
PregoneroPregoneroEl 
Número 5 | Octubre de 2016 | Barri de la Balconada

de la Balco



Editorial
FINAL DE CICLO

Durante casi tres años la actual junta hemos 
intentado hacer lo posible para que la AVV 
funcionara, en este tiempo hemos conseguido 
y hecho cosas de las que nos sentimos 
contentos, negociamos una regulación en 
la subida del IBI para evitar que esta fuera 
traumática para los bolsillos de los vecinos, 
logramos que se realizara la primera fase de la 
reforma del paseo Sant Jordi, que la mayoría 
de las entidades del barrio colaboraran en 
actividades en beneficio del barrio…
También hemos fracasado en otras cosas, el 
árbol del bloque 10 siga en el mismo sitio, no 
logramos que se devolvieran las multas que 
pusieron los vigilantes del parque…

Pero creedme si os digo que lo intentamos, por 
desgracia no siempre se logra todo lo que uno 
desea.

El tiempo, los cambios en la situación laboral 
de los miembro de la junta, los motivos 
personales han ido menguando la junta tanto 
en número como en ilusión.

Entendemos el activismo vecinal como algo 
que debe ser voluntario e ilusionante, sin 
esta ilusión el servicio que se debe realizar se 
resiente y asumiendo este hecho creemos que 
es necesario un cambio de ciclo, sangre nueva 
con ilusión y energía para tirar esto adelante.
El día 23 presentamos nuestra renuncia y se 
abre un plazo de 3 meses para que se presenten 
nueva gente con nuevas ideas.

Nuestro barrio tiene mucho que ofrecer y 
mucho por lo que luchar y necesita de gente 
que lo quiera dirigir con ilusión y entrega.

Junta 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. 

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.

Punt Òmnia
Si necessiteu fer qualsevol consulta us at-
endrem de dilluns a dijous al local de l’ AVV.

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.pdcbalconadamanresa.cat



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.

ACTUACION VIAL

Una de las reivindicaciones en las que desde 
la AVV mas hemos insistido ha sido la necesi-
dad de la reorganización del aparcamiento, 
tras varias reuniones con la regidoría de mo-
vilidad del ayuntamiento se ha llegado a un 
primer acuerdo para ordenar y adecuar la 
zona de los comerciales carretera del Pont de 
Vilomara. 

Este acuerdo que será refrendado en la 
asamblea del día 23 está dividido en fases, la 
primera fase, que será la que se votara, in-
cluye la retirada de los guardarailes entre el 
bloque 15 y el 22 aproximadamente para fa-
cilitar el aparcamiento (en una segunda fase 
se retiración la zona de tierra de las aceras 
para aparcar en batería), se convertirán tan-
to de subida como de bajada en un solo carril, 
y se retirara la zona de tierra que comprende 
desde el semáforo de las cuatro barras hasta 
los contenedores del bloque 22 y se pondrán 
plazas de aparcamiento en batería y se pin-
taran las plazas de aparcamiento del otro lado 
de la calle.

Para más información acudid a la asamblea 
del día 23 a las 12 en el colegio.

LA SECCIÓ D’ENTERRAMENTS 
INFORMA

Des de la Secció d’Enterraments us volem 
informar que, malauradament, en el que 
portem d’any hi han hagut 17 defuncions. És 
per això que s’han hagut d’incrementar els 
rebuts, per tal de poder pagar les factures a les 
empreses funeràries.

Per a més informació us atendrem els dilluns
de 16.30 a 18.30h al local de l’AVV o al telf. 93
106 11 33.



Notícies
EL CIRC, ACTIVITAT CENTRAL DE 
LA 2a SETMANA JOVE

 

Aquest estiu, de la mà de l’AVV, el PDC i el 
Punt Òmnia, s’ha realitzat una nova edició de 
la Setmana Jove, després de l’èxit de la 1a de 
l’any passat. Enguany, es va celebrar el mes 
de Juliol i es va centrar en una disciplina que 
combina a la perfecció el temps lúdic, la psi-
comotricitat, l’aire lliure, l’esport i la concen-
tració: el circ.

