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La xarxa s'omple de missatges de
condol per la mort de mossèn
Ballarín
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, consellers, diputats i coneguts
lamenten la mort del religiós
Les xarxes socials s'han omplert, a primera hora d'aquest divendres, de missatges de record al
religiós berguedà mossèn Ballarín, que ha mort de matinada a l'edat dels 96 anys
(http://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/5131/mor/mossen/ballarin/96/anys) . Entre les
persones que han volgut manifestar públicament el seu condol hi ha el president de la
Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont; diversos consellers i diputats al Parlament de
Catalunya com Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva i Marta Rovira; i personalitats
amigues com, per exemple, Joan Laporta.
La majoria n'han destacat l'espiritualitat i l'estima per Catalunya, i l'han qualificat de "lluitador" i
referent. "No marxes perquè sempre hi seràs", ha afirmat l'expresident del Barça.

Ha mort mossèn Ballarín, home d'una espiritualitat encomanadissa i d'una profunda estima a
Catalunya. El trobarem a faltar. Descansi en pau.
? Carles Puigdemont (@KRLS) 18 de març de 2016
(https://twitter.com/KRLS/status/710715114245193728)

Ens ha deixat un lluitador, un dels que no es rendeix. Descansa en pau Mossèn Ballarín. Et
tindrem sempre present.
? Oriol Junqueras (@junqueras) 18 de març de 2016
(https://twitter.com/junqueras/status/710742317267853312)

El dret natural de no ser esclaus. Gràcies pel mestratge i descansa en pau, #mossènBallarín
(https://twitter.com/hashtag/moss%C3%A8nBallar%C3%ADn?src=hash) .
https://t.co/ap9aeVWQX7 (https://t.co/ap9aeVWQX7) pic.twitter.com/2k9vgCj6Et
(https://t.co/2k9vgCj6Et)
? Jordi Cuixart (@jcuixart) 18 de març de 2016
(https://twitter.com/jcuixart/status/710738906254352384)

Ens ha deixat mossèn Ballarín. Una ment lúcida, un esperit obert i guia pel catalanisme. El
trobarem a faltar. DEP
? Santi Vila (@SantiVila) 18 de març de 2016
(https://twitter.com/SantiVila/status/710719648707297280)
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Ha mort mossèn Ballarín als 96 anys. Un gran lluitador. Descansi en pau.
pic.twitter.com/omV5Tb7act (https://t.co/omV5Tb7act)
? Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 18 de març de 2016
(https://twitter.com/ForcadellCarme/status/710719042571657216)

Mossèn Ballarín, moltes gràcies pel vostre testimoni, pels vostres consells i per com heu ensenyat
a estimar a les persones i a Catalunya!
? Francesc Homs (@franceschoms) 18 de març de 2016
(https://twitter.com/franceschoms/status/710705079863668736)

"Sóc un home que sempre ha tingut per drecera aquella Catalunya que somiava el Macià."
Descansi en pau, mossèn Ballarin.
? Marta Rovira Vergés (@martarovira) 18 de març de 2016
(https://twitter.com/martarovira/status/710741440377266176)

"Sóc un català sense por. Criden per espantar-nos. No ho feu, no hi poden fer res. Junts no hi ha
qui ens tombi" DEP, Msn Ballarin
? Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 18 de març de 2016
(https://twitter.com/raulromeva/status/710721871474515968)

Avui ha mort Josep Ma Ballarín, un capellà que va practicar l'amistat sense límits#DEP
(https://twitter.com/hashtag/DEP?src=hash) #RIP (https://twitter.com/hashtag/RIP?src=hash)
https://t.co/W8qjg0RSOb (https://t.co/W8qjg0RSOb)
? Ramon Tremosa (@ramontremosa) 18 de març de 2016
(https://twitter.com/ramontremosa/status/710703109660667904)

Descansa en pau, estimat mossèn Ballarín. Gràcies per tants bons moments. No marxes, perquè
sempre hi seràs.
? Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) 18 de març de 2016
(https://twitter.com/JoanLaportaFCB/status/710740768885968896)
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