probabilitat 
molt alta d’encertar.

El mecanisme del nostre cer-
vell que ens permet distingir 
una cadira de qualsevol al-
tra cosa no és trivial. Mireu 
una cadira, per què ho és? 
D’entrada pot sorprendre la 
pregunta, però no té resposta 
fàcil. No totes les coses que 
serveixen per seure són cadi-
res (una tassa de vàter no ho 
és), tampoc totes les coses 
amb quatre potes i alguna 

Ferran Gállego part per recolzar l’esquena 
(una butaca és una cadira?), 
tampoc ens podem fixar el 
material del qual estigui feta, 
ni el color, etc. La casuística 
és complicadíssima. El món 
és ple de coses molt sem-
blants a les cadires, però que 
no ho són. Tot i això, tothom 
sap distingir una cadira del 
que no ho és amb un alt per-
centatge d’encert. Davant 
d’un objecte que no hem vist 
mai, el nostre cervell és ca-
paç de calcular ràpidament la 
probabilitat  que allò sigui una 
cadira.

Així funcionen els siste-
mes d’intel·ligència artifi-
cial. Podem mostrar milers 
d’exemples de qualsevol cosa 
que ens passi pel cap a un 
d’aquests sistemes i, per me-
canismes d’aprenentatge i 
càlcul de probabilitats, cada 
cop serà més capaç de dis-
tingir amb un alt nivell d’encert 
altres coses del mateix tipus, 
encara que no les hagi vist mai 
abans. Un cop entrenat, és a 
dir, un cop ha vist un núme-
ro prou alt d’exemples per a 
aprendre de forma consistent, 
un sistema d’intel·ligència ar-
tificial és capaç d’identificar 
coses amb una fiabilitat altís-
sima, però cap programador 
pot explicar els detalls de com 
el sistema fa les seves classi-
ficacions. El resultat d’aquest 
aprenentatge artificial és una 
estructura de dades i proces-
sos de càlcul massa com-
plex, fora de l’abast del cervell 
humà.

Fascinant.

Intel·ligència artificial

 Ferran Gállego 

Imaginem que emplenem un 
qüestionari de 137 preguntes 
referents a tots i cadascun 
dels reclusos de les presons 
dels Estats Units (detalls fami-
liars, barri de residència, his-
torial laboral i acadèmic, etc.). 
Arribat el moment, molts dels 
reclusos opten a un permís 
penitenciari que un jutge, en 
funció del seu historial, deci-
deix concedir o no. Imaginem 
que, per a cadascun dels re-
clusos a qui s’ha concedit el 
permís, afegim la dada que fa 
138 al seu qüestionari: Va tor-
nar a delinquir durant el seu 
permís penitenciari o no?

Imaginem ara que, amb les 
dades de centenars de milers 
de presos que durant anys 
van anar gaudint dels seus 
permisos, i dels quals tenim 
les 138 respostes del qües-
tionari, entrenem un sistema 
d’intel·ligència artificial amb la 
finalitat de calcular, a partir de 
les 137 preguntes inicials, qui-
na probabilitat hi ha que sigui 
reincident o no. Amb un nom-
bre tan alt d’exemples reals, 
el sistema té prou informació 
per trobar patrons insospitats 
que cap cervell humà podria 
veure, de manera que serà 
molt fiable a l’hora de calcular 
el valor més probable per a la 
pregunta 138, és a dir, la pro-
babilitat de reincidència d’un 
determinat reclús que opta a 
un permís penitenciari.

Aquest sistema es diu Com-
pas i fa temps que s’aplica a 
Nova York, Califòrnia, Florida i 
altres zones dels Estats Units. 
Un cervell artificial decideix 

quines persones poden optar 
a un permís penitenciari i qui-
nes no.

Inquietant.

El mateix cervell artificial que 
podem entrenar per distin-
gir una cadira d’una sabata, 
també és capaç d’aprendre 
a distingir un delinqüent po-
tencialment reincident d’un 
que no ho és, o un malalt de 
càncer de pulmó d’una per-
sona sana, o un potencial 
morós d’una persona solvent 
que demana un préstec, etc. 
Només necessita prou infor-
mació per aprendre a fer les 
seves classificacions i, un cop 
entrenat, serà tremendament 
fiable.

Depenem cada cop més d’allò 
que un sistema d’intel·ligència 
artificial diu de nosaltres per 
optar o no a tota mena de 
coses: una assegurança, un 
préstec, un diagnòstic mèdic 
i el seu tractament, una feina, 
un permís penitenciari, etc.

Les implicacions ètiques que 
es desprenen de tot això ja no 
caben en aquest article.

