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Editorial
MUCHA FAENA POR HACER 

Ya tenemos aquí un nuevo número de PREGONEROá por un motivo o por otro se ha ido

retrasandoá pero por fin hemos conseguido sacar un ratillo para acabar de darle formaá han pasado

muchas cosas desde que publicamos el último número y hemos intentado que todo ello tenga un

trocito de revistañ

UN BARRIO OLVIDADO 

Ha habido elecciones municipales que han ralentizado nuestras reivindicaciones al Ayuntamientoá nos

propusimos aprovechar el tiempo y seguir reivindicando la segunda fase del Paseo Sant Jordiá la

necesidad de unas rampas en los accesos entre el bloque BI y CV del mismo paseoá un estudio

sobre la situación del muro del bloque Bx que da al colegio y se está desplazando á un estudio sobre

la situación de los árboles del paseo y plaza Oleguer Miró y muchas pequeñas incidencias que la

dejadez y desidia de las instituciones han hecho aparecer en esta barrioá pero la convulsa situación

política que estamos viviendo parece ralentizarlo todoñ

UN BARRIO VIVO 

Pero que las instituciones parezca que se olvidan de nosotros somos uno de los barrios más activos

de Manresaá las Actividades Socioculturales y lúdicasá con las que se busca reforzar la vida vecinal y

asociativa no paranñ No se trata solo de realizar fiestasá qué tambiéná sino de hacer q ue la gente

de la Balconada se sienta representada y se refuercen conceptos como la solidaridadá el valor de la

colaboración intergeneracional y del trabajo en común de las diferentes entidades de la Balconadañ

AHORA TE TOCA A TI 

Como ya sabréis la actual junta decidió por diferentes motivos disolverse y se han convocado para

el próximo BV de enero unas elecciones vecinalesñ Es hora de que nos unamos y que surja gente con

ganas de implicarseá pues la asociación no es nada sin la colaboración de los VECINOSñ

José Torrejón Baltar

Presidente de la AVV Balconadañ

Horaris atenció veïnal
Atenció Veïnal de l’Associació de Veïns

Per qualsevol consulta) us atendrem al 9/ 874 /9 27) avvbalconada@outlook.es o al local de

l’Associació de Veïns de la Plaça Oleguer Mirój Els nostres horaris d’atenció són:

∙ Dilluns tarda de à7:/2 a à9:/2h

∙ Dimecres ma� de 9:/2 a ààj/2h

∙ Dimecres tarda de à7:/2 a à9:/2h

Secció d’Enterraments de l’AVV

Si necessiteu informació) fer una consulta) un canvi de dades) etc) us atendrem els dilluns a la

tarda de à6)/2 a à8)/2h al local de l’Associació de Veïnsj

Pla de Desenvolupament Comunitari de la Balconada fPDC6

El PDC s’enfoca en la creació de projectes amb beneficis comunitaris al barri) tant a nivell

social) cultural com ocupacionalj Si necessites suport per iniciar un projecte al barri) o per

qualsevol altra consulta) podeu contactar al 69w962ww9) pdcbalconada@larada.coop o a la

pàgina web: h�p:bbwwwjlasequiajcatbpdcbalconadab
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Notícies

1a Setmana Jove Balconada
R principis de setembre” el jovent de la Balconada es va abocar a la 1a Setmana Jove del barri”
par�cipant i gaudint de les diferents ac�vitats que es varen organitzar ” gràcies el treball en
xarxa de l’Rssociació de Veïns” de l’en�tat juvenil GuUGu Esplai” del Grup de Joves de la
Balconada” el PDC i el Punt Òmniaé

La Setmana Jove s’inicià amb un Taller d’oci responsable” �tulat “Com sor�r de festa” sense
morir en l’intent”” on par�cipà una vintena de joves del barrié El taller fou dirigit per Rntón
Uró” consultor especialitzat en joves” drogues i oci nocturn i també es realitzà una breu
presentació del Servei d’Rssessorament sobre usos de drogues i les tecnologies de la
informació i comunicació LTICS que impulsa l’Oficina Jove del Bagesé