Així doncs es va realitzar un taller de circ a 
la pista poliesportiva, dinamitzat pel La Crica, 
on els joves van poder gaudir de diferents ac-
tivitats guiades per dos membres del circ es-
mentat, els quals van dividir-los en dos grups 
per poder treballar de manera més directa i 
personalitzada. Malabars amb boles, anelles 
de plàstic, diàbolos, cordes, matalassos per fer 
contorsions i tombarelles... Els joves van pod-
er fer servir material de tota mena per prac-
ticar les diferents disciplines que acull el circ. 
Segons ells, aquesta activitat va resultar “molt 
divertida” i els va permetre esbrinar si són hà-
bils en la coordinació de moviments, en equi-
libris i en certs estris de circ.

Així mateix també es va fer una excursió-vis-
ita a l’Escola de Circ de Manresa, i per altra 
banda també es va realitzar una gimcana pel 
barri i una remullada - festa de l’aigua que va 
fer xalar de valent als joves participants.

8a EDICIÓ U.E. BALCONADA
AMPANS VS F.A.P. IGUALADA

El 19 de Juny es va realitzar el tradicional par-
tit de futbol sala entre la U.E. Balconada Am-
pans i el F.A.P. Igualada a la pista poliesportiva 
Joan Ortiz.

Enguany ha estat la 8a edició d’aquesta troba-
da esportiva i soldaria, gràcies el suport mutu
entre la UE Balconada, l’AVV Balconada i 
la Llar Ampans La Balconada, on també ha 
col·laborat la Federació Catalana de Futbol.
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TORNA LA LUDOTECA i LA
BIBLIOTECA VEÏNAL

Ludoteca “Les Formigues”

Tens entre 3 i 12 anys i ganes de divertir-te?

La Ludoteca “Les Formigues” de la Balconada 
torna a ser aquí!

Des d’aquest mes d’Octubre, la Ludoteca 
(ubicada al Passeig Sant Jordi, al costat de 
la Biblioteca Veïnal) torna a obrir amb 
normalitat, tots els dilluns, dimecres i 
divendres de les 5 fins les 7 de la tarda.

Com és habitual, s’ofereix suport a l’estudi 
i activitats lúdiques per treballar hàbits i 
fomentar el creixement a través del joc.

Biblioteca Veïnal

Des del dilluns 12 de setembre, la Biblioteca 
del nostre barri, ubicada al Passeig Sant Jordi,  
torna estar oberta a tothom, amb l’horari de 
sempre, de  dilluns a divendres de 5 a 7 de la 
tarda.

Us convidem a totes i a tots a que ens feu 
una visita. Tenim servei de préstec de llibres, 
només cal que us feu el carnet de la biblioteca 
sense cap mena de cost.

Oferim servei gratuït a internet, una bona 
col·lecció de llibres molt interessants (cuina, 
novel·la catalana, novel·la castellana, còmics, 
contes per totes les edats, diccionaris, 
enciclopèdies...). Tot això en un ambient 
tranquil i distès i on a més us podrem anar 
informant de totes les activitats que anirem 
realitzant durant el curs.

Us hi esperem!!!

El teu forn de confiança!
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EL BARRI BULL D’ACTIVITAT EN 
LA FIRA D’ENTITATS

Al passat maig es va celebrar una nova edició 
de la Fira d’Entitats i Serveis de la Balconada 
amb una bona participació del veïnat i del 
teixit associatiu del barri.

La jornada s’inicià amb una Mostra d’Entitats 
i Serveis del barri al Passeig Sant Jordi que 
comptà amb la participació d’una quinzena 
d’entitats, col·lectius i serveis presents al bar-
ri. Entre altres, la mostra comptà amb la par-
ticipació del Nord de la Dona, l’Associació de 
la Gent Gran, UE Balconada, Unió Ciclista Bal-
conada, AVV Balconada, Bonsai Natura, Asy-
lum, Centre Obert Xalesta,  Ampans i AMPA 
Serra i Hunter.

