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NECROLÒGICA ■  CONDOL AL MÓN CULTURAL I  POLÍTIC 

Mor l’escriptor i sacerdot 

mossèn Ballarín als 96 anys

■ El sacerdot i escriptor Josep 
Maria Ballarín, que al llarg d’una 
dilatada trajectòria va combi-
nar la seva vocació religiosa amb 
la seva passió per la literatura, 
va morir la matinada del dijous 
per divendres a casa seva de Ber-
ga, als 96 anys, cosa que ha pro-
vocat el condol del món cultu-
ral i polític català. 

El popular capellà era espe-
cialment conegut a Catalunya 
en els anys noranta del segle 
passat per les seves aparicions 
televisives, i pel gran èxit que 
va suposar la seva novel·la ‘Mos-
sèn Tronxo’. 

El funeral tindrà lloc a les 
16.00 hores d’avui, dia de la se-
va onomàstica, a la parròquia 
de Sant Pere de Berga i, poste-
riorment, serà enterrat al ce-
mentiri del petit poble de Gó-
sol, al peu de l’emblemàtica 
muntanya del Pedraforca, on 
residia quan arribava el bon 
temps. 

El Govern català, encapça-
lat pel seu president, Carles 
Puigdemont, va lamentar la 
mort d’una persona que ha qua-
lificat d’un «home d’espiritua-
litat contagiosa i d’una profun-
da estima a Catalunya». 

Precisament, Ballarín, un 
heterodox, poc convencional, 
que deia sempre el que pensa-
va, havia tancat les llistes de la 
candidatura de Junts pel Sí per 
Lleida en les últimes eleccions 
autonòmiques, al setembre de 
l’any passat. 

Nascut el 8 de febrer de 1920 
a Barcelona, encara que es con-
siderava berguedà, el sacerdot 
va formar part de l’anomena-
da Quinta del Biberó, va acabar 
la Guerra Civil en un camp de 
concentració i el 1939 va veu-
re morir el seu pare i la seva 
germana. 

Malalt de tuberculosi -quan 
tenia vint anys li’n van donar 
només un de vida-, es va tras-

lladar amb la seva mare a Ma-
tadepera, on va passar més d’un 
any sense moure’s del llit i va 
estar un total de sis anys en re-
pòs, cosa que li va permetre lle-
gir-ho tot. Va ser en aquella èpo-
ca quan va decidir convertir-se 
en capellà. 

Propietari d’un particular 
sentit de l’humor i mai partida-
ri de prendre’s seriosament, no 
era difícil sentir dir que un ca-
pellà ha de «ser amic de tot-
hom». Autor d’una quarantena 
de llibres, que escrivia sempre 
a llapis, els últims se’ls va dictar 
a Emilia, la dona que el va cui-
dar durant més de trenta anys. 

En l’àmbit de la narrativa 
destaquen les obres Mossèn 
Tronxo, de 1989; Tronxo, m’hi 
torn (1994); Santa Maria, pa ca-
da dia, amb la qual va obtenir 
el 1996 el premi Ramon Llull; 
L’illa del Guacamai  (2006) o 
Pluja neta, bassals bruts (2013). 
També té diverses recopilaci-
ons d’articles com La flor de 
l’esperança (2009) i altres que 
fan referència a la comarca del 
Berguedà i al santuari de Que-
ralt, del qual se celebra el cen-
tenari. Va rebre el 1995 la Creu 
de Sant Jordi.–EFE

Mossèn Ballarin, en una imatge 
d’arxiu. FOTO: DT

AGÈNCIES 

 El vicepresident de la Generali-
tat catalana i conseller d’Econo-
mia, Oriol Junqueras, va quanti-
ficar ahir en uns 1.090 milions la 
quantitat que haurà d’abonar el 
Govern central a Catalunya pel 
«càlcul inadequat» del sistema 
de finançament autonòmic de 
l’any 2015. 

Uns diners que se sumen als 
1.400 milions que rebrà la Gene-
ralitat catalana abans de l’estiu 
a càrrec de la liquidació definiti-
va de l’exercici del 2014, 350 dels 
quals ja se li han transferit. 

A més, Junqueras creu que hi 
ha «coincidència» amb el Minis-
teri d’Hisenda, el Tresor, el Minis-
teri d’Economia i els bancs que 
alguns dels préstecs que Catalu-
nya té a curt termini es transfor-
min en deute a llarg termini.  

 La Generalitat fa mesos que de-
mana que els crèdits que té a tres 
mesos passin a ser deute a un any 
després de les tensions de treso-
reria que estan patint. Junque-
ras li ho ha demanat al ministre 
d’Economia en funcions, Luis de 
Guindos i ahir li va demanar a 
Montoro.  

 Segons va assegurar el ma-
teix vicepresident de la Gene-
ralitat, hi ha «coincidència» que 
això es faci amb «alguns crè-
dits», i, per tant, va expressar la 
seva confiança que se’n vagi con-
cretant d’acord amb aquesta 
«coincidència».  

