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Editorial
HAY SUEÑOS QUE NUNCA SE HACEN 
REALIDAD

Dentro de aproximadamente un mes hará dos 
años que nos embarquemos en una aventura, 
en un sueño en el que con sacrificio y esfuer-
zo volveríamos a colocar a nuestro barrio en 
el lugar que se merecía, un referente en la lu-
cha vecinal y la vida asociativa  de la ciudad 
de Manresa, por desgracia y por diferentes 
motivos de  los que nos unimos en este sueño 
cada vez quedamos menos.

SIEMPRE QUEDA LA ESPERANZA

Pero los que quedamos seguimos soñando y 
pensando que La Balconada merece la pena y 
el esfuerzo, aún nos queda la esperanza.

NOS HACES FALTA

Pero no podemos hacerlo solos, por eso pedi-
mos tu colaboración, porque nos haces falta, 
tanto para organizar eventos como para el 
funcionamiento del día a día de la asociación.

TE ESPERAMOS

Si quieres colaborar con nosotros te 
esperamos los miércoles de cinco a siete de 
la tarde en el local o llamándonos durante el 
mismo horario al nuevo teléfono de la AVV 
931061133, o envíanos un correo a nuestro 
e-mail: avvbalconada@outlook.es

José Torrejón Baltar
Presidente de la AVV Balconada

Horaris atenció veïnal

Atenció Veïnal de l’Associació de Veïns
Per qualsevol consulta us atendrem al  
93 106 11 33 | avvbalconada@outlook.es o 
al local de l’AVV de la Plaça Oleguer Miró. 
Els nostres horaris d’atenció són:
∙ Dilluns de 17:30 a 19:30h
∙ Dimecres de 10 a 12h i de 17:30 a 19:30h

Secció d’Enterraments de l’AVV
Si necessiteu fer qualsevol consulta us at-
endrem els dilluns de 16:30 a 18:30h al local 
de l’ AVV.

Tècnic ADIGSA
El delegat de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, us atendrà al local de l’AVV els 
dimarts de 16-18h de forma quinzenal. Les 
properes dates d’atenció són: 17 i 31 de maig, 
14 i 28 de juny i 12 de juliol.

Punt Òmnia
El PO té nou horari per aquest 2n quatrime-
stre (maig-agost). Pots consultar-lo al face-
book o al local de l’AVV, on us atendrem de 
dilluns a dijous.

Pla de Desenvolupament Comunitari 
El PDC s’ enfoca en la creació de projectes 
amb beneficis comunitaris al barri tant a 
nivell social, cultural com ocupacional. Si 
necessites suport per iniciar un projecte al 
barri o per qualsevol altra consulta podeu 
contactar al 692 960 299 
pdcbalconada@larada.coop 
o a la pàgina web: 
www.lasequia.cat/pdcbalconada

Amb el  Pregonero us regalem 
aquest imant. 



L’ AVV informa

Edita:

Associació de Veïns de la Balconada

Amb el suport de:

Pla de Desenvolupament Comunitari
i les entitats, serveis i comerços  del barri.

LAS MULTAS Y EL PARKING 
DEL HOSPITAL

Tras la aparición de informaciones que revelan que los 

vigilantes del parking del Hospital San Juan de Dios se 

dedicaban a poner denuncias voluntarias  contra ve-

hículos mal aparcados en los cuatro barrios  que rodean 

el hospital, a veces más de 10 al día, de una forma sis-

temática para así hacer que la gente  sancionada apar-

cara la próxima vez en el susodicho parquing, todo esto 

con la  connivencia del ayuntamiento de Manresa. 

La asociación informa:

Nos hemos puesto en contacto con la oficina de la 

regidora de seguridad ciudadana, Olga Sánchez Ruiz. 

Para concertar una reunión y comunicarle nuestra ex-

igencia de una reunión a cuatro bandas con el ayun-

tamiento, la policía local y los responsables de la UTE 

Nova Bages Sanitaria que gestiona el parking. Así como 

nuestra voluntad de exigir responsabilidades políticas.

También nos hemos puesto en contacto con las otras 

tres asociaciones de vecinos que han sido afectadas por 

este tema para unir fuerzas.

