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Lluís Boixadera Rovira 

A l’edat de 77 anys ens ha 
deixat Lluís Boixadera Rovi-
ra, secretari del Cercle Cultu-
ral de Balsareny des de 1993. 

Nascut a Balsareny a cal Mar-
có l’any 1945, va estudiar sis 
anys al Seminari de Solsona i 
va treballar a l’empresa tèxtil 
Asbosa. Casat amb Montse-
rrat Casaldàliga Soler, de cal 
Pastisseret, tots dos van re-
gentar l’estanc familiar del 
carrer de la Creu. Van tenir 
tres fills: Anna, Mercè i Marc 
Boixadera Casaldàliga, i tres 
nets fins ara: Lia, Biel i Jan. 

El Lluís va ser d’aquelles 
persones que, per sort, se’n 
troben algunes a cada po-
ble, sempre disposades a 
col·laborar en totes les activi-
tats que s’organitzen, sense 
buscar-hi mai protagonisme, 
però fent-hi una feina silen-

CCB ciosa i constant, imprescin-
dible per a l’èxit de qualsevol 
empresa. Així, a part d’estar 
trenta anys fent una labor fo-
namental en la secretaria del 
CCB, va col·laborar al llarg de 
cinquanta anys amb els Pas-
torets, de primer a la Colònia 
Soldevila i després a la sala 
Sindicat de Balsareny; i va 
ser membre de la Coral Sant 
Esteve, amb la qual va partici-
par en molts concerts i en les 
representacions de Balsareny 
més de mil anys (1990) i d’El 
retaule del flautista (1997); 
així com del Grup de Teatre 
La Lluerna (1968-1984), on 
va col·laborar en diverses 
obres; així com, l’any 2008, 
en la representació de l’obra 
de Molière El Tartuf, amb els 
Pastorets de Balsareny. Tam-
bé va ser regidor de Cultura 
de l’Ajuntament (1990-91); 
col·laborador de múltiples ac-
tivitats parroquials; incansa-
ble impulsor de trobades de 

companys d’estudis o de tre-
ball, i d’excursions per conèi-
xer esglésies i monuments 
del territori; i cooperador 
perseverant en innombrables 
actes populars, festes i cele-
bracions del poble, ja que no 
tenia mai un no per a ningú. 

Al Cercle el trobarem molt a 
faltar. I a Balsareny serà re-
cordat per la seva bonhomia i 
el seu tarannà generós, actiu, 
compromès i participatiu. Ex-
pressem el nostre condol a la 
seva família. Gràcies per tot, 
Lluís. 

Arxiu familiar

Hem rebut aquesta carta de condol del president de l’Associació Catalana de la Premsa 
Comarcal, que en la seva pàgina web s’ha fet ressò també de la notícia del traspàs d’en 
Lluís. Agraïm l’escrit i el traslladem a la seva família. 

Benvolgut/des, 

M’he assabentat del traspàs del vostre secretari Lluís Boixadera. 
En nom de la Junta  que presideixo i en el meu propi, lamentem sincerament la seva 
mort i així ens agradaria que ho traslladessis a la seva família i a totes les persones que 
fan i han fet possible Sarment. Ha estat gràcies a professionals com en Lluís Boixadera 
que Catalunya ha teixit un sistema propi de publicacions comarcals, en català, que són 
referència ineludible per entendre la diversitat i la pluralitat del nostre país. 

Cordialment,
Francesc J. Fàbregas (President) 
president@premsacomarcal.cat 
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Comissió Casaldàliga

Pere Casaldàliga, educant per la vida i la pau

L’Assemblea general de les 
Nacions Unides va desig-
nar el dia 10 de desembre 
com el Dia Internacional dels 
Drets Humans. Aquest dia, 
l’any 1948, es va signar la 
seva Declaració Universal. 
Balsareny, que té com a fill 
predilecte un referent en la 
lluita per justícia social i un 
gran defensor dels drets 
humans reconegut interna-
cionalment, va organitzar un 
acte a la sala Sindicat, a les 
portes d’aquest dia amb el 
nom de: “Pere Casaldàliga, 
educant per la vida i la pau”.

Organitzat per la Funda-
ció Pere Casaldàliga i pel 
Cercle Cultural de Balsa-
reny, l’acte va constar de 
dues parts, que va presentar 
Glòria Casaldàliga, presi-
denta de la Fundació, qui 
va agrair la tasca de tantes 
persones que treballen per 
fer un món millor. La prime-
ra part va estar conduïda 
per Benjamí Moliné, Joan 
Bonals i Llorenç Planes 
—l’equip per al desenvolu-
pament de Balsareny Edu-
ca—, que ens van exposar el 
seu treball (vegeu-ne el des-
tacat més avall). 

La segona part, adreçada a 
un públic familiar, va comp-
tar amb la participació de 
l’Agrupament Escolta i Guia 
Guillem de Balsareny i un 
gran nombre d’assistents, i 
va estar presidida per Rafa 
Gàlvez, integrant de l’ONG 
Pallassos Sense Fronteres. 

Comissió Casaldàliga

Gàlvez va dedicar la major 
part de la seva intervenció a 
fer participar i riure al públic 
assistent, amb una mostra 
de les seves qualitats i dots 
de pallasso. 

L’humor, que Pere Casal-
dàliga definia com a fill de 
l’esperança, és una reacció 
natural dels humans que ens 
ajuda en les nostres emo-
cions, que sovint es veuen 
afectades per les injustícies, 
per la vulneració de drets 
fonamentals, catàstrofes... 
Rafa Gàlvez va explicar 
l’origen i el treball que realit-
za Pallassos sense fronteres, 
i fa fer referència a projectes 
actuals  presents en diferents 
països, entre els quals Polò-
nia, l’estat de la Unió Euro-
pea que més refugiats està 
acollint (2,5 milions, la gran 
majoria dones i infants que 
fugen de la guerra a Ucraï-
na, que ja ha provocat el 
desplaçament de gairebé 4 
milions de persones segons 
ACNUR); Sierra Leone, un 

dels països més pobres del 
món (malgrat que és ric en re-
cursos naturals tan valuosos 
com els diamants, l’espoli 
constant dels països del nord 
global, i les conseqüències 
derivades de guerres inter-
nes i d’epidèmies viscudes 
com ara l’èbola, han dut a la 
seva població a la pobresa 
extrema) i altres països ne-
cessitats de somriures, com 
ara l’Equador, Togo, Benín, el 
Líban o Colòmbia.

L’ONG també és present en 
escoles del nostre país cata-

logades de màxima comple-
xitat. La pandèmia del coro-
navirus no només ha generat 
una afectació sanitària, sinó 
que ha anat acompanyada 
d’un impacte socioeconòmic 
i emocional molt important 
que ha afectat, i molt, molts 
infants i adolescents.

L’acte sobre Drets Humans 
va concloure al vestíbul de la 
sala Sindicat, on es podia vi-
sitar una exposició sobre Pa-
llassos Sense Fronteres que 
havia estat exposada durant 
una setmana a l’Institut Es-
cola Guillem de Balsareny, 
a qui agraïm el seu compro-
mís fent costat a les causes 
de Pere Casaldàliga.

L’organització va oferir per 
berenar una xocolatada amb 
xurros solidària, a benefici 
de Pallassos Sense Fron-
teres. Donem les gràcies a 
totes les persones que van 
participar de la jornada, i 
felicitem un any més l’Anna 
Obradors per haver-nos ob-
sequiat, entre moltes altres 
coses, amb una deliciosa 
xocolata desfeta.