Roc Carulla

Repte núm. 73 Mentre pugem una muntanya mesurem la temperatura i obtenim les dades 
següents alçada (m), temperatura (ºC): 300, 10; 660, 8; 1020, 6; 1290, 4.5. 
A partir de quina alçada es preveu que la temperatura sigui més baixa que 
0ºC?
Salut i lògica!Resposta al repte 72: 

4:3
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MeteorologiaLa veu del campanar

Francesc Camprubí (dades AEMET)

Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes        14,2
Mitjana de màximes       28,0
Mínima (dia 30)              7,4
Màxima (dia 12)            34,7
Mín. més alta (dia 11)     18,7
Màx. més baixa (dia 24) 21,6

Vent (km/h) 
Ventada més alta 
(dia 24 a les 1:30)            50,0

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 5)        1.012,3
Mínima (dia 29)            992,9

La pluja (litres/m2)
Dia 2   3,0
Dia 13   2,6
Dia 14   2,8
Dia 24   18,4
Dia 25   1,2
Total               28,0

Qui pel 
setembre no va 
ben abrigat, ja 
cal que tremoli

Arxiu

La sequera ha estat un dels 
temes predominants de les 
notícies i preocupacions 
d’aquest estiu. Sequeres, 
epidèmies i guerres suscita-
ven, fins fa relativament poc, 
invocacions religioses multi-
tudinàries en què es dema-
naven solucions divines a 
l’adversitat. Actualment, en 
canvi, la dimensió  religiosa 
davant la sequera —com fa 
ben poc davant l’epidèmia 
i la guerra— ha estat pràc-
ticament invisible en l’àmbit 
públic o, en tot cas, arraco-
nada pels mitjans —en el se-
cret del cor de cadascú, les 
formes de pregària, de sú-
plica, d’obertura, poden ser 
molt diverses—. La convicció 
que el món està regit per lleis 
físiques, químiques i biolò-
giques, i per les ambicions, 
la crueltat i l’estupidesa hu-
manes, i que canviar-ho està 
més enllà del nostre abast, 
porta a un desencís i un fata-
lisme respecte de la religió, de 

Diversos autors

Sequera i religió
la política i del progrés.
Cal dir que hi ha quatre altres 
possibles dimensions de la 
pregària, relacionades amb 
la fortalesa, coneixement, 
generositat, i sentit. Fortale-
sa, en primer lloc, per resistir 
l’adversitat sense magnificar-
la amb més queixes i lamen-
tacions que les estrictament 
inevitables, i amb el màxim 
de coratge i serenitat pos-
sibles. Coneixement, en se-
gon lloc, més profund i afinat 
de la naturalesa i de les lleis 
que la regeixen, tot aspirant 
no tan sols a prestigi, poder 
i riquesa, sinó també a servir 
millor la societat. Generositat 
solidària, en tercer lloc, per 
tal d’intentar compartir forta-
lesa, coneixement i recursos 
amb els qui en tinguin més 
necessitat que nosaltres per 
superar les dificultats del mo-
ment, que de vegades són 
tan grans i tan desesperants. 
I, finalment, reflexionar sobre 
el sentit de les coses, en els 
diversos nivells de profunditat 
d’aquest concepte, tot anant 

 Arxiu 

més enllà del nostre moment, 
del nostre lloc i dels nostres 
patiments i interessos con-
crets, i contemplar-ho i inter-
pretar-ho tot plegat des d’una 
mirada més àmplia. 

Una pregària que consideri 
Déu no pas com un servidor 
nostre, sol·lícit proveïdor de 
solucions, respostes i segure-
tats, però sí font d’esperances 
i certeses, i també una com-
panyia profunda en les nos-
tres preguntes, il·lusions i 
patiments, continua sent per-
tinent. Ens fa més forts i ens 
obre a una perspectiva i a una 
visió de la realitat més enllà 
de les nostres limitades pers-
pectives; ens engrandeix, en 
definitiva, i ens relliga a for-
mes fecundes d’espiritualitat 
i d’acció. 

El dissabte 8 d’octubre a la 
tarda, la parròquia de Bal-
sareny va acollir la primera 
trobada del “Route to God” 
de la Delegació de Joventut 
del bisbat de Solsona. Fou 
la primera d’aquest curs, en 
la qual una trentena de jo-
ves de més de 18 anys van 
aplegar-se per compartir un 
temps junts, escoltant una 
xerrada sobre la vida com a 
“ruta cap a Déu” —fent aten-
ció als diferents perills que 
l’amenacen i en els mitjans 
que l’ajuden— i també es-
coltant una presentació de 
les principals activitats de 

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Primera Route to God 
del curs a Balsareny

la delegació previstes per a 
aquest curs, il·lustrada pels 
testimonis de quatre joves  
que van compartir la seva 
experiència en tals activitats: 
el “Route to God”, la trobada 
de Taizé-Cap d’Any, el recés 
Efatà i la Jornada Mundial de 
la Joventut. La Missa de vi-
gília i una estona d’adoració 
del Santíssim van portar al 
sopar i al comiat fins a la se-
güent trobada, prevista per 
al dissabte, 19 de novembre 
a Solsona. En l’encontre es 
va parlar de la trobada amb 
el papa Francesc prevista 
per l’agost del 2023 a Lisboa 
amb motiu de la Jornada 
Mundial de la Joventut.

FESTIVITAT DE TOTS SANTS  
El dia 1 de novembre, di-
marts, hi haurà la celebració 
de l’eucaristia a l’església pa-
rroquial a les 12 h. i, a la tarda, 
a les 4, la pregària al cemen-
tiri. És repartirà un recordatori 
de tots els difunts. 

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Parròquia 
de Balsareny
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