Así mismo desde la AVV creemos que el comportami-

ento de los vigilantes  es un claro ejemplo de compor-

tamiento mafioso y extorsionador y no vamos a dudar  

en llegar hasta el final sin descartar la vía judicial si hi-

ciese falta, tanto con  las empresas que forman la UTE 

(COTS I CLARET, CONSTRUCTORA D’ARO Y GRUPO 

SOLER) como con el ayuntamiento si hiciera falta.

Queremos aprovechar este comunicado para pediros 

también vuestro apoyo en las próximas acciones de 

presión  que se llevaran a cabo y de las que se os ira 

informando, para que desde sus sillones en las oficinas 

de sus empresas y en las poltronas del ayuntamiento 

sepan que con este barrio no se juega y que tendrán 

que asumir sus actos de  una manera o de otra.

SUBIDA DEL IBI

Este año como el anterior habréis visto que el recibo 

del IBI se ha disparado, aunque también os daréis cuen-

ta cuando vayáis a pagarlo que la subida no será al final 

tan alta como se refleja en el primer recibo.

Tal y como se explicó en la asamblea que se realizó el 

año pasado sobre este tema, la subida se debe al au-

mento del  coeficiente  que aplica el ayuntamiento para 

contrarrestar la rebaja que aplico el gobierno y así no 

perder capacidad económica. El problema es que a no-

sotros al estar en régimen de protección oficial la reba-

ja no nos afecta pero el aumento de coeficiente sí.

Para evitar que la subida sea tan grande el ayuntami-

ento la aplica de manera progresiva.

Así quedaran las subidas este año:



Notícies
BONA PARTICIPACIÓ VEÏNAL 
A LA XERRADA SOBRE ORGAN-
ITZACIÓ I CONVIVÈNCIA DE LES 
COMUNITATS DE VEÏNS
 

El passat dijous 25 de Febrer es va realitzar a 
la Sala Bonsai de la Balconada una interessant 
xerrada informativa sobre organització i con-
vivència de les comunitats de veïns a càrrec 
d’advocats/mediadors de l’empresa  Alter  de 
Barcelona.

Aquesta xerrada va ser organitzada de for-
ma conjunta per l’Ajuntament de Manresa, 
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació 
de Barcelona, l’AVV i el PDC de la Balcona-
da. Aquesta activitat donà continuïtat a una 
1a sessió duta a terme pel servei municipal 
d’intermediació “Enllaç”, que va tractar sobre 
diverses temàtiques de convivència veïnal i 
comunitària tant en edificis d’habitatge com 
espais públics o comuns.

En aquesta 2a sessió, on hi participà una vin-
tena de veïns i veïnes del barri (molts d’ells 
presidents/es de Comunitats de Veïns), es va 
aprofundir en qüestions organitzatives de les 
comunitats i es va assessorar sobre la resolu-
ció de diferents problemàtiques relacionades 
amb impagaments, assegurances, neteja, so-
rolls, etc.

Finalment us recomanem que per resoldre 
dubtes sobre aquestes qüestions us dirigiu a 
l’Associació de Veïns, al Pla de Desenvolupa-
ment Comunitari o bé directament al servei 
municipal “Enllaç”: 93 8752484 // 93 8753904 
// e-mail: enllac@ajmanresa.org 

PUNT DE RECOLLIDA 
D’ALIMENTS 
DEL BARRI

Des de Càritas Parroquial Santa Maria de 
Montserrat es recullen aliments de 1ª neces-
sitat com per exemple llet, pasta (variada), ar-
ròs, llegums, conserves (tonyina, tomàquet, 
etc.), galetes, oli, sucre,... així com productes 
d’higiene personal com per exemple gel de 
dutxa.

Per altra banda recordar que des de l’Associ-
ació de Veïns de la Balconada es va recollir 
aliments en el marc de la Cavalcada de Reis i 
ens ha fet destinataris i repartidors.