L’endemà de bon dema� es realitzà una Bicicletada a la riera amb una quinzena de joves” al
vespre es con�nuà amb un assaig casteller amb els Tirallongues de Manresa i es finalitzà la
jornada amb una festa amb els Dj’s Rntonio i Diegoé Tenir en compte que arre l el mal temps la
festa nocturna no comptà amb els jocs d’aigua previstosé

El dissabte s’inicià amb el torneig de futbolí gegant inflable on par�ciparen desenes de joves Li
no tant jovesS del barrié I per concloure la Setmana Jove” la nit de dissabte es celebrà el Concert
Jove amb cinc grups de música de diferents es�ls” des de la rumba o el rock” passant pel hip U
hopé

Des del Pla Comunitari valorem aquesta inicia�va de dinamització del jovent del barri com a
molt posi�va i considerem que convé consolidar Ula i pot enciarUla en edicions futuresé L’any
vinent” més i millorE

La Balconada amb els Drets dels Infants
Rquest passat dissabte )í de novembre el barri de la Balconada va tornar a celebrar la Diada

dels Drets dels Infantsé

Rl llarg de la tarda” els nens i nenes del barri varen realitzar una Gimcana al passeig Sant Jordi ”

organitzada pel teixit associa�u del barrié Hi par�cipà una desena d’en�tats i serveis del

barri1 l’RVV” Unió Espor�va” Gu UGu Esplai” El Nord de la Dona” Rsylum” Rmpans” la Biblioteca

Veïnal” el Punt Òmnia i el PDCé

R con�nuació a la pista poliespor�va Joan Or�z” els nens i nenes gaudiren de l’espectacle

d’animació infan�l “Qui vol el llopQ” a càrrec de Ronkolaé Una xocolatada posà el punt final a la

jornada en reivindicació als drets dels infants a tot el móné

R banda d’aquest acte central” al b arri també organitzà altres ac�vitats ” com ara un taller i la

projecció del documental “Camí a l ’escola” a la Biblioteca Veïnal o l ’ac�vitat “Les joguines

arreu del món” a l’Escola Bressol “La Lluna”é
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Torna el Gu-Gu Esplai

Una quarantena de veïns i veïnes del barri varen par�ciparG aquest passat dimecres (2

d’OctubreG a la xerrada de presentació del projecte EnllaçG servei municipal que treballa a favor

de la convivència veïnalò

El servei municipal d’intermediació veïnal i comunitària EnllaçG depèn del Programa d’Acollida

de l’Ajuntament de ManresaG i alhora compta amb el suport de la Diputació de Barcelonaò

Aquesta xerrada anava dirigida a membres de les juntes de les comunitats de veïns del barri i

s’inclou dins d’un cicle informa�u del projecte Enllaç que ja es va fer al barri del Xup i que

seguirà a la Font dels Capellans i a Cal Gravatò

Aquesta ac�vitatG coordinada amb l’Associació de VeïnsG el PDC i la pròpia Diputació de

BarcelonaG pretén apropar la tasca preven�va i proac�vaG que es duu a terme des del servei

d’intermediació municipal al conjunt de la ciutatG per tal de facilitar una millor convivència

sobretot en l’àmbit domès�c i de relacions entre veïnsG però també referent a usos d’espais

públics çplacesG solarsG etcX que puguin afectar a la mateixaò

Una segona ronda de xerradesG que es portaran a terme els propers mesosG aproparà

informació i resoldrà dubtes que hi pugui haver sobre la organització veïnal d’escalesG el seu

funcionament i situacions diverses que han de ges�onarquo�dianamentò

Presentació projecte Enllaç

El passat )2 d’Octubre el GuVGu Esplai va tornar a l’ac�vitat amb una gran festa d’inici de curs

a la Plaça Oleguer Miróò Al llarg de tota la tarda es varen realitzar actuacionsG tallersG jocsG

monòlegsG classes de zumbaG etcò També hi havien inflables que varen fer xalar de valent els

més pe�tsò

Per aquest cursG el GuVGu Esplai ofereix un espai d’educació en el temps de lleure a tots els

infants i adolescentsG a les tardes dels dissabtes de (TV(íhò Així mateixG també es preveu

l’organització de sor�des i colòniesò

Per més informació adreceuVvosG qualsevol dissabte tardaG al seu local çPlaça Oleguer MiróG