Jordi Vilanova

Anna Casaldàliga

Anna Casaldàliga

Jordi Vilanova
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Pere Casaldàliga a la llum de l’Educació 
per a la Justícia Global

En el context de la jorna-
da sobre drets humans or-
ganitzada per la Comissió 
Pere Casaldàliga, que tenia 
com a lema de referència: 
L’educació. Pere Casaldàliga, 
educant per a la vida i la pau, 
els companys de Balsareny 
Educa vàrem compartir amb 
els assistents una reflexió so-
bre el pensament i compro-
mís ètic i social d’en Pere a 
la llum de l’Educació per a la 
Justícia Global. 

Una reflexió que pretenia po-
sar en valor el mestratge i el 
llegat d’en Pere, i subratllar 
especialment com l’anàlisi 
que fa dels problemes es-
tructurals que pateixen els 
desposseïts i que fan aquest 
món tan desigual, els valors 

Balsareny Educa que defensa i el compromís 
radical amb el que lluita per 
les seves causes formen part 
del moll de l’os dels principis 
de l’Educació pels Drets i la 
Justícia globals en un con-
text de Cultura de Pau. 

Es per això que considerem 
en Pere un referent ètic i so-
cial que transcendeix l’àmbit 
estrictament confessional 
per esdevenir universal. En 
tot cas és a nosaltres a qui 
correspon adaptar el seu 
missatge als nous temps, a 
les complexitats del moment 
i a contextos diversos. 

En la nostra intervenció de-
fensàvem, doncs, que el 
seu llegat resulta plenament 
vigent ja ben entrat el segle 
XXI per a tots aquells que 
ens sentim ciutadania com-

promesa en la transformació 
d’aquest sistema estructural-
ment excloent que fa aigües 
per tots costats. I que les se-
ves causes són les nostres en 
el sentit que les nostres acti-
tuds des del nord, que sovint 
són part del problema, poden 
arribar a ser part de la solució 
si ens en sentim correspon-
sables. Habitem un sol món i 
som membres de la mateixa 
família; res del que passa a 
la casa comuna ens ha de 
deixar indiferents. 

Espigolant en la extensa obra 
d’en Pere vam escollir com 
a text de referència —donat 
que el tema central de la jor-
nada era l’educació— la carta 
que va adreçar als mestres 
de Catalunya Educació i revo-
lució: repàs obert, publicada 
a la revista Perspectiva Esco-

lar, n. 356, de 25.07.2011, on 
afirma:

«Volem fer una revolució 
«educada», que vol dir cons-
cient, crítica i autocrítica, en-
grescadora i compromesa. 
Des de la infància i vida en-
dins.»

Entenent sempre el procés 
educatiu com una actitud en 
positiu d’incorporar noves mi-
rades i d’assumir nous reptes 
des de l’empatia. 

És, doncs, per tot aquest 
bagatge intel·lectual, ètic i de 
compromís social que con-
siderem el llegat d’en Pere 
com a font inspiradora per a 
la creació de nous reptes per-
sonals, interpersonals, socials 
i ecològics, en contextos i 
àmbits conceptuals diversos.́

 Isidre Prat Obradors

Imatges de Balsareny

Acabem l’any amb una nova foto sobre un indret co-
negut del nostre poble, o bé de zones properes dels 
termes veïns (Castellnou de Bages, Gaià, Navàs i 
Sallent). Es tracta d’endevinar on és i de fer-ne cinc 
cèntims. La resposta, com sempre, es troba més 
endavant en aquest mateix número de Sarment.

Podeu veure millor la foto a la nostra versió digital: 
www.sarment.blogspot.com 

Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors
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Josep Cañellas, premi a l’excel·lència professional

El passat 28 de novembre va 
tenir lloc la dissetena edició 
dels Premis a l’Excel·lència 
Professional que el Col·legi 
de Metges de Barcelona 
atorga anualment, un acte 
que es reprenia després que 
en els dos anys anteriors no 
es va poder celebrar a cau-
sa de la covid-19. Aquests 
guardons són un reconeixe-
ment oficial als metges i met-
gesses que han destacat al 
llarg de la seva carrera pel 
fet de representar els valors 
més inherents a la profes-
sió, els que en defineixen 
l’essència: l’honestedat, el 
compromís, l’altruisme i la 
integritat, valors tan neces-
saris per exercir la medicina 
amb eficiència. Són, a més, 
un reconeixement fet entre 
companys de professió, a 
partir del coneixement per-
sonal a la trajectòria dels 
premiats. Cada any es dis-
tingeixen una quarantena 
de professionals, distribuïts 
en set categories, i quatre 
equips assistencials interdis-
ciplinaris. 

Sarment

Entre els que han estat reco-
neguts aquest any hi havia, 
en la categoria d’Atenció Pri-
mària, el metge Josep Ca-
ñellas Isern, jubilat del CAP 
Balsareny, llicenciat en Me-
dicina per la Universitat de 

congratulem per aquesta 
distinció que destaca públi-
cament les  virtuts que sem-
pre l’han caracteritzat com a 
metge i com a persona. 

Enhorabona! 

Arxiu M. Martí

Arxiu M. Martí

Barcelona i especialitzat en 
Medicina Familiar i Comuni-
tària. El premi li va ser lliurat 
pel president del Col·legi de 
Metges de Barcelona, Dr. 
Jaume Padrós i Selma. Fe-
licitem el Dr. Cañellas i ens 

Arxiu M. Martí

Arxiu M. Martí
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Activitats de l’AMPA
Sarment

El passat dia 22 de novem-
bre l’AMPA de l’Institut Es-
cola Guillem de Balsareny 
va organitzar una interessant 
xerrada que feia referència 
a com educar a nois i noies 
adolescents, tant a casa 
com a l’escola, amb el nom: 
“Estima’m quan més ho ne-
cessito”.

El ponent de la xerrada va 
ser Jaume Funes, psicòleg, 
educador i periodista, que 
ha treballat en escoles i amb 
diverses administracions en 
l’atenció educativa i tera-
pèutica i en la supervisió i 
l’acompanyament d’equips, 
especialitzat en el món dels 
adolescents i les seves difi-
cultats socials. El nom de la 
xerrada ve donat per un dels 
seus darrers llibres: Estima’m 
quan menys ho mereixi... 
perquè és quan més ho 
necessito. Funes ha escrit 
molts llibres educatius; la 
seva darrera obra és Quan la 
vida ens dol: construir la salut 
mental i recuperar la felicitat.

La xerrada de Jaume Funes 
plantejava una proposta per 
mirar-nos educativament 
els adolescents com a per-
sonatges que experimen-
ten, assagen per ser, volen 
ser feliços i aspiren a tenir 
unes altres relacions amb els 
adults, que mai no els consi-
deren prou madurs. Ha estat 
molt enriquidor haver-lo tin-
gut a Balsareny i escoltar les 
seves paraules enraonades, 
fruit del coneixement que té 
sobre la matèria. Moltes grà-
cies per haver-nos visitat, i 
fins una altra!