Així mateix, des de Càritas també oferim un 
punt d’atenció i escolta. En cas de necessitats o 
d’orientació, truca’ns al 93 874 13 01 o vine’ns 
a veure al Casal Parroquial (Oleguer Miró s/n) 
els dilluns i els dijous de 18-19 hores.
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ARQUITECTES DE FUTUR, TALLER 
D’EMPRENEDORIA JUVENIL

El proppassat 6 d’abril, el barri de la Balcona-
da va acollir una activitat innovadora de for-
mació juvenil: el taller “Arquitectes de Futur”. 
Una activitat pels joves del barri que va ser 
organitzada conjuntament per l’Associació de 
Veïns, el Punt Òmnia i el PDC.

L’activitat, dissenyada amb els objectius ped-
agògics de donar recursos i eines als joves per 
tal que aprenguin a innovar, perquè desen-
volupin habilitats per ells mateixos i perquè, 
alhora, s’endinsin en un procés d’autoconeix-
ement propi, ha estat dinamitzada per Laura 
Martín, coordinadora de l’Àrea de Joventut 
del CAE (entitat sense ànim de lucre declara-
da d’utilitat pública que treballa per la promo-
ció de l’educació en el lleure i la dinamització 
sociocultural), amb la col·laboració de la dina-
mitzadora del Punt Òmnia i del dinamitzador 
del PDC. El taller ha permès als joves assist-
ents estar presents en les diferents fases de 
desenvolupament d’un projecte emprenedor, 
des de l’elaboració de la idea fins a la seva real-
ització, amb una bona planificació i una iden-
tificació adient dels punts forts i febles.

Amb aquesta activitat, els joves participants, 
d’edats compreses entre els 16 i els 18 anys, 
han pogut qüestionar-se, des d’un inici, què 
és l’emprenadoria i qui és un emprenedor. 
Més enllà dels tòpics que empresonen aquest 
concepte, l’activitat ha servit per trencar 
estereotips i ha sentenciat l’emprenadoria 
com aquella activitat que hom inicia més enllà 
del seu perfil d’edat o de la intencionalitat 
empresarial o econòmica amb què es dugui a 
terme.

A partir de la definició d’aquells trets 
característics comuns entre els emprenedors 
(persones responsables, amb habilitats 
socials i comunicatives, amb creativitat i 
amb capacitat de lideratge i organització), els 
usuaris del taller han hagut de dissenyar en 
2D i 3D un habitatge futurista i innovador 

en grups de tres persones. D’aquesta manera, 
els joves han pogut idear edificis amb plaques 
solars, estructures mòbils i adaptables, 
aprofitament de recursos naturals i sistemes 
de reciclatge d’aigües i residus, entre altres 
recursos. L’activitat ha conclòs amb una 
presentació oral de cada projecte i la votació 
final de l’habitatge guanyador.

LA SECCIÓ D’ENTERRAMENTS 
INFORMA

Des de la Secció 
d’Enterraments us 
volem  informar 
que, malaurada-
ment, durant el primer trimestre de l’any ha 
hagut el mateix número de defuncions que 
durant tot l’any 2015. És per això que hi ha un 
increment en els rebuts, per tal de poder fer 
front als pagaments a les empreses funeràries.

D’altra banda, el passat 5 de febrer es va passar 
el càrrec de la quota anual de l’Associació de 
Veïns (18€) i per motius aliens a nosaltres, 
el banc va tornar alguns rebuts. Així doncs 
estem passant personalment a cobrar en 
mà aquests rebuts que han estat retornats. 
Preguem disculpeu les molèsties.

Per a més informació us atendrem els dilluns 
de 16.30 a 18.30h al local de l’AVV o al telèfon 
931 061 133.
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EL BARRI CELEBRA EL 
CARNAVAL
 
 

El passat 15 de febrer la Balconada va cele-
brar el Carnaval 2016 amb una rúa pels car-
rers del barri  amb l’animació d’una batu-
cada i la participació de diverses comparses 
com “Los Balcopiedras y las Pikachikas”. 

DIA DE LA DONA 
TREBALLDORA

En el marc de la commemoració internac-
ional de la Dona Treballadora, el Nord de la 
Dona va organitzar una masterclass de zum-
ba, actuacions de les alumnes dels tallers de 
zumba i hip-hop i una botifarrada popular. 