)-Xò
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Recuperem la Ràdio de la Balconada?
Un grup de veïns i veïnes ha començat a reunirèse per treballar cap a la recuperació d’un an�c
projecte del barri4 la Ràdio de la ”alconada·

“nteriorment) l’any VPéV) va haverèhi un intent d’engegar aquest projecte comunitari al barri) i
de fet es varen realitzar diferents programes) sobretot entrevistes i el programa Conecta2 en
format magazine· Tanmateix el projecte no va tenir con�nuïtat·

La creació d’una emissora veïnal on-line pot ser molt potent com a eina comunica�va del barri)
per difondre els projectes i les ac�vitats Ttant culturals) socials) espor�ves) etc·x que es porten a
terme) per la generació de debat i reflexions) i alhora com espai de creació ar�s�ca on
difondre programes musicals o poè�cs·

“nimem a tothom a par�ciparèhi) amb l’esforç col·lec�u podrà ser possibley

Per més informació adreceuèvos a l’“VV) el P6… o el Punt Òmniay

Asylum la Balconada 2015

Nuevamente y para las fiestas de todos los santos) llego al …olegio de la ”alconada “sylum· Un
pasaje del terror muy especial) hecho con mucho cariño por personas del barrio y para disfrute
de todo aquel que quiera acercarse·
Este año estamos euf óricos de alegría) en las C horas que duró el acto) pasaron más de ÒPP
personas a visitarnos y pudieron disfrutar de nuestros seres más malvados T6esde personajes
mí�cos de películas de los EP) algunos más actuales) incluso algún ser creado por nosotrosx·
También tuvimos nuevos decorados y muchas escenas nuevas que trabajamos durante todo el
año·
Para que fuera posible el pasaje de este año se trasladaron al colegio más de C camiones de
material y se tardaron V días en transformar toda la planta baja y un día entero en desmontar
todo· Y como dato curioso) los maquilladores estuvieron í horas maquillando a todos los
personajes para que estuvieran bien “guapos”·
Por otro lado la familia de “sylum ha seguido en aumento y ya somos más de ÒP personas
entre montadores) actores) maquilladores… y todos con muchas ganas de empezar a trabajar
en “sylum VPéN·
Esperamos veros a todos en el próximo año y que lo paséis terroríficamente diver�do·
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L'entrevista:
Unió Esportiva Balconada

1.QUI SOU?

Som la Unió Espor�va ·/LCON/D/ M el futbol és l’esport que prac�quem i donem com servei

en l’àmbit veïnal i de ciutatz El passat TV de maig es va fer el canvi de junta direc�vaM a on es

vam presentar un grup de socisM jugadors i pares de jugadors i així poder portar endavant

l’en�tatz La junta la formemy

Jose Manuel Mar�n Ruiz PRESIDENT

Lluís Roca Gómez SECRET/RI

/ngel Sánchez Rafael de la Cruz TESORER

David ·oix Rechez CORDIN/DOR TECNIC

David Colchero Malladoz CORDIN/DOR TECNIC

Carlos Franco Gonzálezz VOC/L

Jose Garrido Lopezz VOC/L

/ntonio Mar�nez Rubioz VOC/L

Jordi Oliveras Canoz VOC/L

Tomàs González Garciaz VOC/L

Juan Carlos Rodríguez ·ecerraz VOC/L

Francisco ·ru Gasteru VOC/L

2.QUAN ES VA FUNDAR L'ENTITAT?

T58T

3.QUINES ACTIVITATS REALITZEU?

