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ATENCIÓ VEÏNAL DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

    Dimarts d’11 a 13 h i dijous de 17 a 19 h.
    al local de l’AVV  (Plaça Oleguer Miró 23-25).

    Telèfon: 93 106 11 33  
Mòbil 671 60 31 60

    Mail: avvlabalconada@gmail.com

SECCIÓ D’ENTERRAMENTS DE L’AVV

Si necessiteu fer qualsevol consulta:
Dilluns de 17:30 a 19 h 

    al local de l’AVV  
(Plaça Oleguer Miró 23-25).

PUNT ÒMNIA

Tots els matins de 10 a 14 h  
al local de l’AVV  
(Plaça Oleguer Miró 23-25).
Cal demanar cita prèvia trucant:
 Telèfon: 93 106 11 33 
o enviant un correu 

Mail: avv_labalconada@xarxaomnia. 
gencat.cat

PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 

Si necessites suport associatiu, per iniciar 
un projecte o alguna activitat al barri o per 
qualsevol altra consulta podeu contactar a:

Dimarts i dijous matí 
al local de l’AVV 
(Plaça Oleguer Miró 23-25).

Mail: pdcbalconada@larada.coop

Telèfon: 931061133 
Facebook: pdcbalconada

TÈCNIC ADIGSA

Actualment el delegat de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya no rep visites al local 
de l’AVV. L’oficina d’atenció estarà tancada fins 
a nou avís.
Per entregar documentació us podeu 
dirigir al FORUM o al Consell Comarcal.

Atenció clients (Barcelona)  
Telèfon: 93 228 72 00

Obres i manteniment
Telèfon: 93 214 70 00

BALCONADA EDUCATIVA

Repàs fins a 1er d’ESO 
(Comença el gener)

Dimarts i dijous a partir de les 19 h.
al local de l’AVV 
(Plaça Oleguer Miró 23-25).

BIBLIOTECA VEÏNAL

Préstec de llibres, suport de deures i ani-
mació a la lectura. 

Dilluns a divendres de 17 a 19 h
Telèfon: 93 874 39 07 
Mail: bibliotecalabalconada@gmail.com 

HORARIS 
D’ATENCIÓ VEÏNAL 

Us recordem que és convenient que tots aquells 
socis que hagin canviat de número de compte o 

que encara tinguin el número de l’oficina bancària 
que estava a La Balconada, vinguin al local de 

l’associació a actualitzar les seves dades.

CENTRE OBERT XALESTA

Activitats lúdicoeducatives per infants de 
6 a 12 anys.

De dilluns a divendres de 17 a 19 h 
Telèfon: 93 873 52 54
Mail: centrexalesta@ajmanresa.cat

Associació de Veïns 
de la Balconada

avvlabalconada@gmail.com

Pla de 
Desenvolupament 
Comunitari de la 

Balconada
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Desde la Asociación de Vecinos de la 
Balconada queremos compartir en es-
tos momentos difíciles, nuestras ganas 
de superarlo y salir de esta juntos. En 
este que es el 40 aniversario de la lle-
gada de los primeros vecinos y vecinas 
al barrio, queremos expresar nuestro 
orgullo y reconocimiento por todos 
aquellos y aquellas que han hecho posi-
ble que la Balconada sea hoy un buen 
lugar donde vivir. Nuestro especial 
recuerdo para José Manuel Zornoza, un 
vecino y amigo histórico miembro de la 
Asociación de Vecinos que tanto hizo 
por nuestro barrio. Muchas gracias y 
hasta siempre amigo. 

Pero también queremos dar nuestro 
pésame a todas las amistades y famil-
iares que desgraciadamente han falle-
cido durante la pandemia. Entre todos 
y todas vamos a tener que empezar de 
nuevo, y sabéis que desde la Asociación 

de Vecinos  queremos estar a vuestro 
lado y construir juntos el futuro que 
merecemos como barrio.

Sabemos que esta situación de 
pandemia nos ha puesto a muchas 
personas en situaciones muy difíciles, 
o aún peores que antes, y ha cambiado 
nuestros planes. La asociación, junto 
con los otros servicios y entidades so-
ciales del barrio, estamos para trabajar 
contigo para dar vida a los proyectos 
que el barrio necesite.

Agradecemos a los voluntarios y 
voluntarias del barrio que a través de 
una red de apoyo mutuo improvisada 
han acompañado a vecinos y vecinas 
confinadas a hacer compras o ir a la 
farmacia por ellas. Este es un ejemplo 
que nos llena de orgullo de barrio y 
de esperanza, ante el futuro que nos 
espera, que ya no es fácil y pide de la 
máxima solidaridad vecinal.

Este año también ha sido compli-
cado para nosotros. Hemos tenido 
que anular la mayoría de las fiestas y 
actividades sociales y culturales para 
la cohesión vecinal en las que traba-
jamos, sobretodo con el apoyo de la 
Balcultural, del Pla de Desenvolupa-
ment Comunitari de la Balconada (el 
PDC), el Punt Òmnia del barrio, y la red 
compuesta por todas las entidades y 
servicios del barrio.  Las actividades 
se han limitado por la prohibición del 
contacto físico para evitar el contagio 
de la Covid19, así como no hemos 
podido disfrutar de subvenciones para 
financiarlas. Hablamos de fiestas que 
mueven a mucha población del barrio, 
y nos dan puntos de encuentro y 
celebración conjunta: Reyes, Carnaval, 
el Día de la Dona, la Fira d’Entitats, la 
Setmana Jove, las Fiestas del barrio, ac-
tividades de verano, el Día de la Gente 
Mayor, el Día contra la Violencia de 

40 AÑOS JUNTOS
AVV INFORMA

Disfruta de DESCUENTOS con el CARNET DE SOCIO 
de la Asociación de Vecinos de la Balconada (ver pàgina 23)
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AVV INFORMA

Género, la Castañada, el Día dels Drets 
dels Infants, Navidad, y otras fiestas y 
actividades puntuales.

Tampoco se han podido ofrecer de igual 
manera las actividades semanales que 
movemos desde la Avv. Tradicional-
mente son: las sevillanas, repaso, yoga, 
capoeira, boxeo, entre otras.