Notícies
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ENS ESCRIU UN PERIODISTA 

Des del Centre Obert Xalesta us volem ex-
plicar que aquest curs ens ha escrit cartes 
un periodista de Regió7. El periodista ens va 
animar per que cada nen expresés la seva vo-
cació professional.

Ens hi vam presentar amb el QUI SOM? Com 
SOM? I QUÈ VOLEM SER? I cada infant va 
pensar com seria de gran, referint-se a la pro-
fessió que havien escollit.

Després ens hem animat a fer de PERIO-
DISTES nosaltres, i hem preparat entrevistes 
per als professionals que es dediquen avui dia 
en aquestes professions.

El primer a venir va ser un VETERINARI i 
vam decidir disfressar-nos de veterinaris du-
rant el Carnestoltes 2016!!!

També ha vingut una dentista, una llevadora, 
una perruquera, un taxista, una metgessa i es-
perem la visita d’un bomber, un mecànic, un 
pintor, un mestre....

Ah! I també vam rebre la visita de la Regidora 
de Serveis Socials que ens va explicar què vol 
dir això de fer Política.
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L’ Entrevista
Associació de la Gent Gran de la Balconada 
1. Qui sou? Quan es va fundar l’entitat?  

L’ Associació la conforma les persones que 
fem realitat i portem a terme les activitatst 
tant lúdiques i culturals del Casal de la Gent 
Gran de la Balconada. Nosaltres en el moment 
que l’Ajuntament li va donar el nou rumb al 
local, varem volguer que aquest espai desti-
nat a la gent gran pogues ser alhora un lloc 
on compartir estones de lleure i fer també la 
tasca de que la gent gran es fes seu l’espai. Al-
hesores, l’any 2010, es va formar l’Associació 
de la Gent Gran, com entitat gestora del Casal.

2. Quines activitats realitzeu al Casal?

Gimnàstica Dolça: Activitat física suau que 
ens ajuda a mantenir-nos en forma i millorar 
la nostra agilitat i flexibilitat. Es realitza els di-
marts i dijous de 9 a 10 del matí.

Cant Coral: Activitat lúdica que ens permet 
treballar la memòria, la pertinença a un grup 
i passar una bona estona. Es realitza els dil-
luns i els dimecres de 10 a 11 del matí.

Patchwork: Una labor de retalls, és una for-
ma de costura artesana que consisteix a cosir 
junts trossos de teles diferents en un disseny 
més gran. Es realitza els divendres de 15:30 a 
17:30h.

Punt de Mitja: És un mètode mil·leari que 
s’utilitza per teixir amb llana, encara que es 
poden utilitzar també d’altres materials com 

el fil de cotó. Vine a fer les teves peces de roba. 
Es realitza els dilluns i els dimecres de 11 a 13 
hores.

Manualitats: Desenvolupa les teves capacitats 
tan la creativa com la personal i desconnecta 
de la rutina en un bon ambient. Es realitza els 
dilluns de 17 a 19 hores.

Alfabetització digital i internet: No et quedis 
enrere i descobreix que et pot oferir la in-
formàtica i internet. Es realitza els dijous de 
16:30 a 18:30 hores.

Català: Vine aprendre català amb nosaltres. 
Es realitza els dijous de 16:30 a 18:30 hores.

Boixets: Vine a fer “bolillos”, conèixer el seu 
funcionament i introdueix-te en aquesta tèc-
nica de fer puntes artesanalment. Es realitza 
els dimecres de 17 a 19 hores.

Tertúlies de l’experiència: Tens algún tema im-
portant que et preocupa i que vols compartir 
amb nosaltres o coneixes quelcom interessant 
i ho vols compartir? Els dimarts de 17 a 19 h.

Jocs de Taula: Trobaràs totes les tardes un es-
pai on jugar i fer nous amics i amigues: cartes, 
escacs, dòmino,... També fem el “Quinto dels 
divendres”.

Balls: Cada dues setmanes, divendres o diss-
abtes tardes fem berenar i ball, vine a moure 
l’esquelet i a gaudir una bona estona de molt 
bon ambient!!!!!
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3.Quin paper juga l’entitat en la vida del 
barri? 