D’altra banda l’equip de 
l’AMPA, entre moltes al-
tres tasques, ha participat 
en la dinamització per de-
corar amb motius de Na-
dal l’Institut Escola, tasca 
en la qual ha intervingut tot 

Irene Lupión 

Irene Lupión Irene Lupión 

l’alumnat. Felicitem infants 
i joves del centre per haver 
deixat tan bonic i nadalenc 
el nostre centre educatiu, i 
l’AMPA i el Claustre de pro-
fessors per haver-ho organit-
zat i dinamitzat. Irene Lupión 

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



10 ANYS DESPRÉS, RECICLEM MÉS!
L’ENVÀS, ON VAS? FA 10 ANYS! DES DE LLAVORS, 
CADA DIA SOM MÉS LES PERSONES QUE 
RECICLEM ELS ENVASOS DE BRIC, PLÀSTIC 
I METALL AL CONTENIDOR GROC O AMB EL 

PORTA A PORTA PER AVANÇAR CAP A UNA 
ECONOMIA CIRCULAR. PERÒ ENCARA PODEM 
FER I SER-NE MOLTES MÉS. HUMANS, EL FUTUR 
DEL PLANETA ÉS A LES NOSTRES MANS!
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Carles Reposo, ciclista i corredor de muntanya

Arribem als dos anys 
d’entrevistes personals amb 
esportistes. La veritat és que 
estem entusiasmats de veure 
el ventall de gent que es de-
dica a una disciplina esporti-
va ja sigui per competir, per 
estar en forma o per gaudir-
ne senzillament. El ventall 
d’edats és molt divers; planter 
nou, forma física permanent i 
els veterans i veteranes que 
no es deixen escapar res. 

En aquest número de Sar-
ment parlem amb Carles 
Reposo Bonet, un altre jove 
per les venes del qual corre 
l’adrenalina de l’esport. Ara i 
sempre s’hi ha dedicat, ja li 
ve de família. Tot i així, va en-
carant i descobrint el seu lloc 
més personal en el marc ge-
neral de l’esport.

—Carles, sempre has fet es-
port, oi? Ets dels nois que 
des de petits us hem vist amb 
la bossa a l’esquena...

—Sí, com molta canalla, vaig 
començar amb el futbol, pri-
mer a Balsareny, després al 
C.E. Sallent i al final, al Man-
resa, combinant la categoria 
A i B a un bon nivell, però hi 
va haver alguna lesió i cos-
tava tenir un lloc fix a l’equip, 
fins al moment en què aquell 
esport, que et semblava que 
faries sempre, decideixes 
deixar-lo.

Lluïsa Coma i Alfred Selgas

Esportistes de Balsareny

—Deixes el futbol; llavors, a 
què et dediques?

—Gràcies a l’Albert Ribera 
de la botiga Ribikes de bicis 
de Sallent, m’inicio amb la bi-
cicleta, primer de muntanya i 
després de carretera. Desco-
breixo un món nou: puc sortir 
a l’hora que vull, agafo forma i 
m’agrada. Descobreixo tants 
llocs nous! L’Albert em va 
apropar a un esport que em 
va fer gaudir des de l’inici: les 
rutes, les colles, l’ambient, 
el compartir, per a mi va ser 
una finestra nova al món de 
l’esport. I vaig començar a fer 
una cursa i després altres.

Però al cap d’un temps, vaig 
fer el pas a la bicicleta de ca-
rretera. La família ho va haver 
de pair, perquè el meu pare 
va tenir un accident greu i, és 
clar, els feia molta por i res-
pecte. Però ells no van frenar 
per res les meves ganes.

Els esports de grup sem-
pre m’han agradat, però 
en l’individual és molt fàcil 
d’adaptar els entrenaments 
al teu temps personal i no 
dependre d’horaris tan 
fixos. Són els que t’imposes 
d’acord amb la feina, és clar.

El Carles, amb el cor a la 

mà, ens explica:  “per a mi, 
l’esport és un estil de vida. 
Entreno, em canso i estic en 
forma. No és un sacrifici, no 
em costa trobar l’estona per 
anar a entrenar, per anar al 
gimnàs. Sempre m’ha agra-
dat aquell punt de patir, de 
lluitar-ho tot. Sempre he tin-
gut molta resistència: quan 
jugava a futbol ja em deien 
que era el pulmó de l’equip, 
sempre procurava donar-ho 
tot fins al final, perquè, a més 
a més, podia; la meva forma 
física m’ho permetia”.

—Així que et dediques al 
món de la bicicleta?

—No, no, ara mateix em de-
dico al Trail Running (Riem). 
Veureu. Vaig participar al 
Cros del Traginer a Balsa-
reny i vaig veure que córrer 
també se’m donava bé; així 
que a l’hivern corro i a l’estiu 
practico més la bici, però el 
Trail “m’atrapa”. Començo a 
participar en curses de 12-15 
km i m’agrada i els resultats 
són bons. Arran  d’això, co-
menço a participar en curses 
a nivell de tot Catalunya i la 
cosa avança. Ara estic fent 
curses de muntanya en la 
categoria de mitja marató i 
amb uns desnivells entre 800 
i 1.500 m. Aquest any vaig 
participar a l’Ultra Pirineu i 
vaig quedar 19è d’un grup 
d’unes 450/500 persones. 
No estava al cent per cent, 
però estic content del 

Arxiu Carles Reposo 

Arxiu Carles Reposo Arxiu Carles Reposo 



Unió Esportiva Balsareny  

Esportistes de Balsareny

resultat. Sabia que hi trobaria 
gent de molt nivell.

—Et planifiques tot sol els en-
trenaments? 

—Fins ara sí, soc força dis-
ciplinat i l’autoregulació i pla-
nificació no em costa, em 
conec les condicions físiques 
i aprenc molt dels companys 
de cursa; però ara, per fer 
un pas més, necessito una 
orientació més fixa. Es trac-
ta de fer un salt qualitatiu i el 
Pau Bartoló m’ajudarà en 
aquesta propera etapa. Ara 
mateix em podria estancar, 
entrenar més i més, però 
potser, sense el rendiment 
oportú. Cal dir també que el 
Cristià Vilà del gimnàs O2 
m’ajuda molt. És un apas-
sionat de l’esport i té una 
capacitat d’ajuda enorme, 
sempre està a disposició de 
tot i de tothom. S’implica al 
100%. És una sort disposar 
d’aquesta ajuda. Un gimnàs 
a Balsareny és difícil de man-
tenir i ell ho està aconseguint. 
Quin gran repte!

—Reps algun tipus de su-
port?

—La marca Sphere Pro 
m’ofereix el material tèxtil. 
És una empresa de Manresa 
que es troba al polígon Bufal-
vent i també promociona al-
tres esportistes, escaladors, 
ciclistes, apassionats de la 
muntanya…  Potser de cara 
al nou repte em caldrà trobar 
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una marca a nivell nacional 
per formar part d’un equip 
consolidat.

—Quantes curses sols fer a 
la temporada?

—Entre 20 i 30 curses. 
M’agraden molt les curses 
de poble: la cura de la gent, 
l’acolliment, les converses 
entre corredors... A l’entrega 
de premis s’hi queda mol-
ta gent! És un ambient molt 
sa. A vegades, que et donin 
un pa de 8 quilos i produc-
tes de la terra et fa més feliç 
que qualsevol trofeu. Els tro-
feus, al cap i a la fi, omplen 
vitrines, però els moments 
d’il·lusió  compartits són 
únics. Jo sento que l’esport 
m’acompanya en el creixe-
ment personal: fer sempre 
amics, ajudar-nos i superar-
te a tu mateix és especial.

—Quina és la darrera cursa 
que has fet?

—L’última ha estat el Cam-
pionat Maqui, és una cursa 
excel·lent, tant per l’ambient 
com pel lloc. Vam pujar pel 
dret la muntanya de sal del 
Cogulló de Sallent (de tot 
n’hem d’extreure el sentit po-
sitiu). Es puja pel dret amb 
cordes i caminat perquè té 
molta pendent i el terra amb 
la compactació del material 

no és indiferent. Vaig acabar 
la cursa amb una gratificant 
primera posició; perfecte per 
finalitzar la temporada.

—Propers objectius?