Estamos orgullosos del arreglo que 
estamos haciendo a los locales de la 
asociación, arreglando los locales de 
la plç Oleguer Miró, habilitando un 
espacio para la Unión Ciclista, y motor-
izando las persianas de las entidades 
año a año.

La Avv seguimos muy activa a nivel 
urbanístico, recogiendo incidencias y 
problemas, comunicando al ayuntami-
ento y haciendo seguimiento para que 
se agilicen lo antes posible su arreglo. 

Como siempre, queremos agradecer a 
todos los que participáis como volun-
tarios y vuestra labor, especialmente a 
las personas de AMPANS y al CASAL DE 
LA GENT GRAN, los más vulnerables y 
que siempre han estado a nuestro lado, 
y al conjunto de entidades con quien 
trabajamos en la Red de Entidades y 
Servicios del barrio. 

Esperamos poder celebrar los 40 años 
del barrio este 2021 como merecemos 
todos y todas. Para ello te pedimos ya 
si nos puedes enviar o pasar a escanear 
fotos antiguas del barrio, y así empezar 
a mover las primeras actividades sobre 
el tema.

A todo el barrio, mucha fuerza y áni-
mo. De esta vamos a salir!

Así mismo, siempre presentes con el 
servicio de entierros.

Ahora más que nunca, nos hacen falta 
socios y socias, voluntarias y recursos 
para impulsar más y mejores activi-
dades y proyectos para el barrio. ¡Te 
necesitamos!

Con el Proyecto Propers, con la coordi-
nación del PDC, movilizamos una red 
para la detección de mayores solos en 
el barrio, y movilización de voluntaria-
do. Tratamos de vincular-las más en el 
barrio y los recursos de la ciudad que 
las podrían ayudar, está en una situ-
ación débil aunque activa y avanzando. 
Pero necesitamos más voluntarios 
para este proyecto. A principios de año 
sacaremos y repartiremos una guía de 
recursos con los servicios concretos a 
nivel de ciudad que pueden ayudar a 
nuestras vecinas mayores.
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LA BALCONADA 
FEM 40 ANYS!
TENS FOTOS ANTIGUES 
DEL BARRI?

ARA FA 40 ANYS QUE ELS PRIMERS VEÏNS I VEÏNES ENS VAM 
INSTAL·LAR I VAM CREAR EL BARRI DE LA BALCONADA.

Tot i que la pandèmia no ens ha deixat celebrar-ho, 
esperem poder-nos trobar per celebrar-ho aquest any 
2021. Ja estem preparant una exposició. 
Ens ajudes portant les teves fotografies a l'Avv 
perquè les escanegem?

Ens les pots fer arribar: 
al correu electrònic avvlabalconada@gmail.com o 

al local de l’AVV de la Plaça Oleguer Miró 23-25  els 
dimarts d’11 a 13h, i els dijous de 17 a 19h. 

Telèfon: 93 106 11 33 | 671 60 31 60 
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Des del Projecte Propers ens preocupa 
l’estat de les persones més grans del 
barri, sobre-tot aquelles que estan més 
soles, i que amb la situació actual de 
pandèmia es poden tro-bar encara més 
desemparades.

El Projecte Propers s’inspira en el pro-
jecte Radars de la Creu Roja i l’Ajunta-
ment de Barcelona. El projecte teixeix 
una xarxa veïnal al barri de la Balcon-
ada per la detecció de persones grans 
que viuen soles (majors de 75 anys) o 
amb altres persones grans (majors de 
65 anys). 

Els objectius principals són, per una  
banda, entre tot el barri detectar casos 
que necessitin d’intervenció social 
i sanitària no detectats, i derivar a 
Serveis Socials i a l’equip del projecte 
Propers. Per l’altra, prevenir i detectar 
casos d’envelliment que poden dur a 
risc d’exclusió social i de la salut de la 
persona.

Construïrem un circuit de detecció 
de gent gran, i seguiment de la seva 
situación, tan per prevenir mals majors, 
com per vincular-los més amb les activ-
itats i comunitat del barri i la ciutat. 

Des del grup motor de persones i 
serveis interessats en el projecte obrim 
reflexions i activitats per la gent gran, 
així com per les famílies. 

La implicació de qui estigui interessat 
en el projecte pot ser tan variada com 
ganes i temps tingui aquesta persona 
de participar.

•  Estem fent un porta a porta als blocs 
del barri per detectar persones grans i 
vincular-les al projecte. 

•  Busquem veïns i veïnes Propers per 
enllaçar-nos a tots els blocs del barri, i 
construïr d’aquesta manera una xarxa 
de suport i resposta col·lectiva davant 
de situacions d’emergència.

•  Aquests Veïns Propers, podeu 
participar en el projecte simplement 
vinculant-vos a una persona gran del 
vostre bloc, i avisant al projecte si veieu 
que li passa alguna cosa o canvia algún 
comportament, amb risc per la seva 
propia salut.

•  Estem fent una campanya als com-
erços perquè aquests puguin detectar 
persones grans amb senyals de deterio-
rament i perill per la seva salut. 

A partir d’aquí, les ganes i forces que 
aconseguim mobilitzar com a barri ens 
permetran fer més i més coses. I sempre, 
fer-ho des de la mirada més sensible i 
respectuosa amb els nos-tres veïns i veïnes.

Aquest és un projecte que impulsa el 
PDC de la Balconada (servei de l’Ajunta-
ment de Manresa) en col·laboració amb 
l’Associació de Veïns i amb el suport 
de Creu Roja Manresa, Serveis Socials 
de l’Ajuntament i la Xarxa d’Entitats i 
Serveis de la Balconada (Punt Òmnia, 
Casal de la Gent Gran de la Balconada, 
i més entitats) els comerços del barri i 
amb el su-port del veïnat, comunitats 
de veïns, les entitats i comerços del 
barri.

ARA MÉS QUE MAI, 
PROPERS ALS NOSTRES 

VEÏNS I VEÏNES MÉS GRANS

PDC INFORMA 

El PDC, Pla de Desenvolupament 
Comunitari de la Balconada és un 
servei de l’Ajuntament que aporta 
un dinamitzador comunitari amb 
l’objectiu de reforçar i acompanyar 
en la creació de projectes i activitats 
amb beneficis comunitaris tant a 
nivell social, cultural com ocupa-
cional al barri. 