Creiem que jugem un paper bastant proper 
a totes les entitats del barri. Des de l’associ-
ació estem sempre a disposició de qualssevol 
col·laboració o ajuda a les entitats que organ-
itzen qualsevol activitat al barri.

4. En quines activitats socio-culturals del 
barri participeu? 

Principalment col·laborem amb l’Associació 
de Veïns. Per exemple som els encarregats 
de fer la xocolatada en les Festes d’Estiu. Així 
mateix, el passat 23 de Març, també varem 
fer la xocoltada popular dins dels actes de 
la Reial i Venerable Congregació de la Bona 
Mort, que es van celebrar al barri. Per altra 
banda també col·laborem amb la Castanya-
da del barri que impulsa l’AVV, preperant les 
castanyes, embossant-les i repertint-les ves-
tides de castanyeres. En definitiva participem 
en diverses activitats del barri, com ara la Fira 
d’Entitats,  com també col·laborem amb activ-
itats de la ciutat, com per exemple fou amb la 
Fira de l’Aixada.

5.Què és el que us agrada més del barri? 
Nosaltres sempre diem que estem en un 
barri privilegiat, on disposem d’espais, llum, 

sol i natura. A més a més, en l’indret on ens 
trobem, a les afores de la ciutat, estem ben co-
municats amb la resta de barris.

6.Què creieu que convé millorar del barri? 

Com a aspecte no tan positiu del barri creiem 
que la falta de civisme malauradament ens 
perjudica a tot el veïnat. Seria important tenir 
més cura del que ens envolta, doncs si  l’es-
pai es conserva sempre és més agraït per tots 
nosaltres. Als propers mesos, la Balconada és 
un barri tan viu, on dona goig de veure tan a 
la canalla com als adults gaudint dels espais 
que el barri ens ofereix, però no sempre tot lo 
acurats que voldríem. Fem-ho possible? Esta 
a les nostres mans!

7.Quins projectes teniu de cara aquest 2016? 

Per nosaltres l’objectiu és la continuitat de les 
activitats i del propi espai del Casal.  Aprofitem 
per fer una crida a totes les persones del barri 
a que vinguin al Casal a coneixe’ns. El Casal 
esta obert a tothom!

Contacte: 
Passeig Sant Jordi 10-11 | La Balconada 

casalbalconada@gmail.com / 600098906
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Activitats
del barri
Fem parelles lingüístiques!

    Una parella   
    lingüística està  
    formada per dues  
    persones amb  
    l’objectiu de prac- 
    ticar de manera  
    oral una llengua. 

Normalment les parelles lingüístiques estan 
formades per una persona nativa i una al-
tre que no ho és. I és per això que la persona 
que sap parlar la llengua de la zona ajuda en 
aquestes sessions a millorar l’expressió i co-
municació oral de l’altre.

El Pla de Desenvolupament Comunitari con-
juntament amb el Punt Òmnia van proposar 
aquesta iniciativa comunitària al barri de 
la Balconada. De moment hi ha una parella 
lingüística que es reuneixen un cop per set-
mana al local de l’Associació de Veïns.

Aprofitem aquest número del Pregonero per 
tal de fer ressò d’aquesta activitat al barri, i 
us volem comunicar que estem oberts a re-
bre nous participants per a què es creïn més 

parelles lingüístiques. Així doncs si estàs in-
teressat en millorar el teu català o castellà o 
vols ser tu qui acompanyi a un nouvingut o 
una persona que vulgui aprendre la llengua 
podeu trucar a l’AV Balconada 931061133, 
enviar un correu electrònic al PO avv_labal-
conada@xarxaomnia.gencat.cat o al PDC pd-
cbalconada@larada.coop 

Si tens ganes de participar o et vols informar 
del projecte de la Ràdio del barri , pots venir 
a l’AV on hi ha el local del Punt Òmnia i del 
PDC Balconada els DIMECRES de 16-18h. 
T’explicarem el projecte i ens agradaria que hi 
participéssis! És obert a totes les edats!
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Aquest projecte neix de la iniciativa del PDC 
i el PO, amb l’objectiu de crear un espai per 
oferir als veïns/es del barri una atenció per-
sonalitzada en matèria sociolaboral. Qual-
sevol persona independentment de l’edat i 
que estigui a l’atur, vulgui canviar de feina o 
informar-se per fer algun curs de formació 
pot adreçar-se els DIMECRES de 9-13h a l’AV 
de la Balconada. 

