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El Festival Internacional de Cinema
Social de Catalunya lliura el Premi
Casaldàliga a Lligam
En una gala celebrada a Navarcles, en la que la figura del bisbe hi ha estat més
present que mai, l'alcaldessa de Balsareny Noèlia Ramírez, ha lliurat el premi a la
presidenta de l'associació, Marisa Cabellos

El Clam lliura el Premi Pere Casaldàliga a l'associació Lligam | Clam

L'Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, ha acollit un emotiu acte de lliurament del Premi Pere
Casaldàliga a la solidaritat, atorgat pel Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el
Clam, en la seva dissetena edició. La figura del Bisbe de Balsareny i el seu llegat hi han estat ben
presents; el presentador de la gala, l'actor navarclí Toni Soldevila, ha glosat el seu missatge i ha
donat pas a les paraules d'agraïment que Casaldàliga va dedicar al certamen l'any que es va
instaurar el guardó amb el seu nom, fent esment al cinema com a mitjà per promoure la solidaritat.
Els alcaldes de Manresa i Navarcles, l'alcaldessa de sant Fruitós de Bages, nombrosos regidors i
regidores d'aquestes poblacions, el Vicecònsol de Bolívia, i representants d'Araguaya i Càrites, hi
han estat presents per fer costat a l'alcaldessa de Balsareny a l'hora de fer aquest reconeixement
a l'Associació Lligam, representada per la seva presidenta Marisa Cabellos i la gerent Irene
Cañellas.
En el seu parlament, l'alcaldessa de Balsareny ha recordat al fill més il·lustre d'aquesta població i
ha anunciat que properament el poble li dedicarà una plaça; després el públic ha pogut conèixer la
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tasca de l'Associació Lligam que va néixer l'any 1992 a Barcelona, fruit de la inquietud d'un grup
de professionals de l'educació social preocupades per la necessitat de donar cobertura a dones
recluses en risc d'exclusió residencial durant els permisos penitenciaris, i que amb el pas dels
anys ha ampliat el ventall de dones a les quals atén, primer amb dones que es troben en sever
risc d'exclusió residencial i, més tard, amb dones que han patit violència masclista; declarada
entitat d'interès social, l'any 2017 va implementar el projecte Tuets de coaching adreçat a dones
que han patit violència masclista, es tracta d'un recurs fora del circuit d'intervenció que pretén
apoderar les dones a partir de les seves pròpies capacitats i habilitats, amb el suport de
l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Català de les Dones i el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
La presidenta de Lligam ha agraït el guardó recordant el notable augment de la violència psicològica
en els darrers anys com a nova gran lacra social, manifestant que el millor premi i l'èxit més gran
de la seva tasca seria que en un futur proper Lligam ja no tingues raó d'existir. El president de
l'entitat organitzadora del Clam, Valentí Oliveras, ha tancat l'acte visiblement emocionat,
recordant a un dels guardonats que també ens ha deixat fa poc temps, el professor Arcadi
Oliveres; el president del Clam també ha recordat els valors del Bisbe Casaldàliga que el Festival
de Cinema ha fet seus, a l'igual que els de l'Associació Lligam que son compartits pel certamen en
la defensa dels drets socials.
NacióManresa és mitjà oficial del Festival Clam.
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