Sempre des del treball en xarxa, 
estem darrere l’organització del pro-
jecte d’horts comunitaris i ecològics 
del barri (a la Culla), la xarxa d’enti-
tats i serveis de la Balconada, la Fira 
d’Entitats del barri, la revista del 
barri, la festa de la gent gran, el dia 
dels Drets dels Infants, la Setmana 
Jove, el Dia contra la violència de gè-
nere, entre altres festes i activitats.

Si necessites suport per iniciar 
un projecte al barri o per 
qualsevol altra consulta podeu 
contactar per correu:
pdcbalconada@larada.coop

Els matins dels dimarts i dijous 
• per telèfon al 93 106 11 33
• o en persona al local de l’AVV.

NECESSITEM VOLUNTÀRIES I 
VOLUNTARIS PER FER AVANÇAR 
EL PROJECTE.

Demana informació del projecte!
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PUNT OMNIA
 INFORMA

El Servei públic del Punt Òmnia de 
la Balconada també s’ha vist afectat 
en tots aquests mesos de pandèmia. 
En el primer confinament, la persona 
dinamitzadora va haver de fer teletre-
ball des de casa, mesura que implicava 
trobar nous canals de comunicació amb 
la comunitat per tal de seguir oferint 
suport en l’alfabetització digital, en la 
tramitació en línia d’ajudes econòm-
iques com l’ingrés mínim vital, l’atur,  
recursos per a fer activitats en família, 
etc. 

Va ser tot un repte adaptar-nos com a 
servei a la situació de confinament però 
valorem que vam fer el que estava a les 
nostres mans aprofitant la tecnologia 
digital per arribar al màxim de per-
sones, sense oblidar totes aquelles que 
per edat o per manca de recursos no 

tenen dispositius digitals, i per aquesta 
raó vam fer trucades per telèfon o vam 
utilitzar el WhatsApp  per tal de no 
perdre el vincle i la comunicació amb 
els usuaris del Punt Òmnia.

El moment actual segueix essent 
marcat per a les mesures preventives 
que hem de seguir. Hem hagut d’aturar 
les activitats amb grups, però podem 
atendre persones individualment i amb 
cita prèvia. Seguim també coordinant 
amb el Pla de Desenvolupament Comu-
nitari i els tècnics de la Culla el projecte 
d’Horts Ecològics Comunitaris del 
qual n’estem molt sa-tisfets ja que hi 
ha molta participació i també seguim 
col·laborant amb el projecte Propers per 
a detectar persones grans al barri que 
necessitin una atenció especial.

EL PUNT ÒMNIA 

El Punt Òmnia de la Balconada està 
situat al local de l'associació de veïns 
de la Balconada. Cada quadrimestre 
hi ha una programació nova, tenint 
en compte els interessos dels assist-
ents. 

Troba’ns:

Tots els matins de 10 a 14 h. 
al local de l’AVV.

Cal que demaneu cita prèvia
Telèfon: 93 106 11 33
Mail: avv_labalconada@xarxaom-
nia.gencat.cat

- Classes per aprendre a utilitzar 
l’ordinador i els dispositius mòbils 
(Alfabetització Digi-tal).
- Suport en la tramitació en línia 
d’ajudes econòmiques, prestacions.
- Aprendre a fer o actualitzar el 
Currículum Vitae i recerca de feina 
(Ocupabilitat).
- Suport per a entitats veïnals
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Fa uns dies ens ha deixat el Joan Manel 
Zornoza , “El Zornoza o El Juanma”, 
com el coneixia la gent del barri i de la 
ciutat, no se m’acut altre paraula per 
començar aquest escrit, que aquesta 
paraula  “Gràcies”. Gràcies per tot el 
temps que durant tants anys vas dedi-
car al barri i al benestar dels veïns i les 
veïnes.

Molta gent recordarà, la seva empenta, 
el seu optimisme, la capacitat de veure 
sempre el got mig ple, sempre disposat 
a ajudar. Jo modestament puc dir que 
vaig tenir la fortuna de compartir amb 
ell anys d’associació, gaudir de la seva 
amistat, de la seva vitalitat i de viure 
en primera persona  el seu esforç en les 
reivindicacions de tota mena per millo-
rar la vida de la comunitat del barri. 

Quant en Joan Manel era el president 
de l’Associació de Veïns/es de la Balco-
nada, es van aconseguir dotar el barri 

de diferents serveis, com la biblioteca, 
el centre obert,  la ludoteca, millorar la 
pista Joan Ortiz, i un llarg etcètera de 
fites que molts veïns recordaran. Tam-
bé el recordaran a les festes i activitats 
lúdiques del barri, igual remenant cadi-
res, es-cenaris, al «bareto» de les festes 
etc., i petant la xerrada amb tothom 
que hi havia per allà.

El barri que coneixem s’ha fet gràcies 
a persones com ell, dit d’una altra ma-
nera tenia fus-ta de lluitador, sempre 
disposat a combatre les injustícies i 
a liderar accions conjuntament amb 
altres veïns i veïnes.

 La Junta del Zornoza va tenir la volun-
tat d’enfrontar-se si calia a les admi-
nistracions per a reivindicar serveis de 
tota mena, dels quals el barri estava 
mancat, com la recollida de deixalles 
(que els més vells recordaran, que al 
venir a viure al barri no hi havia aquest 

servei, i la reivindicació va acabar amb 
una excursió portant les deixalles a la 
porta de l’ajuntament), la llum al car-
rers, els habitatges que fossin dignes, 
que els veïns dels primers pisos de la 
Balconada 1 no es glacessin ja que  no 
hi havia impermeabilització als porxos, 
també es van posar (als blocs que van 
voler) ascensors amb unes condicions 
molt favorables, i tantes i tantes lluites.

En algun lloc vaig llegir un poema que 
deia “Aquí ningú neix preparat ni per 
ser jove ni per fer-se gran, a aquest 
món anem venint i anem marxant...”  i 
és ben cert, tanmateix hi han persones 
que en el seu pas deixen una empremta 
al seu entorn i assenyalen el camí per 
millorar la societat, el Joan Manel ha 
sigut una d’aquestes persones.

Moltes gràcies i fins sempre company.