A més, a l’espai del Punt Òmnia podrem treure 
profit dels ordinadors que hi ha instal·lats de 
manera gratuïta. Tindrem la possibilitat de 
cercar feina a través dels portals de feina ex-
istents a Internet, ja que avui en dia és impor-
tant conèixer aquest recurs i així poder tenir 
més oportunitats de trobar feina.

Animeu-vos doncs a venir a conèixer el pro-
jecte, si teniu algun dubte podeu apropar-vos 
i preguntar als tècnics del PDC i el PO Balcon-
ada.

Aquest mes de Maig comencem una nova 
activitat al Punt Òmnia amb la col·laboració 
del PDC de la Balconada. En aquest taller us 
volem proporcionar eines digitals online per a 
què cada persona pugui editar els seus vídeos 
i/o fotografies.

Si tens el mòbil ple de fotos i vídeos i els hi vols 
donar un retoc personal pots apropar-te al 
Punt Òmnia de la Balconada els DILLUNS de 
16-18h de la tarda. Encara que no hagis utilit-
zat cap programa d’edició seràs benvingut/a, 
entre tots/es els participants i la dinamitzado-
ra aprendrem a muntar vídeos!

Per exemple... fem un vídeo sobre el nostre 
barri?

Activitats
del barri
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Agenda

Diumenge 15 de Maig
17h - Pista poliesportiva

FESTA ANDALUSA

Diumenge 29 de Maig
10-14h- Passeig Sant Jordi

FIRA D’ENTITATS 
DE LA BALCONADA 2016

Mostra d’entitats i serveis

Xocolatada Popular

Jocs i tallers infantils

Exhibició de balls i activitats

Visita guiada a la Casa de la Culla
 (Inprescindible inscripció prèvia al local AVV o a 

pdcbalconada@larada.coop Places limitades!)

EL RINCÓN DEL SOCIO:     EL BARCO Y LAS RATAS  

Baja la mirada y sus ojos se clavan en las sandalias, la humedad y la sal del mar las han destrozado, las tiras de cuero no son 
más cordones arrugados  y resecos

A su lado reparando velas su segundo le mira y sonríe, no es una sonrisa alegre, está llena de esa fatalidad que uno al final asume 
como propia , cuando solo queda que seguir adelante y plantearse el porqué de las cosas y como se ha llegado a esto es un ejer-
cicio inútil y doloroso.

En la popa del barco algunos de los pocos marineros que quedan lo miran con suspicacia, hace tiempo que no creen en él, y si 
no lo tiran por la borda es porque ninguno de ellos tiene ganas de asumir el control de un barco que cada vez es más difícil de 
gobernar y del que ya nadie recuerda cuál es su rumbo.

No hace tanto, piensa, que salieron de puerto, entonces eran más, demasiados, recuerda que pensó, pero poco a poco fueron 
abandonando el barco, sabe que a algunos les dolió abandonar, que no tuvieron más remedio que olvidarse de sueños y enfren-
tarse a una realidad que sus vidas les imponían. Sabe también que otros simplemente se hartaron de navegar cuando se dieron 
cuenta de que su gran aventura estaba llena de días sin sentido,  que las tormentas  que hacían que su ego creciera aparecían 
poco, demasiado poco y que la caza de sus ballenas blancas era más tedio que lucha. Aun ahora sonríe cínico cuando recuerda 
algunas de las excusas.
     
     Le devuelve la sonrisa a su segundo – Se hará lo que se pueda – Le dice.

     Sobre el montón de velas extendidas en el suelo esperando a ser zurcidas una rata   
     se come un mendrugo de pan tranquilamente, sabe que nadie la va a molestar, de 
     masiada faena tienen ya como para parase a darles caza.

     Al verla una mueca desdeñosa se le dibuja en la cara mientras piensa- Ni las ratas  
     abandonan el barco antes de que se hunda.

DR. SLUMP