—Fer curses i preparar-
me per la Marató de l’Ultra 
Pirineu i les RT Series de 
Klassmark. També competir 
en altres llocs fora de Cata-
lunya. Un món obert i unes 
ganes enormes per gaudir-
ho tot.

—Tens parella i t’hi acom-
panya.

—Sí, la Laia també és es-
portista, té molt de respecte 
pels meus entrenaments i 
m’acompanya a les curses. 
És gratificant trobar la fa-
mília en els llocs d’arribada 
després d’un esforç. Als 
pares també els agrada, a 
casa sempre s’ha fet esport 
i el pare és un exemple que 
sempre tinc al meu costat.

El Carles té passió per 
l’esport i, amb els anys, ha 
anat trobant la manera per 
gaudir-ne més i més. Ens ho 
defineix molt bé: “L’esport 
és un estil de vida”. El seu 
estil, el de cadascú, aquell 
estil esportiu que omple 
a cada persona i el fa viu-
re plenament. Entrenar per 

camins i costes és un plaer 
exquisit, coneixes l’entorn, el 
trepitges, et barreges amb 
la natura i el cos s’oxigena 
amb els seus elements més 
bàsics però indispensables. 
En Carles fa esport i salut, 
tant  física com mental. Des 
del Sarment li desitgem que 
continuï amb la forma física, 
les ganes i els èxits. 

Arxiu Carles Reposo 

Arxiu Carles Reposo 

Arxiu Carles Reposo Arxiu Carles Reposo 
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La Formació Artés
Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors

Els colors típics dels arbres a la tardor destaquen per entre les capes molt 
vermelles de la F. Artés. És el turó de l’església vella.

 Isidre Prat Obradors

Les capes vermelloses de la Formació Artés a ran de l’Eix Transversal, sota 
la serra del Montcogul.

vegeu millor al nostre butlletí 
digital, perquè allà s’aprecien 
bé els dos colors, vermell i 
gris. En tres d’elles, veiem 
els colors vermells: l’una és 
el turó excavat per la rie-
ra de Malrubí, on s’aixeca 
l’església vella d’Artés; l’altra 
és tot un conjunt de talls, de 
forma més o menys triangu-
lar, excavats per la Gavarresa 
al vessant est del Montcogul, 
de Sallent, i que segur que 
heu vist passant per l’Eix 
Transversal; i l’altra es corres-
pon amb unes grans roques, 
que formen una petita bal-
ma, a l’entrada d’Artés per 
la carretera de Cabrianes. En 
canvi, en la quarta, hi veiem 
les capes grises que hi ha en 
bona part del camí que, sor-
tint d’Artés, va cap a la casa 
de colònies de la Ruka (terme 
d’Avinyó).

 Isidre Prat Obradors

Petita balma que fan els materials 
de la Formació Artés a l’entrada 
del poble, venint de Cabrianes.

 Isidre Prat Obradors

Bandes grises de materials de la Formació Artés. Les línies més blanques es 
corresponen amb els guixos intercalats (millor veure-ho en digital).

Què és una formació 
geològica?

És un conjunt de roques i mi-
nerals, de gran extensió, que 
s’han format o dipositat en 
una zona determinada durant 
el mateix període geològic. Al 
nostre entorn hi ha la Forma-
ció Artés, la Formació Solso-
na, la Formació Igualada, etc. 

Qué és la Formació Artés?

A finals de l’Eocè, fa entre 35 
i 30 milions d’anys, es van 
formar els terrenys que ocu-
pen bona part del Bages, de 
característics colors vermells 
o grisos, i que l’any 1971 es 
van anomenar Formació Ar-
tés, perquè és el lloc central 
i on sobresurten més, però, 
de fet, la seva extensió arriba 
a molts llocs del Bages, com 
Balsareny, Sallent, Avinyó, 
Santpedor, Callús, etc.

Com són els materials 
que la formen?

En aquella època, aques-
ta zona del centre de Cata-
lunya estava ocupada per 
llacs (sense sortida al mar 
perquè la falca que venia de 
l’Atlàntic, no del Mediterrani, 
ja s’havia tancat). Aquests 
llacs després es van anar as-
secant. Els materials que van 

quedar sepultats per l’aigua, 
i que, per tant, no es van 
oxidar, són de colors grisos; 
però els més característics 
de la Formació Artés són 
els que es van quedar fora 
de l’aigua, que, en oxidar-se 
amb l’aire, van donar un co-
lor vermell molt fort (aquest 
color, el dóna el ferro oxidat). 
Els marges vermellosos que 
podem veure pel terme de 
Balsareny (segur que n’heu 
vist) són també de la Forma-
ció Artés.

Quins tipus de roques són?

Tant les vermelles com les gri-
ses són capes de gresos al-
ternats amb capes d’argiles. 
De tant en tant, entremig, hi 
ha dipòsits de guixos. Tant és 
així que, en una zona al nord-
est d’Artés, aquests dipòsits 

són considerables i formen 
unes “guixeres” (a la zona 
coneguda com a Serra de les 
Guixeres; vegeu-ho a Google 
Maps).

Penseu que, per entendre 
millor el que és una formació, 
a sota de la Formació Artés, 
hi ha la Formació Cardona, 
perquè es va dipositar abans. 
Aquesta està formada pels 
minerals de sal, potasses i 
guixos. 

On podem veure la
Formació Artés?

Tot i que s’estén per bona 
part del Bages, destaquem 
alguns indrets del poble que 
dona nom a la formació: Ar-
tés. Podeu veure’n quatre 
fotos, que recomano que 
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Marxa nòrdica per Balsareny
Alfred Selgas

Un any mes reprenem el cicle 
de caminades de Marxa Nòr-
dica per a persones grans, 
organitzat per la Diputació 
de Barcelona, amb el suport 
de la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Balsareny i 
del Centre Excursionista de 
Balsareny. 

La primera caminada, com és 
habitual  va tenir lloc pel ter-
me de Balsareny, el dia 29 de 
novembre. Vam fer el circuit 
habitual, baixant pel Repeu i 
passant el pont de la Via per 
agafar el camí de l’antic Carri-
let i fer cap a la Colònia Sol-
devila; continuant per la vora 
del riu fins a la Rabeia, i d’allà 
fins a la resclosa dels Man-
resans i el bosc de ribera, i 
seguint la síquia de Manresa 
fins a l’aqüeducte de Santa 
Maria i la plaça de l’Església. 
Ens hi van acompanyar cami-

nants de Sant Pere de Riude-
bitlles, Pineda de Mar i Cas-
tellbell i el Vilar, els tres pobles 
amb què aquest any compar-
tirem itineraris. En conjunt, 
vam ser uns 120 persones, 
i tots els participants de fora 
ens van felicitar pel recorre-
gut, que els va agradar molt.  

Per fi, després del parènte-
si obligat per la pandèmia, 
vàrem poder tornar a esmor-
zar i dinar tots plegats a la 
sala Sindicat, completant així 
un bon dia d’esport, paisatge 
i bona companyia. La prope-
ra sortida tindrà lloc a Sant 
Pere de Riudebitlles el dia 21 
de febrer de 2023. 