Així mateix, i com en l’edició anterior,  també  
es comptà amb la participació d’entitats de 
caràcter social que treballen en el conjunt de 
la ciutat, com és el cas de Creu Roja o la PAHC 
Bages, amb la voluntat de donar a conèixer i 
visualitzar al màxim la tasca social que de-
senvolupen.

Tot i que l’àmbit d’actuació de la PAHC supera 
el que és estrictament el barri de la Balconada 
-i és present arreu-, se l’ha convidat a partici-
par-hi per la lluita que desenvolupen envers 
l’assoliment d’un habitatge digne per toth-
om, sobretot per les persones que es queden 
sense llar, o que no poden pagar la hipoteca o 
el lloguer.  En aquest sentit, dissabte al matí, 
membres de la PAHC van fer una xerrada al 
barri.

Algunes de les entitats van organitzar activ-
itats per dinamitzar la Fira, com ara una Xo-
colatada Popular, Jocs i tallers infantils, etc. 
Així mateix, el Nord de la Dona va programar 
al migdia una exhibició de balls de hip-hop i 
zumba, que va oferir un grup de joves que for-
men part de l’entitat.

Cal destacar també la participació del Camp 
d’Aprenentatge del Bages – Casa de la Culla, 
que com l’any anterior oferí visites guiades 
obertes a la gent del barri. Enguany, 24 veïns 
varen poder conèixer la història de la Casa de 
la Culla i les activitats que s’hi duen a terme 
actualment.

Un any més, des del PDC es valora molt pos-
itivament aquesta iniciativa organitzada de 
forma conjunta per les pròpies entitats amb 
l’objectiu de visualitzar la quantitat de feina 
que fan les diferents associacions i alhora po-
tenciar dinàmiques de treball en xarxa que 
generin projectes conjunts.

Notícies
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Durant tot el juliol i tot l’agost els dilluns i els 
dimarts i dijous hem anat a la piscina, els di-
mecres hem fet excursions, com per exemple
al Parc de l’Agulla, a la Kampana a jugar a 
Ping-pong, a l’escola Serra i Húnter a jugar 
amb una piscina de plàstic...

Els divendres hem participat en jocs esportius
molt divertits i manualitats com pintar sa-
marretes.

AQUEST CURS AL CENTRE OBERT

Estem descobrint invents d’anys enrere, de 
moment hem trobat la flauta del 40.000 
abans de crist i del 9.000 a.c. la ramaderia.

Tenim un mapa i la línea del temps per ficar 
les fotos del invents que anem descobrint. 
Ara hem de buscar un invent del 2.000 abans
de Crist i no sabem quin serà. Hem fet la dsco-
berta del pany de les portes i les claus .

Els Dimarts juguem a ping-pong, els Dimecres
fem jocs de taula, els Dijous jocs a fora i els 
Divendres anem a informàtica al Punt Òmnia
els grans i els Dijous els petits.

ABDESSLAM , NAZAREA , SABRINA i SOLE

VACANCES AL CENTRE OBERT

FESTES D’ESTIU LA BALCONADA

Otro año otra fiesta, este año probemos cosas 
nuevas en un intento de gustar al máximo de 
gente, como siempre los voluntarios lo dieron 
todo para que los demás disfrutásemos.

El año que viene más y mejor.
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L’ Entrevista
1- Qui sou? Bones! Som Asylum, el centre de 
caducats mentals. Som un grup de voluntaris 
que organitzem el passatge del terror per a 
l’AVV. Aquest any ja en portarem 8 increïbles 
edicions!

2- Quan es va crear l’Asylum? Tot va començar 
el 2009, quan un grupet de persones va de-
cidir crear un petit recorregut a la ludoteca 
del barri. De mica en mica ha anat creixent 
fins a convertir-se en el que és ara, un passat-
ge del terror de considerables extensions, si 
tenim en compte el poc temps que tenim per 
muntar i desmuntar. Per a què ús pugueu fer 
una idea, utilitzem quasi la totalitat de la part 
de sota de l’escola Jaume Serra i Hunter.