Francisco Gutiérrez Aguilera

GRÀCIES 
ZORNOZA



9

NOTÍCIES DE LES 
ENTITATS I SERVEIS 

EL SUPORT MUTU CREIX EN TEMPS DIFÍCILS
El confinament domiciliari general de 
tota la ciutadania, durant l’emergència 
sanitària del mes de març, va provocar 
que persones de la nostra ciutat no po-
guessin tenir ac-cés a les necessitats 
bàsiques tals com l’alimentació i els 
medicaments. Tot aquest temps ens 
porta records no molt bons sobre la sit-
uació viscuda però és important sa-ber 
que moltes persones de la nostra ciutat 
i del nostre barri van ajudar a moltes 
per-sones durant aquella situació. No 
només professionals de la salut o so-
cials o comuni-taris, sinó veïns i veïnes 
que van dedicar el seu dia a dia a fer 
suport a aquestes perso-nes.

A Manresa, a molts barris de la ciutat 
es van crear els Grups de Suport, també 
a la Balconada, i també des de l’Ajun-
tament de Manresa es va crear una 
xarxa de perso-nes voluntàries. Totes 
aquestes persones han ajudat a fer les 
compres als supermer-cats, a les bo-
tigues, a la farmàcia i fins i tot algun 
acompanyament a l’hospital o cen-tre 
de salut. Persones que no podien sortir 
per ser població de risc, persones grans 
que tenien els seus familiars fora de 
Manresa, famílies monoparentals,... 

Moltes persones i famílies van poder 
comptar amb menjar i medicaments 

gràcies a tot un plegat de ciutadans i ci-
utadanes que, seguint totes les mesures 
de seguretat, els hi feien suport. No po-
dem oblidar totes aquelles persones 
que des de casa seva van respondre a 
la crida de l’Ajuntament i altres entitats 
per fer mascaretes de roba.

A totes elles. 

Moltes gràcies

Arantxa Pons

Programa d’Inclusió Social – Serveis socials
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FOTO: Família recollint mongetes al seu hort.

ELS HORTS COMUNITARIS I ECOLÒGICS 
DE LA CULLA EN PLENA ACTIVITAT

El projecte dels Horts Comunitaris i 
Ecològics de la Culla segueix ben viu.

En l’última revista de la Balconada us in-
formàvem del gir que prenia el projecte 
i de les noves incorporacions veïnals als 
horts.

Després d’un any i mig, els hortolans/
es ja s’han arrelat al seu hort i cultiven 
la terra.

Durant aquest temps, l’equip coordi-
nador (tècnic Pla Desenvolupament 
Comunitari Balconada, tècnics de la 
Culla i la Dinamitzadora del Punt Òmnia 
Balconada) ha fet assembles conjunta-
ment amb tots els participants, per tal 
de fomentar els vincles entre els horto-
lans/es i oferir autonomia al grup. 

L’organització col·lectiva és clau en 
aquest projecte i també ho és el treball 
en equip. 

Durant el primer confinament que va 
començar al mes de Març, 

Vam adaptar-nos als protocols de 
mesures preventives pel Covid 19 i vam 
haver de tancar els horts durant alguns 
dies, però de seguida se’n va permetre 
la re-obertura per seguir treballant-los. 
A l’estiu quant tot estava una mica més 
calmat vam poder fer una trobada per 
a arreglar un dels magatzems on es 
guarden les eines del camp i les caixes 

de patates, això sí sempre amb la 
mascareta!

També hem seguit fent formacions 
varies, com per exemple una formació 
es-pecífica per aprendre a fer compost 
de les restes vegetals, remeis fitosan-
itaris per a tractar les plagues, i amb 
el canvi d’any farem una formació de 
Co-municació no Violenta en línia, ob-
erta als hortolans/es i també aquelles 
perso-nes que formen part d’alguna 
entitat del barri de la Balconada,  amb 
l’objectiu de donar recursos en la gestió 
de conflictes i la facilitació de grup.

Una altra proposta que s’està duent 
a terme des del grup dels horts és la 
creació d’una cistella solidària on els 
hortolans/es disposen els excedents de 
verdures i s’ofereix al banc d’aliments 
de Manresa. Estem molt contents 
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d’aquesta iniciativa i de poder con-
tribuir amb el nostra granet de sorra a 
mi-llorar la situació de crisis de moltes 
famílies. Per això volem que aquest 
tipus de projectes es coneguin i que la 
ciutadania de Manresa s’animi a partic-
ipar-hi. Actualment hi ha diferents pro-
jectes d’horts comunitaris a Manresa,  
els del barri de les Escodines, a la Plaça 
Catalunya «La Corretjola» i  al nostre 
barri, els Horts de la Culla. Si esteu 
interessats en tenir un hort us podeu 
posar en con-tacte amb algun d’aquests 
projectes per tenir més informació de 
com parti-cipar-hi i gaudir de la terra i 
els seus fruits. Per entrar a la llista d’es-
pera dels horts de la Culla, no dubteu a 
contactar amb la Culla, el Punt Ómnia o 
el PDC de la Balconada, en les direc-
cions de contacte que trobareu a l’inici i 
al final d’aquesta revista.

FOTO: Assemblea de grup que vam realitzar a l’estiu.
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TRABAJADORES ENFERMOS 
MALTRATADOS POR 

LA ADMINISTRACIÓN
Actualmente el criterio para aceptar una solicitud de invalidez no es 
la salud del en-fermo sino el criterio económico; no hay dinero en las 
arcas, no hay invalideces.

Los enfermos y sus familias pasan por situaciones anímicas y económi-
cas terribles que se unen al sufrimiento físico por su enfermedad.

La Administración pasa el problema a la empresa que, al no poder 
reincorporar al em-pleado, lo despide, la mayor parte de las veces por 
un precio barato gracias a la nefas-ta Reforma Laboral. Esa persona 
difícilmente va a encontrar trabajo. Solo le queda la beneficencia. Esa es 
la triste realidad de miles de trabajadores enfermos que han co-tizado 
durante toda su vida laboral.

En este artículo encontraréis mas información:
«El temor de rebre l’alta mèdica (PAICAM)» 
- enllaç a: cutt.ly/articleRegio7

L’ICAM deriva a centres de Medicina Privada per fer “proves comple-
mentàries”, mal-grat els informes que aporten les pacients dels seus 
metges (professionals de la Sani-tat Pública).