Alfred Selgas

Club Handbol Balsareny
Club Handbol Balsareny

Infantil Femení

19-11-2022
26-11-2022

Benjamí mixt

Handbol Balsareny 12-4 Neo Peques Sant Joan Despí C
Handbol Balsareny 5-11 Handbol Santpedor

19-11-2022
26-11-2022

Resultats novembre 2022

Club Handbol Igualada A 20-15 Handbol Balsareny
Handbol Balsareny 20-20 Club Handbol Vilanova del Camí

Infantil Femení

10-12-2022

Benjamí mixt

Club Handbol Martorell 10-6 Handbol Balsareny

4-12-2022

Resultats novembre 2022

Club Handbol Martorell 26-17 Handbol Balsareny

Alfred Selgas Alfred Selgas
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Tempo: ‘Campanilla’

La Campaneta i les seves 
amigues, la Fània i la Dilia, 
s’estan debilitant i perdent 
els seus poders. La pols de 
fades està desapareixent i 
no tenen forces per construir 
la primavera a temps, ni tan 
sols per volar. L’arbre màgic 
Saucum, que els proporcio-
nava la pols de fades, està 
completament sec i els in-
fants hi han deixat de creure.

La Campaneta i les seves 
amigues, juntament amb el 
mestre Oifrag i el seu ajudant 
Benshee, han de trobar una 
solució per esbrinar per què 
està desapareixent la pols de 
Fades, trobar una manera 
de viatjar al Món Reial sen-
se haver de volar i buscar 
els humans perquè tornin a 

Jordi Vilanova

creure-hi. El que no saben 
és que tot és un pla malvat 
tramat per un vell conegut, el 
capità Garfi.

Aquesta és la història de 
“Campanilla, una aventura 
musical” de la companyia 

Mundo Imaginarium, que ha 
tingut 11 nominacions als 
premis Broadway World i 10 
candidatures als PTM, pre-
mis del teatre musical; i ha es-
tat  la darrera posada en es-
cena del Cicle d’espectacles 
familiars Tempo, de la qual 

Jordi Vilanova

vam poder gaudir el passat 
dia 10 de desembre a la sala 
Sindicat. 

La Campaneta i tota la colla, 
en acabada la representació, 
van voler estar al costat dels 
infants, els quals van tornar 
a creure, si més no per uns 
instants, en el poder de les 
Fades.

La propera edició s’anuncia 
per al dia 5 de febrer amb 
l’espectacle “La frontera in-
esperada” de la companyia 
Dolça Mar, un espectacle 
familiar de teatre gestual on 
predomina la dansa, el clown 
i el teatre físic i d’objectes.

Ens retrobem, doncs, per 
aquesta data; moltes grà-
cies, Tempo, per tan bones 
estones!

Els Geganters i grallers de Balsareny a la Fira de la Puríssima

Per aquestes dates moltes 
són les localitats que fan fi-
res nadalenques; una mostra 
la trobem a Gironella, on el 8 
de desembre celebren la tra-
dicional Fira de la Puríssima, i 
a la qual enguany els Gegan-
ters i Grallers de Balsareny 
han assistit, participant de la 
seva 34 Trobada de Gegants 
al costat de les colles de Na-
vàs, Sant Julià de Cerdanyo-
la, Artés, Petits geganters de 
Manresa, Montmajor, Tara-
dell, Sant Joan de Vilatorra-
da, Puig-reig i Gironella.

A les 9 del matí, al caliu de 
les brases, ens oferiren 
l’esmorzar compost d’unes 
bones llesques de pa torrat, 
botifarra, cansalada i el tra-
dicional “blat de moro es-
cairat”, plat típic de l’Alt Ber-
guedà que cada any per la 

Jordi Vilanova

Fira és elaborat per un/a xef 
de la comarca. En aquesta 
ocasió l’escollida va ser Re-
mei Escolies, del restaurant 
Els Roures, qui va reconèi-
xer que gràcies a fires com 
la de Gironella s’ha donat 
a conèixer aquest plat, in-
troduït al Berguedà al segle 
XVIII. També va agrair la feina 
de la pagesia  i de les per-
sones escairadores de blat 
de moro, ja que sense elles 

aquest i tants altres plats no 
serien possibles.

La Fira de la Puríssima de 
Gironella és una mostra de 
Nadal, gastronòmica i  cul-
tural, que pretén fer costat 
al comerç de proximitat i 
ser fidel a les tradicions tant 
nadalenques com populars. 
Els nostres Geganters s’ho 
van passar d’allò més bé ba-
llant en aquesta tradicional i 

Jordi Vilanova

valuosa fira, envoltats d’un 
munt de figures de gegants, 
de les quals destaquem els 
amfitrions: Tomàs i Antònia, 
construïts l’any 1991 per 
l’escultor Francesc Cisa.

Moltes gràcies, Gironella, 
per aquest tast de cultura!

Jordi Vilanova
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Acte d’entrega dels capons al Castell de Balsareny

Després de dos anys 
d’interrupció forçada per la 
pandèmia, enguany, el pas-
sat 17 de desembre, es va 
tornar a realitzar l’acte de 
l’entrega dels dotze capons 
per part de la Junta de la Sé-
quia de Manresa al baró del 
castell.

Un cop més, i com ja és 
costum, la Colla Gegante-
ra “Els K + Sonen” de Bal-
sareny hi vam ser presents 
dins la programació de l’acte 
protocol·lari. Així doncs, al 
voltant de 2/4 d’11 del matí, 
els grallers i tabalers de la 
colla sortíem de la bassa 
acompanyant tota la comiti-
va d’autoritats manresanes i 
balsarenyenques i membres 
de la Junta de la Sèquia, 
així com el mateix carro que 
transportava els capons. 

Al so dels nostres musics 
durant tot el recorregut, 
s’arribava a la placeta que 
queda just sobre la capella, 
on encara vam oferir un pa-
rell de cançons tot esperant 
el moment definitiu en què 
l’alcalde de Manresa i un re-

Colla de Geganters i Grallers Els K + Sonen de Balsareny

ElsK+Sonen

presentant de la Junta de la 
Séquia de Manresa van tru-
car a la porta del castell i la 
baronia els obria les portes. 
S’entrava al pati al so d’una 
“marxa” interpretada per la 
nostra colla, donant solem-
nitat a un dels moments més 
simbòlics de la festa.

Un cop dins, i amb la pre-
sencia dels gegants Bernat 
de Peguera i Blanca de Bell-
lloc contemplant l’acte, hi va 
haver parlaments per part 
de l’alcalde de Manresa i del 
baró, als quals seguiria una 
teatralització que represen-
tava el fet que es comme-
morava i el significat en si 
de l’acte de l’entrega com a 
solució d’un pacte que es va 
fer al segle XVI per compen-
sar la tala d’arbres sense el 
permís de la baronia.

A continuació, la nostra colla 
va interpretar, primerament, 
el ball de lluïment amb el so 
enregistrat de cobla, perfec-
tament ballat pels nostres 
gegants, i acabava la nostra 
intervenció amb dues peces 
més tocades pels nostres 
músics i ballades pel Bernat 
i la Blanca, que una vegada 

més captaven la mirada dels 
més petits però també la 
dels més grans en un esce-
nari tan icònic com el castell, 
allà on ambdós personatges 

van conviure al segle XIV.

Un bon esmorzar ofert per la 
Junta de la Séquia va cloure 
el matinal. 

Soc una mica oreneta

Acabem l’any. Sí, un any més 
del nostre Sarment i amb ell 
s’acompleix un final i s’estén 
de nou vers una altra arriba-
da d’un nou any. La columna 
de Carme Vinyoles (diari El 
Punt Avui) m’ha fet recordar 
que aquest anar i venir és 
comparable amb el primave-
renc retorn cap a països cli-
matitzats de l’espècie d’au de 
les orenetes. 

