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REDACCIÓ

El Parc del Sant Crist de Ba-
laguer va acollir el passat 
diumenge la cerimònia Si-

lencis amb llum, un home-
natge als 110 veïns que van 
morir durant la pandèmia 
i que no van poder ser aco-
miadats per les restriccions 
sanitàries. L’acte va ser con-
duït per Remei Capitan, de 
l’empresa Agraïments. 
     La cerimònia, promoguda 
per l’ajuntament de Bala-
guer, va comptar amb músi-
ca, dansa i la intervenció de 
les famílies, representants 
del sector sanitari i l’alcalde, 
Jordi Ignasi Vidal. L’artista 
Erik Schmitz va crear una 
escultura en forma d’espel-
ma, que es traslladarà al ce-
mentiri, en la qual els assis-
tents van anar vessant cera 
d’unes espelmes que prèvia-
ment van ser enceses per sis 
voluntaris que portaven unes 
torxes. L’objectiu del ritual, 
donar llum a la memòria 
dels difunts.

Una cerimònia emotiva i participativa que va estar conduïda per Remei Capitan, de l’empresa Agraïments, en col·laboració amb l’ajuntament de Balaguer. 
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Una de les actuacions de dansa de la cerimònia de comiat. 

Desenes de familiars i amics dels difunts hi van partiicpar. 
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‘Silencis amb llum’
Balaguer va retre homenatge diumenge passat al Parc del Sant Crist als seus 110 

veïns morts durant la pandèmia de la Covid-19 i que no van poder ser acomiadats  

per les restriccions sanitàries establertes en aquell moment per la pandèmia.

L’acte va comptar amb di-
ferents interpretacions mu-
sicals i de dansa, tot fent un 
agraïment a l’esforç fet per 
totes les forces de seguretat 
i altres col·lectius de volun-
taris que van estar davant, a 
primera línia de la pandèmia 
cuidant tots els ciutadans i 
ciutadanes.

Familiars i amics de les 
persones que van morir du-
rant la pandèmia a Balaguer 
es van congregar al parc per 
participar en aquesta ceri-
mònia de record i reconei-
xement que no van poder te-
nir en el seu moment degut 
a les restriccions sanitàries 
establertes. 