3- Quines activitats realitzeu? Intentem 
preparar i crear objectes i decoracions per a 
fer escenaris per al passatge. També recop-
ilem material, coses que ens trobem o que ens 
dóna la gent; reutilitzem objectes i els hi do-
nem un nou ús al taller. Sempre hem cregut 
en el reciclatge i el nou ús de les coses velles.

4- Quin paper juga l’entitat en la vida del 
barri? Creiem que un paper molt positiu, ja 
que ajuda a créixer la Balconada, fent una ac-
tivitat molt divertida i terrorífica a la vegada 
per a la gent que hi assisteix, que son tant de 
dins com de fora del barri.

5- Així doncs, ve gent de fora del barri?
Ui, més de la que sembla! Hem arribat a te-

nir assistents que han vingut de Barcelona, 
Sabadell, Aiguafreda, Sallent... Un altre motiu 
per al qual el voluntariat d’Asylum pot sen-
tir-se orgullós, ja que s’està aconseguint que 
gent d’altres pobles vingui expressament a 
visitar la Balconada.

6- Té algun preu entrar al passatge? Cobrem 
un preu simbòlic de 2 € que, després es gas-
ta íntegrament en material per a l’Asyulm 
(materials bàsics de taller com precinte, cola, 
pinzells, pintura per a fer taller i per a maqui-
llar-nos, etc.)

7- Pagueu a actors? No, tot es tira endavant 
amb ganes i temps de voluntaris. Ningú en 
treu cap profit econòmic d’aquí, en canvi el 
que rebem son  moments de molts riures.

Tots som gent del carrer, tant de dins com de 
fora del barri (gent d’altres barris de Manre-
sa, i gent de fora de Manresa, per exemple 
de Monistrol de Montserrat, Balsareny, Sant 
Joan de Vilatorrada, etc.) però siguem o no 
d’aquí, tenim dues coses en comú, ens esti-
mem l’Asylum i ens estimem la Balconada i 
venim a donar-ho tot!

Asylum 
Balconada 
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8- On compreu les mascares? Jejeje (riures) 
no les comprem, les fem nosaltres mateixes 
Us convidem a venir a la fira d’entitats i po-
dreu veure i comparar les mascares i pròtesis 
que hem anat fent.
Es pot comprovar una clara evolució en els 
materials i la forma de treballar-los i l’hem 
anat adquirint a poc a poc experimentant i 
ajudant-nos entre tots al taller.
És curiós, els primers anys eren comprades, 
de mica en mica vam anant fent-les de cartró 
i paper maché, i ara les hem perfeccionat amb 
làtex i silicona, ara ben bé podem dir que són 
mascares exclusives que no tenen a cap altre 
lloc! Animeu-vos a venir al taller, també po-
dreu aprendre a fer-les!

9- Participeu en activitats socioculturals del 
barri? Oh i tant! És molt important participar 
i formar part de totes les activitats que es fan 
al barri; intentem col·laborar en tot el que po-
dem, uns o altres, sempre en algunes activi-
tats com per exemple la festa major, el dia del 
dret dels infants, la fira d’entitats...
Al cap i a la fi, que millor que mantenir el teu 
barri viu i actiu!

10- Què és el que us agrada més del barri? 
És un barri tranquil, amb amplis espais sense 
circulació de cotxes, molta zona verda i un 
bon teixit associatiu, és un gran barri en el 
qual créixer i ho sabem perquè la majoria del 
voluntariat hem crescut aquí.

11- Què creieu que convé millorar del barri? 
Seria ideal que la gent participés més de les 
activitats del barri, perquè se’n fan moltes i 
de molt variades. Això ajuda a crear un barri 
més fort i cohesionat, com ho havia sigut anys 
enrera...

12- Quins projectes teniu de cara aquest 
2016? Plena preparació del passatge del ter-
ror d’enguany, un cop finalitzi, començarem 
a preparar el de l’any vinent i també prepara-
rem la col·laboració per al dia dels drets dels 
infants amb alguna activitat.

13- Finalitzant, voldríeu afegir quelcom més? 
Esteu tots convidats a assistir al passatge del 
terror Asylum d’enguany, per a passar-vos-
ho terroríficament bé.