Sort, com dic sempre, de po-

Josep Gudayol i Puig der llegir, gràcies a l’ajut de la 
lent d’augment que em va fer 
arribar el Jordi, els meus ad-
mirats columnistes; i per mitjà 
d’aquesta poder-vos inter-
canviar unes reflexions que 
considero de proximitat veï-
nal. La Carme diu el següent:

“Torno quan se’n van les ore-
netes i s’emporten el compli-
ment de qui les veu arribar 
abans de Sant Jordi, amb 
els dies llargs i les nits curtes 
i marxar abans de la Diada 
quan s’encongeix el temps 

de claror. Aquest any van ce-
lebrar assemblea de comiat 
el 2 de setembre: divuit entre 
els pares i les petites nas-
cudes a casa, perfectament 
alineades damunt els fils de 
la llum fent giravolts enjogas-
sats amunt i avall, massa a 
prop de l’era on sempre hi 
pot haver un silenciós gat 
caçador, i al final aixecant 
el vol per no tornar fins l’any 
que ve. Bon viatge: els que 
gaudim de viure a pagès (en-
cara que no vivim de pagès) 
trobem amb la seva fidel mi-

gració una elemental forma 
d’ordenar la vida en funció 
que hi siguin o no”.

La Carme, absent uns mesos 
a la seva columna habitual, 
dona les gràcies a les se-
ves companyes, que durant 
un temps van omplir la seva 
absència migratòria.

Amb aquest raonament avui 
acaba un any per tornar l’any 
que ve. Soc una mica orene-
ta i en dono les gràcies fins 
aquest ja pròxim any 2023.
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Josep Gudayol i Puig

José Manuel Oliva Fernández, 
un estil neocubista en l’art de pintar

Som a les portes d’un nou 
Nadal i l’aire matiner del 
temps hivernal traspassa per 
les escletxes dels porticons 
d’aquesta finestra oberta. 
Avui tinc la sort de poder 
parlar una estona amb un 
conciutadà, veí nostre, que 
fa un temps em vaig assa-
bentar que dedicava el seu 
temps lliure a la seva afició: 
l’art de pintar.

Per conèixer-nos una mica 
més, començo dient que 
José Manuel Oliva Fer-
nández va néixer a Nerva el 
19 de juny de 1953, un po-
ble miner de la província de 
Huelva, on neix el Río Tinto. 
Ens comenta que “vaig venir 
a Catalunya l’any 1971 amb 
la meva família i per curiosi-
tat us diré que vam passar 
la primera nit a la Fonda Pi-
joan i un dia més tard vam 
instal·lar-nos a la colònia 
minera de Vilafruns. I és que 
es va donar el cas que vam 
arribar nosaltres abans que 
el nostre mobiliari”. 

Oliva va cursar els estudis del 
temps i li ha agradat sempre 
anar a caminar, llegir molt —
ens diu que s’ha llegit quasi 
tots els autors contempora-
nis—, tot i que actualment 
llegeix menys, ja que dedica 
molt del seu temps a pintar. 
També li agrada anar al cine-
ma i veure sèries a la televisió 
de Netflix i HBO. Ha viatjat i 

coneix països com Portugal, 
el Marroc, Itàlia i França, en-
tre altres.

— Amb ocasió de poder 
veure la teva exposició al Ca-
sino: com va anar, tot això de 
dedicar-te a l’art de pintar?

— Tot va començar quan 
treballava de nit i plegava a 
les sis del matí. Com que ha-
via d’esperar unes hores per 
portar al col·legi la meva filla, 
aprofitava el temps tot reme-
nant papers, ja que no sabia 
pas dibuixar, i vaig adonar-
me que no tenia cap base 
acadèmica. Aleshores vaig 
arribar a la conclusió que la 
meva afecció era pintar.

Arxiu J.M. Oliva

— Quant fa que t’hi dedi-
ques?

— Doncs ja fa uns quants 
anys, però exactament tro-
bo difícil dir-te quan vaig co-
mençar, ja que entre el tre-
ball i la pintura se’m fa difícil 
recordar.

— El teu estudi el tens a 
casa teva?

— Sí, dins el pati interior de 
casa hi ha una estança on el 
carnisser Rossendo sacrifi-
cava els animals. 

Com a curiositat, et diré que 
encara conservo el pedestal 
on els penjava.

— Com s’anomena el teu es-
til de pintura?

— Soc autodidacte i aprenc 
sempre copiant de l’obra 
d’un cosí meu; però això sí, 
sempre amb un toc personal 
buscant el meu estil. Exac-
tament, però, no en sé dir-te 
el nom, però jo em defineixo 
com a neocubista.

— Has presentat la teva ex-
posició en algun altre lloc a 
més de Balsareny?

— Sí, ho he fet a diversos 
llocs, però el més important 
per a mi va ser l’any 2017 a 
Nerva, el meu poble. Per a 
mi va ésser un somni, ja que 
Nerva és terra d’artistes. 

Allí va néixer el gran pintor 
Daniel Vázquez Díaz, que 
va pertànyer a l’anomenada 
Generació del 27; i entre al-
tres, el meu cosí, Díaz Oliva.

— Has tingut algun altre pre-
cedent familiar a part del teu 
cosí?

— No, a part d’ell, no, cap.

— Per últim, quant de temps 
hi dediques, a pintar?

— Doncs et diria que nor-
malment unes quatre hores 
diàries; això sí, no pas cada 
dia.

— Moltes gràcies i bon any 
amb art!
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La imatge correspon a la font 
i la capella de Sant Roc: a 
l’esquerra, la font i a la dreta, 
la capella; amb orígens molt 
diferents. Estan situades a la 
sortida del poble, per la ca-
rretera d’Avinyó, just al cos-
tat esquerre del pont del riu, 
abans de creuar-lo (marge 
dret del riu).

La capella va ser construïda 
per Mn. Roc Garcia, el 1797, 
després d’acabar les obres 
del pont del riu. La torre, de 
base quadrada, està feta 
amb pedra sorrenca i la teu-
lada de pedres i morter, coro-
nada amb una creu. Darrere 
una reixa metàl·lica hi ha les 
imatges de Sant Roc, Sant 
Joan Baptista i la Mare de 
Déu dels Dolors, que són for-
ça recents, ja que han estat 
restituïdes diverses vegades. 
La reixa va ser reforçada amb 
ferro fa uns anys, perquè s’hi 
havien donat alguns roba-
toris. No fa pas massa anys 
que van fer malbé les imat-
ges i es van endur les mone-
des de dins.

A la part de baix de la pedra, 
hi havia la inscripció d’una 
dècima (un tipus de poema 

de deu versos), escrita per 
Roc Garcia; però actualment 
està molt esborrada, tot i 
que, si us hi fixeu (sobretot 
en versió digital), s’hi poden 
entendre algunes lletres. Per 
això, fa poc s’hi ha penjat, 
com podeu veure, una placa 
de marbre blanc, reproduint 
la dècima, que diu: 

Virgen Dolorosa, el Puente / 
por Vos sin mal concebido, 
/ guardad, pues el pueblo 
unido / lo pide devotamen-
te. / Vos, Bautista penitente 
/ y vos mi patrón San Roque 
/ haced que no se derroque  

/ ni esta capilla si os place / 
que el Rector García os hace 
/ para que el pueblo os invo-
que.

Sembla que a l’altra banda 
del pont (marge esquerre del 
riu i també a l’esquerra del 
pont mirant a Puigdorca) hi 
havia una altra capella, més 
antiga (d’un segle abans) eri-
gida per Isidre Rodoreda, en 
acció de gràcies per haver-
se salvat de negar-se al riu, 
i restaurada el 1797 amb una 
altra dècima de Roc Garcia. 
Actualment encara hi ha una 
paret de totxanes que de ben 

Resposta a Imatges de Balsareny
Isidre Prat 

 Isidre Prat Obradors

segur era el suport de la ca-
pella, colgada d’heura i bar-
disses, però s’hi pot accedir 
amb compte.