 El dirigent català també va 
sol·licitar a Hisenda que la liqui-
dació de l’any 2014 es vagi abo-

nant mes a mes a Catalunya i no 
al juliol com és la previsió del Mi-
nisteri. Va admetre que dijous 
mateix el Ministeri havia trans-
ferit 350 milions a la Generalitat 
a càrrec d’aquesta liquidació, que 
ell no vol anomenar-ho avança-
ment, sinó «compliment» amb 
el que és degut a la Generalitat.  

Per la seva banda, el minis-
tre Montoro va destacar el com-
promís total del Govern central 
d’anar pagant mes a mes les bes-
tretes de tresoreria que la Ge-
neralitat sol·liciti i justifiqui, i 
va garantir el finançament de 
Catalunya i de totes les comuni-
tats. 

FINANÇAMENT ■ EL VICEPRESIDENT I  CONSELLER D’ECONOMIA ES REUNEIX AMB MONTORO

Junqueras creu que el Govern central 

deu uns 1.090 milions més pel 2015

Diu que hi ha 
‘coincidència’ amb 
Hisenda en el fet que 
‘alguns crèdits’ a curt 
termini de Catalunya 
passin a deute a llarg

 Rebaixa a la qualificació de ‘B+’ 
■ L’agència de qualificació credi-
tícia Standard and Poor’s (S&P) va 
anunciar ahir que degrada un es-
glaó més la qualificació creditícia 
de Catalunya, ja considerada bo 
porqueria, al passar-la d’un BB- a 
un B+, quatre esglaons per sota del 
que es considera una inversió sa-
tisfactòria. En una nota, S&P jus-
tifica la seva decisió pels problemes 
d’aquesta comunitat per refinan-
çar el seu deute a curt termini, 
que han evidenciat una gestió fi-
nancera «més feble» d’allò cregut 
en un primer moment, apunta. 
La rebaixa de la nota de Catalunya 
suposa que el deute català passa 

de considerar-se un deute amb 
elements especulatius a un deute 
que manca de les característiques 
d’una inversió desitjable. 

Amb tot, S&P deixa clar que no 
creu que Catalunya entri en un 
«impagament selectiu» (selecti-
ve default) per aquests crèdits a 
curt termini als quals ha de fer 
front, atès que els bancs implicats 
han acceptat anar allargant els 
venciments i han seguit cobrant 
interessos. S&P avisa que, si les re-
lacions Govern central-Genera-
litat es deterioren, podria rebai-
xar el rating de Catalunya «un o 
més esglaons».

S & P,  S O B R E  E L  D E U T E  C ATA L À

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro (e), saluda el vicepresident i 
conseller econòmic de la Generalitat, Oriol Junqueras. FOTO: J. LIZÓN / EFE

■ Catalunya Ràdio i el grup Te-
le Taxi han arribat a un acord 
perquè l’emissora musical Ra-
dio Tele Taxi enllaci en connexi-
ons horàries amb els titulars de 
les hores en punt de Catalunya 
Informació. D’aquesta manera, 
l’emissora informativa de refe-
rència i líder a Catalunya tindrà 
presència continuada de forma 
habitual Radio Tele Taxi, ampli-
ant l’abast del servei públic que 

ofereix des de les freqüències 
radiofòniques de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisu-
als als milers de persones que 
conformen l’audiència d’aques-
ta popular fórmula musical arreu 
de Catalunya i Andorra. 

 L’acord, que ahir al matí van 
signar el fundador i president del 
Grup Tele Taxi, Justo Molinero, i 
el director de Catalunya Ràdio, 
Saül Gordillo, farà possible l’emis-

sió íntegra dels butlletins horaris 
de Catalunya Informació de di-
lluns a divendres a les 2 h, 4 h, 8 h, 
10 h, 12 h, 16 h, 18 h, 22 h i 24 h, i 
dissabtes i diumenges a les 2 h, 4 h, 
6 h, 10 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h i 24 h. 

Des de la seva creació, l’any 
1992, Catalunya Informació apos-
ta pel servei públic i la informa-
ció de servei. Aquest model d’èxit 
queda contrastat amb una audi-
ència consolidada.–REDACCIÓ

COMUNICACIÓ ■  S E R A N  N O U  CO N N E X I O N S  D I À R I E S  D E LS  B U T L L E T I N S  H O R A R I S  

Els titulars informatius de Catalunya 

Ràdio, també a Radio Tele Taxi

SUCCESSOS ■  E LS  D O S  F E T S  VA N  PA S S A R  A  B C N

Moren dues dones 

atropellades per camions

■ Dues dones van morir ahir a 
Barcelona atropellades per ca-
mions. En el primer cas, una vi-
anant de 43 anys va morir en ser 
atropellada per un camió quan 
anava pel districte de l’Eixam-
ple de Barcelona en el seu vehi-
cle elèctric adaptat per a per-
sones amb mobilitat reduïda.  

L’atropellament va ocórrer 
a les 11.48 hores del matí a la 
cantonada entre els carrers Pau 

Claris i Rosselló, quan, per mo-
tius que s’investiguen, un ca-
mió va atropellar el vehicle adap-
tat de la dona, que va morir a 
l’acte a causa de l’impacte. 

A l’altre, una anciana de 87 
anys morí després de ser atro-
pellada per un camió en el dis-
tricte de Ciutat Vella. L’acci-
dent es va produir a l’altura de 
la plaça Antonio López canto-
nada amb passeig Colom.