Alhora, si tinguéssiu alguna suggerència que 
ens pugui fer millorar ens agradaria que ens 
la féssiu arribar via Facebook “Asylum la Bal-
conada”, a través de l’AVV de la Balconada o 
del correu electrònic asylumlabalconada@
gmail.com. Moltes gràcies per al vostre temps, 
ens veiem el pròxim 31 d’Octubre al col·legi 
Jaume Serra i Hunter a partir de les 19 hores!

Us esperem!
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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. 
Així doncs si estàs interessat en millorar el 
teu català o castellà o vols ser tu qui acompa-
nyi a un nouvingut o una persona que vulgui 
aprendre la llengua, contacta amb l’AVV, el 
PDC o el Punt Òmnia.

Vols fer ràdio?

 

Si tens ganes de participar o et vols informar 
del projecte de la Ràdio del barri, contacta 
amb l’AVV, el PDC o el Punt Òmnia.

ACTIVITATS NORD DE LA DONA
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ACTIVITATS PUNT ÒMNIA SETEMBRE - DESEMBRE

ACTIVITATS AVV

• Ball en Línia Horari: dilluns de 19:30-21:30h.
• Sevillanes Horari: dimarts i dijous de 17 a 

20h.
• Danses orientals Horari: dilluns de 18 a 19h.
• Capoeira Horari: dimecres 18:30 a 20h.
• Salsa i batxaca Horari: Dilluns de 20-21h i di-

jous de 20:30-21:30h.

Totes les activitats es realitzen al Local d’Activitats 
(Plaça Oleguer Miró, 33)
Per més informació: AVV Balconada (93 106 11 33)

ACTIVITATS NORD DE LA DONA SERVEI D’ORIENTACIÓ 
SOCIOLABORAL

Activitats
del barri
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Agenda
Dissabte 22 d’Octubre

10h - Plaça Oleguer Miró

TALLER JOVE
“CARBASSES AFRICANES”

Dissabte 5 de Novembre
10h- Plaça Oleguer Miró

SORTIDA FAMILIAR 
DE RECONEIXEMENT DE PLAN-

TES DE L’ENTORN DEL BARRI

Dilluns 31 d’Octubre
19h - Escola Serra i Húter

PASSATGE DEL TERROR 

Diumenge 13 de Novembre
9:30h- Passeig Sant Jordi

DIADA dels DRETS 
dels INFANTS

Xocolatada Popular

Jocs i activitats infantils

Recuperació zona enjardinada

Espectacle de cloenda
 

EL RINCÓN DEL SOCIO:            
JO SÓC UTÒPIC...

I tinc la solució per la governabilitat d’Espanya.

Els espanyols hem votat dues vegades, més o menys, en els mateixos termes.

Els polítics no saben arribar a acords, els pots més l’ego personal que treballar per millorar Espanya.

La meva solució és com si Espanya fos una Associació de Veïns. Dins de la junta, mai he preguntat a quin partit polític 
pertany cadascú. Crec que tothom es presenta per ajudar a millorar el seu barri i per deixar un lloc millor als seus fills i néts, 
almenys a mí és el que m’ha motivat per haver-hi estat.   

Per tant, agafant els últims resultats i fent la ponderació adequada, podem fer el govern, càrrecs del Parlament, diputacions, 
ambaixades...

Exemple sense fer càlculs ni ponderacions: el govern presidit per un membre del partit popular (lliure de sospites de corrupció) 
i cinc ministres. Una vicepresidència per un membre del PSOE (lliure de sospites de corrupció) i tres ministres. Altre vice-
presidència per un membre de “Unidos Podemos” (lliure de sospites de corrupció) i dos ministres i un ministre (lliure de sospites 
de corrupció) per un membre de ciutadans.

A partir d’aquí, cada membre del consell de ministre, fa propostes i es consensua, acatant cada decisió.

Si volem més idees les tenim, com repartir els recursos entre tots els països, o fer una educació personalitzada...

Clar, que són utòpiques.