Per altra banda, a l’esquerra 
de la capelleta, hi veiem la 
font de Sant Roc, construïda 
per Mn. Joan Bajona el 1997, 
commemorant el segon cen-
tenari del pont. Està feta amb 
pedres i formigó i, tant el nom 
de la font com la paret on hi 
ha l’aixeta, estan fets amb 
un trencadís de rajoles de 
colors, com altres escultures 
que Mn. Joan va fer al poble. 
La cobreix una capa d’heura. 
Cal dir que actualment la font 
raja, amb aigua de la xarxa 
pública urbana, la qual cau 
en una pica.

Completen aquest conjunt 
uns bancs de pedra i una pe-
tita jardinera, sense plantes. 
La síquia passa just per da-
rrere i a un nivell més baix.

Tinc entès que la placa de 
marbre amb la pregària, així 
com un petit arranjament del 
trencadís de la font, s’han fet 
aquest any, aprofitant que 
el 24 d’abril de 2022 es van 
complir 225 anys que es va 
donar per acabat el pont del 
riu.
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Missatge nadalenc: germanor
Mn. Antoni Bonet i Trilla 

Dos germans, l’un solter i 
l’altre casat, tenien una ma-
sia de terra molt fèrtil, i el gra 
que recollien se’l repartien a 
parts iguals. 

Al principi tot anava molt 
bé. Però va arribar un mo-
ment en què el germà casat 
es despertava, inquiet, cada 
nit, i es deia: “No és just. El 
meu germà, que no és ca-
sat, s’emporta la meitat de la 
collita; en canvi, jo tinc mu-
ller i cinc fills, de manera que 
quan seré vell tindré tot el que 
necessiti. Qui tindrà cura del 
meu germà quan serà gran? 
Necessita estalviar més del 
que fa ara per assegurar-se 
el futur, ja que la seva ne-

cessitat és més gran que la 
meva”. 

Aleshores s’aixecava i, 
sigil·losament, vessava en el 
graner del seu germà un sac 
de gra.

També el germà solter es 
despertava de nit i es feia 
aquesta reflexió: “El meu 
germà té dona i cinc fills, i 
només es queda amb la mei-
tat de la collita. Jo, en canvi, 
no tinc ningú més a qui ali-
mentar. ¿És just que el meu 
pobre germà, la necessitat 
del qual és més gran que la 
meva, rebi el mateix que jo?”

Aleshores es llevava i buida-
va un sac en el graner del seu 
germà. 

Un dia, va succeir que tots 
dos es llevaren al mateix 
temps, i van trobar-se cada 
un amb un sac de blat a 
l’esquena. 

Molts anys més tard, quan 
els dos germans ja havien 
mort, el fet es va divulgar. I al 
lloc en què ells s’havien tro-
bat, els seus conciutadans hi 
edificaren un temple, perquè 
es deien que en tota la ciutat 
no hi havia un lloc més sant 
que aquell. 

Això fou en una nit de Nadal, 
ja que van entendre que era 
la millor manera de celebrar 
el missatge de l’àngel: “Glòria 
a Déu dalt del cel i pau a la 
terra als homes de bona vo-
luntat”. 

Amén Amén
Noranta-cinc Nadals viscuts fins ara,
i eternitat endins els que viuré
junt amb Jesús, per voluntat del Pare,
l’Infant que viu en mi des del primer.
Nadal ja serà Pasqua. És a la Glòria
que Ell feliçment un dia em portarà
i que coronarà la meva història:
llegir i escriure, viure i estimar. 
     
Mn. Climent Forner

Que tingueu tots unes
bones festes nadalenques!

Rebuda dels Reis d’Orient

Tindrà lloc dijous, dia 5 de 
gener, a partir de les 6 de la 
tarda, a l’església parroquial. 
Adoraran l’Infant Jesús. Mi-
rem de rebre’ls de la millor 
manera possible!

Trobada de Confirmació
 
Tindrà lloc el divendres, dia 
20 de gener, a les 20 h., 
a la sala de reunions de la 
rectoria. Hi són convidades 
aquelles persones que no 
hagin rebut encara aquest 
sagrament important, tinguin 
l’edat que tinguin. Es farà 
una proposta de preparació 
per a aquest sagrament que 
administra el bisbe i que, junt 
amb el Baptisme i la Comu-
nió, forma part de la iniciació 
cristiana. 

Grup bíblic  

A partir de les trobades que 
es van fer amb motiu del Sí-
node, es va suggerir que la 
parròquia organitzés un Curs 
bíblic per conèixer millor la 
Bíblia i aprofitar més bé les 
celebracions litúrgiques. 
Amb els possibles interes-
sats ens trobarem, si Déu 
vol, el dimecres, dia 25 de 
gener, a les 17 h.. a la sala 
de reunions de la rectoria per 
parlar-ne. 
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Obituari 

R. Carreté

Esteve Carreté Parera

Arxiu E. Carreté

mateix, sinó sobretot amb 
l’ànim d’ajudar altres per-
sones. Recordem-lo amb 
aquests versos. 

fundant amb altres socis la 
distribuïdora de licors i que-
viures Comarcal SA. Més 
endavant va ser responsable 
de la Llar d’Avis Mion-Puig-
berenguer, de l’Obra Social 
de Caixa Manresa.

Va exercir diverses tasques 
de voluntariat: així, amb 
l’Associació de veïns de la 
barriada Mion va organitzar 
grups de visites a gent gran 
i malalts de la zona. Va ser 
voluntari de la Creu Roja; 
va col·laborar amb el De-
partament de Benestar So-
cial, entre altres coses, fent 
campanyes d’alfabetització 
d’adults. També va 
col·laborar amb el progra-
ma de Teleassistència per 
a la gent gran i amb Althaia. 
Amb l’Associació de Veïns 
de les Escodines (Manresa) 
va organitzar una Aula de 
periodisme per a gent gran: 
editaven el butlletí informatiu 
“Clàxon”. I va fundar a Bal-
sareny l’associació GADA: 
Grup d’ajuda per a persones 
dependents de l’alcohol. 

Li agradava molt passejar 
pel poble conversant amb 
els seus amics: Pere, Joan, 
Josep, Minguet i altres, al-

Als 79 anys d’edat ens ha 
deixat l’Esteve Carreté. 
Havia nascut a Balsareny 
el 19 de juliol de 1943 i hi 
va morir el 8 de desembre 
de 2022. De jove va formar 
part activa en els orígens 
de l’Agrupament Escolta 
Guillem de Balsareny, l’any 
1955. També va formar part 
de la colla dels Bastoners. El 
1964 va fer el servei militar al 
Sàhara, aleshores espanyol, 
a la població de Smara. Es 
va casar amb Cèlia Mañas 
Gómez el 9 de setembre de 
1965 i va tenir dos fills: David 
(1969) i Òscar (1973).

Professionalment, als anys 
197o va treballar de contro-
lador a la mina de Potasses 
del Llobregat. Després va 
ser director comercial a Rom 
Pujol, on va idear i dirigir 
l’organització de cantades 
d’havaneres amb cremats 
de rom, arreu de Catalun-
ya, cosa que el va posar en 
contacte amb tots els grups 
d’havaneres del país. L’hi 
va ajudar el Ramon Codina 
(1951-2008), que va con-
tinuar aquella feina. Es va 
establir per compte propi, 

guns dels quals tampoc no 
hi són. Va col·laborar amb el 
Cercle Cultural de Balsareny 
en l’organització dels Fes-
tivals d’Estiu als anys 1980, 
especialment amb les can-
tades d’havaneres. I va es-
criure diversos articles sobre 
voluntariat al Sarment, on 
va publicar també una sèrie 
d’articles sobre la vaga de 
les mines de potassa de fe-
brer de 1972. 