A banda del menyspreu que això representa per als nostres col·legiats, 
no s’entén que es pagui a empreses privades per fer una avaluació. Més 
encara tenint en compte que l’ICAM només accepta informes de facul-
tatius de la sanitat pública aportats per les malaltes.

Es constata que el criteri econòmic va en detriment del criteri sanitari. 
Ens envien a treballar saven que estem malalts, per estalviar diners al 
Sistema. Es una injusticia i un greu càstic físic i moral.

La contraprestació econòmica que rep l’ICAM té el 40% d’uns 60 
milions d’euros, con-dicionats a millorar estadístiques de baixes amb 
referència a anys anteriors.  És a dir, quantes més altes mèdiques, més 
diners que entren a l’ICAM.

PAICAM som una Plataforma d’Afectades per un sistema pervers que envia a 
les malaltes a un metge, on l’objectiu del qual no és guarir, sinó  fiscalitzar. I qui 
té el po-der de decidir si el teu expedient passa a un equip de valoració o t’envia 
a treballar.

Per aixó us convidem a ajudar-nos a afrontar aquests drames individuals i 
col·lectius. Contacta amb nosaltres per WhatsApp al 625 393 611

11
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PARRÒQUIA 
SANTA MARIA 

DE MONTSERRAT 
(MANRESA)

Aquest mesos marcats pel Covid també 
han afectat a la nostra parròquia, però 
hem continuat mantenint el contacte 
amb la comunitat a través dels grups de 
whatsapp i els nous que han sortit de 
difusió per fer arribar el full parroquial a 
més persones, unes 170 de forma direc-
ta, i els àudios amb un equip de lectors 
que cada setmana fan la gravació de les 
lectures del diumenge. I s’ha pregat in-
tensament pels malalts i els professionals 
sanitaris. 

Els dijous hem acollit a la nostra parròquia 
a la comunitat de llatinoamérica i fem la 
missa en castellà. També s’ha establert 
l’adoració eucarística nocturna i diària el 
pri-mers dijous de mes i la benedicció de 
les cases. 

Durant aquest mes d’octubre ha començat 
la catequesi a les nostres parròquies i els 
infants i les seves famílies s’han unit al 
res del rosari mundial que organitzava 
l’organisme: Ajuda a l’Església necessit-
ada per pregar per la pau i el final de la 
pan-dèmia. 

Des de la parròquia s’ha continuat amb 
les celebracions, s’han pogut celebrar 
les Co-munions i altres celebracions i 
l’atenció a les persones amb les mesures 
d’aforament i sanitàries establertes.  

LA BIBLIOTECA VEÏNAL DE 
LA BALCONADA

El curs 2020-21 a la biblioteca veïnal 
de la Balconada ha sigut i està sent, 
sens dubte, desafiant. El 14 de 
setembre i coincidint amb l'inici del 
curs esco-lar, les biblioteques veïnals 
van obrir també les seves portes, 
amb la novetat afegida de la imple-
mentació d'un seguit de normes 
de seguretat: gel hidroal-cohòlic, 
distància de seguretat, presa de 
temperatura... entre d'altres.         

Després d'uns mesos de confinament 
els infants del barri de la Balconada 
es van apuntar carregats d'energia i 
amb ganes de gaudir de la biblioteca 
i de totes les activitats i serveis que 
aquesta ofereix. Si d'alguna cosa po-
dem ex-treure d'aquests temps tan 
estranys que estem vivint és la gran 
capacitat d'a-daptació que tenen els 
infants, que tot i les mesures, re-
striccions i confina-ments, han sigut 
capaços d'acceptar i viure el seu dia 
a dia amb la mateixa il·lusió i ganes 
d'aprendre de sempre. Els bibliote-
caris/es ens hem hagut d'a-daptar 
també, repensant i reconstruint jocs, 
dinàmiques i tallers que incloguin 
totes les mesures de seguretat i 
vetllar per la salut dels infants.

De cara al futur, podem dir que 
seguirem treballant amb moltes 
ganes per se-guir fent de la bib-
lioteca veïnal de la Balconada un 
espai social de trobada i d'ap-
renentatge segur i polivalent! 

Carla Casafont Moles
Bibliotecària

El nou correu de la biblioteca és: 
bibliotecalabalconada@gmail.
com

LECTURA INFANTIL 
RECOMANADA: 
ELS FUTBOLÍSSIMS

Una col·lecció d’humor, amistat i 
molt de futbol! En aquest núme-
ro el curs és a punt d’acabar i 
tot i així... arriba un noi nou a 
l’escola. Ve de Rússia, és un crack 
jugant a futbol i es diu Víctor, 
amb K, però ell prefereix que li 
diguin NÚMERO 13. Què hi té 
a veure el número de la mala 
sort amb aquest company tan 
misteriós?
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Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Mesures especials 
per festes de Nadal

2 de desembre de 2020

Quantes persones ens 
podrem reunir i com?

Cada bombolla de convivència haurà de 
definir la seva “bombolla del Nadal” 
(màxim 2 altres bombolles de convivència) 
amb qui celebrarà el període nadalenc. 

Les trobades i reunions es limitaran al 

nombre màxim de 10 persones de 
dues bombolles diferents.

Podrem gaudir dels 
bars i restaurants?

/ 24, 25 i 26 de desembre i 31 i 1 de   
 gener: 6 persones màx. per taula.

/ Nit de Nadal i Nit de cap d’Any: inici 
del confinament nocturn a les 01:30 h.

/ Nit de Nadal i Nit de cap d’Any:   
 obertura al públic fins a les 01:00 h.

/ Nit de Reis: inici del confinament   
 nocturn a les 23:00 h.

De 06:00 h a 21:30 h.

Màxim 4 persones per taula i 2 
metres de separació.

Confinament nocturn de 
22:00 h a 06:00 h.

/ Resta de dies:
/ Resta de dies:

/ Nit de Reis: els establiments   
 comercials poden obrir fins a les 22:00 h.

/ Procura fer les compres amb antelació  
 per evitar aglomeracions.

/ Prioritza el comerç de proximitat   
 o comerç en línia.