·àsicament futbolM per edats de F anys fins a sènior i les categories sony

EscolaM preRbenjamíM benjamíM alevíM infan�lM cadetM juvenilM sènior i

/MP/NS ·/LCON/D/ xprojecte espor�u d’ integració social íz

/mb un total de prop de GII nens i nenesz

4.QUIN PAPER JUGA L'ENTITAT EN LA VIDA DEL BARRI?

Un paper molt importantM el servei que donem es durant tota la setmanaM de dilluns a

diumengez Treballant una part del temps en formació espor�va i els caps de setmana la part

de compe�cióz

Sense aquest servei el barri de la ·/LCON/D/ i els barris perifèrics de la ciutat canviarien

moltM doncs la mateixa ciutat no pot absorbir tanta quan�tat de nensPesz Ja en el seu moment

la UzE ·/LCON/D/ es va crear per aquest mateix mo�uM en el T58T érem un barri amb un gran

numero de jovesM sense instal·lacions espor�ves i fins i tot sense col·legi xencara no era acabat

de feríM un grup de veïns varen decidir crear aquesta en�tatM com també l’/ssociació de Veïnsz
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5bPARTICIPEU EN ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DEL BARRI?

Com en�tat i en àmbit par�cular, col·laborem amb les en�tats veïnals amb els actes

par�cipa�us que es fan durat tot l’any.

6bQUÈ ÉS EL QUE US AGRADA MÉS DEL BARRI?

Accessos, espais verds i el moviment veïnal reflexat en les en�tats del barri.

7bQUÈ CREIEU QUE CONVÉ MILLORAR DEL BARRI?

Les instal·lacions espor�ves. Estan molt degradades i no es fa el manteniment necessari per

part del ajuntament. El camp de futbol, la pista poliespor�va, les instal·lacions del col·legi i fins

i tot les pistes de petanca que son noves! La bru�cia i la degradació és alarmant.

8bQUINS PROJECTES TENIU DE CARA AQUESTA TEMPORADA 2jí5n2jí6?

Dins d’aquesta temporada hem recuperat dues categories: cadet i juvenil.

La intenció és clara i é s mantenir els equips, fer tornejos i reivindicar els nostres drets com

en�tat de ciutat i així poder aconseguir el camp de gespa ar�ficial.

Ampliació casetes

Equip pre-benjamí
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Nou servei d'orientació sociolaboral
A par�r d’aquest servei s’ofereix a tots els veïns i veïnes del barri, atenció personalitzada i

assessorament en la recerca de feina, l’autoocupació i en formació ocupacional. Entre d’altres

s’oferirà suport en la recerca de feina a través de portals d’internet, elaboració del currículum,

carta de presentació, etc.

Així mateix, amb coordinació amb altres serveis de la ciutat, com el SOC o el CIO, s’intentarà

oferir informació actualitzada en ofertes de feina, plans d’ocupació i cursos de formació que es

realitzen a la ciutat.

Si busques feina o vols millorar la teva situació sociolaboral, això t’interessaC
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El Casal de la Gent Gran de la Balconada

El sábado H4 de NoviembreS y desde La Casa de AndalucíaS al celebrar el día del homenaje a la

Gent GranS por primera vez se hizo un a mención a un Casal de Manresa U Propusieron que

fuéramos nosotros los agr aciados y el sábado por la tarde en el Teatro Conservatorio con el

Presidente de la Casa de Andalucía y el Regidor de la Gent Gran del Ayuntamiento de ManresaS

se nos hizo entrega de una placa conmemora�va junto con un precioso ramo de rosasU

Nuestro agradecimiento y para corresponder S les obsequiamos con un pan el de paredS en el

cual pusimos: “LA CASA DE ANDALUCIA MANRESA”U

Hicieron un video donde se ponía de manifiesto todas las ac�vidades que desde el Casal se

llevan a cabo con las personas que lo frecuentamosU Nos sen�mos muy halagados y contentos

de que desde esta en�dadS nos diéramos a conocer al resto de la ciudadU
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Equip pre-benjamí