Era el meu germà gran, i 
sempre l’he admirat per la 
seva capacitat de sobre-
posar-se a les dificultats i 
enfrontar-s’hi activament, 
no tan sols per sortir-se’n ell 

Ens vas mostrar el teu model de fer via 
entre havaneres i voluntariat, 
i de fer anar endavant una família 
a qui vas fer, i sempre et va fer, costat. 

Valent per plantar cara a tants malastres, 
superant totes les adversitats 
i encara amb ànims per ajudar els altres 
sols amb la força de la voluntat. 

Ara has emprès la drecera al teu sàhara,  
cert de trobar-hi un oasi de pau 
on fer un cremat per convidar-hi els nòmades. 
Recorda’ns recordant-te i estimant.

Sarment

Desaparició de mossèn Xavier

Ens fem ressò de la trista 
notícia de la desaparició de 
mossèn Xavier Castelló i 
Baille, que va ser rector de 
Balsareny entre 2011 i 2017. 
Mossèn Xavier tenia 78 anys 
i havia nascut a Mollerussa. 
També havia estat rector de 
Berga i havia exercit el seu mi-
nisteri en diverses parròquies. 
Darrerament vivia en una re-
sidència a Solsona. El dijous 
17 de novembre va anar amb 

altres persones a passar el 
dia al Santuari de  la Mare de 
Déu de Lord, a Sant Llorenç 
de Morunys. Un cop allà, va 
decidir sortir a passejar tot 
sol. Veient que a l’hora de 
dinar no tornava, hom va avi-
sar els serveis d’emergència. 
De seguida es va activar el 
dispositiu de recerca del cos 
de bombers de Sant Llorenç 
amb un equip de rescat del 
Grup d’Actuacions Especials 
i un helicòpter per intentar 
localitzar-lo, sense èxit. La 

recerca va continuar al ves-
pre i els dies següents pels 
entorns del santuari i la mola, 
una zona de difícil accés, 
agreujat per la pluja que havia 
caigut i les baixes tempera-
tures. L’operatiu el formaven 
Bombers, inclòs un grup caní, 
Mossos, ADF, l’Ajuntament de 
Sant Llorenç, voluntaris del 
poble i de la diòcesi i fami-
liars i amics del desaparegut. 
Tots van continuar buscant-lo 
exhaustivament, també per 
l’entorn del pantà de la Llosa 

de Cavall, fins que el disposi-
tiu de cerca d’emergència es 
va suspendre oficialment el 
dia 22 sense haver-lo pogut 
trobar, en espera de nous in-
dicis que permetin reprendre 
la cerca proactiva.

Sarment vol expressar, en 
aquests moments d’incertesa 
i dolor, el seu suport a la famí-
lia i amics de mossèn Xavier 
i a totes les persones que el 
van conèixer i apreciar durant 
la seva estada al nostre poble.  
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Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada

Torna la Cursa del Gall Dindi

Com ja és habitual i tradi-
cional per aquestes dates, 
el Club Ciclista Alt Llobregat 
Pla i Baixada s’ha encarregat, 
juntament amb l’Ajuntament 
de Balsareny, d’organitzar les 
Curses Ciclistes Nadalenques 
del “Pavo”, celebrades el dia 
18 de desembre del 2022.

Ha estat la 32a edició con-
secutiva, només amb la inte-
rrupció, per causes de força 
major pel bitxo del Covid-19, 
l’any 2020.

Des de primera hora del matí, 
es va treballar per tal que a 
partir de les 11 h., es pogués 
donar sortida als 45 partici-
pants, començant pels més 
petits i, de mica en mica, a 
la resta de les diferents cate-
gories, per finalitzar els actes 
a les 13 hores.  Les curses 
d’enguany no van estar mar-
cades per les baixes tempe-
ratures que hem tingut en edi-
cions anteriors i els corredors 
van poder gaudir d’una bona 
matinal acompanyats de pa-
res, amics i familiars que no 
van parar d’animar els partici-
pants en la seva lluita contra 
el rellotge.

Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada

Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada

Al finalitzar les curses, hi va 
haver l’entrega de regals, pre-
mis i trofeus als participants i 
guanyadors de les 6 catego-
ries que s’havien establert, 
segons les franges d’edat se-
güents: 

1.- de 0 a 5 anys
2.- de 6 a 10 anys
3.- de 11 a 15 anys
4.- de 16 a 39 anys
5.- de 40 a 59 anys
6.- més de 60 anys

Per a les tres categories dels 
petits i més petits, es van re-
partir gormanderies, meda-
lles i trofeus; i a les tres cate-
gories dels grans i més grans, 
tres pernils i regals. 

Des del Club agraïm a totes 
aquelles persones que hi van 
ser presents, ja que d’aquesta 
manera ens anima a pensar 
que l’any vinent es puguin 
tornar a repetir, continuant 
amb la tradició de les Curses 
Nadalenques a la població de 
Balsareny. Gràcies a tots els 
que amb la seva participació 
i col·laboració, feu possible 
dur a terme aquest esdeve-
niment.
Que tingueu molt BONES 
FESTES!
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MeteorologiaCCB / Repte

Francesc Camprubí

Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes       3,9
Mitjana de màximes         18,1
Mínima (dia 20)            -4,1
Màxima (dia 1)     24,6
Mín. més alta (dia 14)      10,1
Màx. més baixa (dia 22)     11,6

Vent (km/h) 
Ventada més alta 
(dia 21 a les 2’:10)          64,0

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 26)          1.021,1
Mínima (dia 4)              1.004,1

Sol pel novembre i 
abril plujós, estiu calorós
Novembre 2022

La pluja (litres/m2)
Dia 3    2,4
Dia 21    2,2
Dia 28    2,4
Total    7,0
  

Repte núm. 75

L’hereu Riera té una capsa amb 2000 caramels 
de quatre colors: 407 són verds, 408 són blancs,
588 són grocs i 597 són vermells. Decideix 
menjar-se els caramels d’aquesta manera: treu 
a l’atzar tres caramels de la capsa, sense mirar i,
si són del mateix color, se’ls menja; altrament, 
els retorna a la capsa. Va fent això durant molt 
de temps, fins que s’adona que només queden dos 
caramels a la capsa. 
De quin color són aquests caramels?

Salut i lògica i bones festes!

Resposta al repte 73: 
8 punts en comú.

Roc Carulla

Arxiu

La Junta del CCB        

Convocatòria d’Assemblea 
general ordinària del 
Cercle Cultural de Balsareny

Es convoca els socis i sòcies del Cercle Cultural de Balsareny a 
la reunió de l’assemblea general ordinària que tindrà lloc el pro-
per dimarts dia 17 de gener de 2023 a les 21,00 hores, al Casal 
d’Entitats, plaça Ricard Viñas, núm. 3, de Balsareny, amb els 
següents punts de l’ordre del dia:
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Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Renovació de la junta.

Modificació dels articles 2, 4 (últim paràgraf), 11.2, 14.5 i 
16.1-d del estatus socials, relatius als fins de l’associació i a 
les seves publicacions, i concomitants; i del reglament de 
règim intern en el mateix sentit.

Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes corres-
ponent a l’exercici de 2022. Pressupost i quotes de soci per 
a l’any 2023.

Informes de la redacció del Sarment i de les activitats dutes 
a terme pels Astroamics, per La Garsa i per la Comissió 
Casaldàliga.

Torn obert de paraula. 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-
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