Com fer les 
compres de Nadal?

/ Cultura popular: cal evitar fer grans   
 esdeveniments. En espais perimetrats   
 amb control d’accessos i registre previ.

/ Proves esportives no oficials: màx. 6  
 persones al tram 2 i màx. 10 persones  
 al tram 3.

/ No es permeten els parcs de  
 Nadal o similars.

Com es realitzaran 
els actes culturals 
populars i esportius?

Fins a quina hora 
podrem sortir?

Es recomana que l’assistència als centres 
de culte es realitzi en l’àmbit de proximitat 
i sempre que sigui possible a través de 
mitjans telemàtics.

/ Als trams 1 i 2: 30% de la seva capacitat.

/ Al tram 3: 50% de la seva capacitat.

Podrem anar 
presencialment a 
actes de culte?

/ Distància.

/ Mans.

/ Mascareta sempre que no es  
 mengi o begui.

/ Ventilació durant i després.

/ Priorització d’espais a l’aire lliure o  
 estances grans.

/ Estris no compartits.

/ Preferentment to de veu normal.

/ Fumar lluny d’altres persones i  
 millor a l’exterior.

/ Màxima prevenció 7 dies abans de  
 les trobades o reunions familiars.

Què cal tenir en 
compte en les 
trobades o àpats?

Podrem reunir-nos amb 
persones que viuen en 
residències?

S’afavorirà la sortida de 
persones residents per 
trobades familiars els dies 24, 
25, 26 i 31 de desembre i l’1, 
el 5 i el 6 de gener.
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LA HISTÒRIA ÉS 
NOSTRA, I LA 
FAN ELS BARRIS.
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Visca la Balconada! 
Visca el barri! 

Visca els treballadors 
i les treballadores!

> ASSOCIA’T I PARTICIPA 
A L’ASSOCIACIÓ DE 

VEÏNS I VEÏNES DE LA BALCONADA!
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L’ENTREVISTA
VEÏNES EN TEMPS DE PANDÈMIA

Edat: 73 anys
Bloc en el que vius al barri: Bloc 19
Professió i lloc de treball: Jubilada
Com has viscut a nivell personal la pandèmia fins ara?
Al començament vaig tenir una mica de por, visc sola i era 
una nova situació, però amb el pas dels dies vaig començar 
a acceptar-la. Tot i així, hi van haver dies de tot perquè vaig 
trobar a faltar poder sortir al carrer,  fer activitats al Casal 

de la Gent Gran i veure’m amb les amigues. Tanmateix 
els meus fills em portaven el menjar a casa i em trucaven 
cada dia.

Amb quina vivència o aprenentatge et quedaries de tot el 
què has viscut?
Em quedaria amb el vincle que vam fer amb els veïns i 
veïnes del nostre bloc ja que ens vam cuidar molt durant 
aquelles setmanes.

  ANNA GARCIA CASAS

  VERÓNICA SEGURA CANDALIJA

Edat: 40 anys

Bloc en el que vius al barri:  34 d'Oleguer Miró

Professió i lloc de treball: Infermera a la UCI de Sant 
Joan de Deu de Manresa

Com has viscut a nivell personal la pandèmia fins ara?
Ha nivell laboral ha sigut molt dur, ja no a nivell físic 
sinó psicològic. Hem vist com no hem pogut fer mes 
coses per la gent a la que atenem, però amb la certesa 
de que hem fet tot el que ha estat en les nostres mans 
i mai els hem deixat sols. 

Amb quina vivència o aprenentatge et quedaries de tot 
el què has viscut?
Amb el recolzament de la gent. 
Amb llàgrimes al ulls recordo una tarda després de 
treballar durant 12 hores, arribar a casa i que tothom 
estigues a les seves finestres aplaudint per donar 
recolzament als sanitaris. 
Aquest virus m'ha fet valorar molt mes el aquí i el ara i 
ser capaç de mantenir la ment molt freda per afrontar 
situacions difícils. 

16
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Edat: 35 anys
Bloc en el que vius al barri: Bloc 17
Professió i lloc de treball: Serigrafia. Empresa Rossignol
Com has viscut a nivell personal la pandèmia fins ara?
El primer confinament vam poder aprofitar-lo per estar 
amb família. 
Vam organitzar una rutina pel dia a dia, estones de deures, 
de jocs, d’esbarjo, i encara que no sortíssim de casa 
canviàvem els hàbits durant el cap de setmana, d’aquesta 

manera a grans i petits se’ns feia més portable la situ-
ació.
Ara anem acceptant les noves mesures, desitjant que no 
perdurin molt.

Amb quina vivència o aprenentatge et quedaries de tot el 
què has viscut?
La capacitat que tenen d’adaptació els meus fills, i 
valorar i gaudir del temps que passes amb la família.

  ELI COLCHERO MONTAÑO

  ESTHER DEIX CASTEJÓN

Edat: 49 anys

Bloc en el que vius al barri: Bloc 4

Professió i lloc de treball: Carnisseria Esther / Propietària 
i dependenta

Com has viscut a nivell personal la pandèmia fins ara?
Va ser una experiència dura ja que havíem d’atendre 
a molts clients del barri. No només ens vam dedicar a 
fer comandes amb els productes de la botiga, sinó que 
també els hi compràvem tot allò que els hi feia falta i 
sovint se’ns acumulava la feina.

Amb quina vivència o aprenentatge et quedaries de tot el 
què has viscut?
Nosaltres vam decidir estar al servei dels veïns/es del 
barri, ajudar a la gent que no podia anar a comprar i crei-
em que aquesta decisió va ser valenta i solidària.

També estem molt contents de les mostres en forma de 
postres (pastissos, flams, etc.) que ens portava la gent en 
forma d’agraïment.
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Edat: 48 anys
Bloc en el que vius al barri: Bloc 36
Professió i lloc de treball: Cuidadora de la Llar
Com has viscut a nivell personal la pandèmia fins ara?
Jo em vaig trobar en la situació de què m’havien d’operar 
i quant em van fer les proves prèvies a l’operació em van 
dir que havia sortit positiva i per tant tenia el virus del 
CO-vid19. 