Activitats del barri
Ac�vitats a l’Associació de Veïns

∙ Classes de CapoeiraL dimecres i divendres a la tarda

∙ Classes de Ball en líniaL dilluns8 dimarts8 dimecres i divendres a la tarda

∙ Classes de SevillanesL dimarts i dijous a la tarda

∙ Classes de Balls lla�ns 2merengue8 bachata i salsa/ L dilluns i dijous a la tarda

∙ Classes de IogaL divendres de “LH’ a A’LH’h

Més Informació aL Plaça Oleguer Miró8 èH Z Telf4 “H xq- H“ ’q

Ac�vitats al Nord de la Dona

∙ Taller de pintura i manualitats per adultsL dilluns de AqLH’ a A“h

∙ Classes de Zumba 2es�ls diferents per nens i adults/L dimarts i dijous a la tarda

∙ Classes de reforç d’Anglès 2diferents nivells/L dimecres a la tarda

∙ Classes de Hip7hop 2diferents nivells/L divendres tarda

∙ Teràpies d’AuriculoterapiaL dilluns8 dimecres i divendres 2hores a convenir/

∙ Servei de PodologiaL dimarts 2hores a convenir/

∙ Servei de Psicologia 2adolescents i adults/ i repàs escolar 2primària i ESO/L hores a

convenir

∙ Servei de quiromassatge i reflexoteràpiaL hores a convenir

∙ Curs “L’escola de la vida”

Més informació aL Plaça Oleguer Miró8 HE Z Telf4 “Hxq---àx
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Agenda: Actes contra la violència de gènere

Fiestas de Navidad y Reyes
19 de diciembre - Visita del Papa Noel
Encendida de las luces del Pesebre

Cantada de Nadalas
27 de diciembre - Visita del cartero real

Caga tió
5 de enero - Cabalgata de Reyes



EDITA: 

L’Associació de Veïns de la Balconada, amb el suport del

Pla de Desenvolupament Comunitari i les entitats del barri.

ada
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El rincón del socio
En esta sección os queremos dar voz a todos los sociosT podéis u�lizar este
espacio para lo que queráisT dar vuestra opiniónT publicar poesías T dibujos
o para quejaros de lo mal que lo hacemos los de la junta…

Tu Anillo 

Ese anillo que puse,
No era solo para un día
Te lo puse para siempre,
Porque siempre te quería

Mariano Jimenez

Zona indignada
Después de haberla publ icado en el Facebook de la AVVT tengo la oportunidad de publicar mi

opinión sobre el tema de los excrementos de perro en esta revistaH

Mº Esta AVV a mi entender está llevando a cabo una muy buena polí�ca de entretenimiento y

distracción para todos los vecinos del barrioT tanto para los mayores T la juventud y la infanciaT

sin olvidar el trabajo que comporta la AVVH Estos eventos para todos salen a má s de uno por

mesT cosa que con la úl�ma junta no pasaba y brillaban prác�camente por su ausenciaH Pero

como casi siempre pasaT son muchos los que se apuntan pero pocos los que dan la cara y

trabajanH

Iº El principal mo�vo de mi queja es el estado muy degradado en que esta el barrio a causa de

esos señores que �enen que sacar a sus mascotas a pasear y algunos son como caballosT

imaginaros sus cacasH Y lo peor es que la mayoría no las recogenH

Tengamos en cuenta que tenemos un colegioT dile tú a un niño pequeñoT o no tan pequeñoT

que no pisen las cacasH

Nº Hoy día MS del MM al ir a los comerciales desde la parada de autobús he tenido la suerte de

tener que sortear S cacasT ya está bienT que todos tenemos niños pequeñosH

Cº Estaría bien que la Policía Mun icipal paseara por el barrio y multaran a los dueños que no

recogen los excrementos por INCIVICOST por que las mascotas no �enen la culpa de nada… la

�enen los dueñosH

Oº Otra cosa tan importante o más que lo de las cacas T he notado que úl�mamente hay

personas que se suenan los mocos con los dedos sin pañuelos y escupen en el suelo T menos

mal que hoy por hoy todavía no son muchosT no creo que sea yo el único que lo ha vistoH Ahí lo

dejoH

SALUD

JH Torrejon 3 Socio de la AVV