Vaig haver d’estar aïllada 3 mesos a casa amb el meu marit 
i el meu fill que van sortir ne-gatius en tot moment. Van 
ser dies força durs perquè no podia sortir i veure algunes 
amis-tats que per mi són molt importants, però per sort 
no em trobava molt malament, només tenia una mica de 
mal de cap i cansament.

Amb quina vivència o aprenentatge et quedaries de tot el 
què has viscut?
Vaig aprofitar per gaudir del meu marit i el meu fill, la 
meva família, jugant al parxís, mi-rant pel·lícules, fent 
pastissos, etc.
El meu fill gran i la meva veïna, que és com una germana 
per mi, ens portaven la compra i estic molt agraïda per 
aquestes mostres de suport.

  MªÀNGELS LÓPEZ DEL MORAL

Edat: 17 anys
Professió i lloc de treball: Monitora del Gu Gu Esplai
Estudiant un Grau Superior de Animació Sociocultural i 
Turística
Com has viscut a nivell personal la pandèmia fins ara?
Doncs ha estat una situació difícil, ja que al principi no 
m’ho esperava i soc una persona molt nerviosa i no podia 
estar tant temps sense sortir, a nivell familiar va ser un 
caos tam-bé ja que estàvem tots igual i finalment al juny 
jo vaig passar per la situació de tenir la Covid19.
Es difícil pels joves, perquè es la nostra etapa de sortir, 
disfrutar i a causa de el covid no podem fer res del que ens 
agradaria i sobretot veig que a les notícies i a la societat 
ens tracten com que som els culpables dels contagis per-
què sortim, no respectem mesures i crec que la majoria de 
joves respectem mes que algunes persones adultes i que 
alguns joves també es passen però no poden tractar a tot 
els joves per igual.

Amb quina vivència o aprenentatge et quedaries de tot el 
què has viscut?
He après el que es estimar a les persones que ens envolten 
i que tenim que valorar mes els moments que passem 
amb tothom, ja que son experiències que no saps si les 
podràs repetir o no i saber valorar mes les coses, ja que 
abans no veia les coses igual...

  NEREA MOLINA VELASCO
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Tu pots ser un veí o veïna Proper: una 
persona solidària i observadora, però alhora 
molt respectuosa amb la privacitat de les 
persones.

No et suposarà cap esforç, únicament has 
de prestar atenció a la dinàmica diària de 
les persones grans que coneixes o tens a 
prop.

Si detectes un canvi en la seva rutina diària, 
en el seu comportament o en el seu aspec-
te, pot ser un indici que necessita algun 
tipus de suport. En aquest cas, simplement 
posa’t en contacte amb el
Projecte Propers.

Per garantir que el projecte doni la volta a 
la situació de la gent gran del barri, farem 
realitat el màxim d’accions que reforcin el 
vincle entre el veïnatge i la seva gent gran i 
ajudin a la detecció i prevenció del sobreen-
velliment.

Veïns i veïnes, comerciants, farmàcies, 
voluntaris/es i entitats socials que, amb 
la seva mirada sensible i respectuosa, 
contribueixen a reduir el risc d’aïllament de 
la gent gran.

El respecte a la gent gran, i el treball 
conjunt entre l’administració pública i 
la ciutadania per construir un barri més 
humà, més solidari i compromès amb el 
seu entorn, facilitar així la prevenció del 
sobreenvelliment.

A persones grans que viuen soles, se 
senten soles, o estan acompanyades de per-
sones grans o en situació de dependència. 
El perfil d’entrada és de majors de 75 anys 
que viuen soles, o acompanyades d’altres 
persones majors de 65 anys.

Què és el projecte
PROPERS?

Quin és l’objectiu?

Com puc ajudar a les 
persones grans del Xup?

A qui es
dirigeix?

Qui són els Propers?

Quin son els valors 
principals?

És una xarxa de prevenció en la qual parti-
cipen veïns, veïnes, comerciants, persones 
voluntàries i professionals de les entitats i 
serveis vinculats al barri.

Construïm un circuit de detecció de gent 
gran sola i seguiment de la seva situació, 
tant per prevenir mals majors, com per 
vincular-los més amb les activitats i la 
comunitat del barri i ciutat.

Ajudar i facilitar que les persones grans 
que han escollit seguir vivint a casa seva, 
puguin fer-ho en condicions de benestar i 
seguretat amb la complicitat del seu en-
torn. La prioritat és reduir la solitud i el risc 
d’aïllament i exclusió social.

Com funcionem?

Contacta amb l’equip coordinador del 
projecte, PDC i Associació de Veïns:

Detecten el risc
d’aïllament amb
una mirada sensible
i respectuosa:

· Soledat
· Absència de la
 persona gran

· Canvis de
 comportament

· Absència o
 deteriorament de la  
 persona cuidadora

Els veïns i veïnes Propers i els Punts Propers
(comerços, serveis i entitats)

Valoren els casos i intervenen
conjuntament amb la xarxa del
barri en cas de necessitat.

Els Serveis Socials
i de Salut

Realitzen un seguiment puntual de les
persones, responen en casos d’alerta i 
valoren accions i activitats a impulsar des 
del barri.

La xarxa del barri
(equip coordinador, entitats, 
voluntaris/es i veïns/es)a

671 60 31 60

propersbalco@gmail.com

Projecte de salut comunitària per la detecció i seguiment de persones grans soles



2222

PARA QUIEN 
QUIERA SABER...
Hace unos meses ya, tuvímos una 
gran sorpresa que ni los más adultos 
habíamos vivi-do nunca, ni imaginar los 
jóvenes e niños.

De repente y sin saber porqué nos 
dicen que hay una pandemia, un virus 
llamado covi 19 ( hasta nombre le pus-
ieron), y que tenemos que encerrarnos 
en casa sin poder salir.  No se podía ir ni 
a trabajar. Sólo los sanitarios y cuerpos 
de seguridad para poder ayudarnos. 
Hubieron muchas bajas y teníamos que 
acostumbrarnos a vivir de otra manera. 
Un caos que ni en las mejores películas 
era un guión.

Pues bien, aquí empezó la alarma, la 
gente no sabía que hacer, si ponías la 

tele todo eran malas notícias. Así que 
yo empecé a pensar en como podria 
salir de ésta.

Soy una abuela, de alto riesgo, vivo sola 
y tenía que pasar un confinamiento  sin 
saber cuanto tiempo duraría. Me dije, 
éste bichito no va a poder conmigo.  

Busqué en el baúl de mis recuerdos y 
encontré telas, lanas, agujas y me puse 
manos a la obra. Horas y horas tejien-
do asi pasé mis días, y casi sin darme 
cuenta , hice una mantita para mi 
nieta. Ahora me siento orgullosa de que 
mi pequeña princesa se cali-ente con lo 
que su yaya hizo.

Juntas recordamos aquellos días que 
no se podía salir però que supimos 
aprovechar y hacer que no fuera tan 
dura aquella etapa de nuestras vidas.

Encarna Gallardo

VIAJANDO EN EL 
CONFINAMIENTO
«Si te gusta el arte y la cultura, en el 
confinamiento te das cuenta que no 
todo es via-jar, ahora tienes todo el 
tiempo para disfrútalo pintando!!»

Sóc la Encarna Hernández veïna des de 
fa molts anys de la Balconada. Sem-
pre m’ha agradat molt pintar. Quant 
era jove no  vaig poder desenvolupar 

aquesta passió ja que tenia els fills 
petits i no tenia temps.

Com que els moments canvien, ara fa 7 
anys que vaig decidir apuntar-me a l’Es-
pai per Art « Atelier» de Manresa, per 
formar-me i és on actualment segueixo 
aprenent i desenvolupant el meu art.

El meu missatge per a aquests temps 
és que us animeu a pintar o fer alguna 
cosa creativa que us motivi, ja que ens 
ajuda a estar connectats amb nosaltres 
i la nostra força.

Encarna Hernàndez

CONFINART
ART VEÏNAL EN TEMPS 

DE CONFINAMENT
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Promoción para socios de la asociación de vecinos de la 
Balconada. A partir de enero de 20201, se podrà realizar 

compras con el carnet de socio.

Descompte en el 
lloguer de la sala de 

festes de l’Avv

DESCUENTOS con el CARNET 
DE SOCIO de l’AVV 2021
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TRANSFORMACIÓ. MOVIMENT 
DE TARDOR, DE VIDA…

«En la quietut del CONFINAMENT, en el silenci de la obscuritat, es dispara 
el moviment del foc, del temps, del canvi . Allò no esperat, la incertesa 
d’allò desconegut... dona lloc a la desconfiança... Hem de reflexionar, 
treballar internament la fortalesa, la confiança i ca-minar per trobar 
l’equilibri, la pau...»

Estic agraïda a la vida per haberme portat a la Balconada i ara participar 
en La seva Veu. A Catalunya he viscut els mues inicis en la expressiò 
artìstica visual, a Barcelona (1977 a 2000) en diverses mostras (ex-
posicions) i en la investigaciò de l’art d’Àsia (doctorat 1993 a 2002). 
Com tambe en la docencia de l’art (Eina, escola d’art, Escola Sn. Jordi, 
Universitat de Barcelona, entre d’altres.

A la meva vida i obra, la natura ha sigut una compayna inseparable. La 
seva expressiò ha tingut molts llenguatges, des d’el expressionisme 
(dibuix, pintura ), a convertirse en la ma-teria on es desenvolupa l’obra 
efímer (intervencions en la natura, registre fotogràphic).

L’obra que presento (pintura acrylic) a la Veu te una estreta relaciò, per 
mi, amb el mo-ment que vivim. La tardor es un moment de TRANS-
FORMACIÒ de la natura, com de la per-sona cada any o cicle. Esdeve un 
moment de CONFINAMENT.

Però ara, em sembla, ha començat una transformaciò de major magni-
tud. I ens a tocat a nosaltres, no solsament ser testimonis sino actors... 
En el moment actual l’actor es la cien-cia mèdica amb el coronavirus... 
Penso, es una part d’aquest canvi de CICLE... era.

L’ART ens invita a escoltar-nos, a reflexionar ... per poder actuar en mi 
mateix i en la co-munitat.

M. Gabriela Vargas A.
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Guitarra i percussió 
Comencen el novembre

Dimecres: 
de 19:30-20:30h - Guitarra
de 20:30-21:30h - Percussió

Sala Bonsai Plaça Oleguer Miró 36

Sevillanes 
Comencen el gener

 Dimarts i dijous
 de 17:30 a 21:30h

Sala d’activitats Plaça Oleguer Miró.

Repàs fins a 1er d’ESO 
Comencen el gener

 Dimarts i dijous
 a partir de les 19h

Local de l’AVV Plaça Oleguer Miró 23-25

Repàs, anglès, àrab, activitats d’oci i 
lleure infantil amb Al Salam
Comencen el gener

 Dimarts i dijous
 a partir de les  19h

Sala Bonsai Plaça Oleguer Miró 36

Capoeira 
Comencen el gener

Dimecres: 
de 17:30-19:30h 

Sala d’activitats Plaça Oleguer Miró

Ioga  
Comencen el gener

Dimarts: 
de 11 a 18h 

Sala Bonsai Plaça Oleguer Miró 36

Boxa 
Activitat encara no concretada

ACTIVITATS I HORARIS 
DE LES ENTITATS I 

SERVEIS DEL BARRI

Que vienen sus majestades los Reies!
Este año por la Covid19, la Avv nos ofrecemos a que los 
niños puedan disfrutar de la visita de su majestad los 
reyes y recibir sus regalos, pero sin tener que salir de 
casa.

Sus majestades los reyes llevarán los regalos a sus 
domicilios del barrio. 

Para más información en los horarios de atención en 
la Asociación de Vecinos.

Atenció Veïnal de l’Associació  de 
veïns de la Balconada
Local de l’AVV Plaça Oleguer Miró 23-25
Telèfon: 93 106 11 33 | 671 603 160
E-mail: avvlabalconada@gmail.com

Consulteu els organitzadors per si hi ha canvis 
en les activitats per raons de la Covid19.

Atenció Veïnal de l’Associació  de veïns de la Balconada
Dimarts d’11 a 13h, i dijous de 17 a 19h.
Local de l’AVV Plaça Oleguer Miró 23-25
Telèfon: 93 106 11 33 | 671 603 160
E-mail: avvlabalconada@gmail.com

ACTIVITATS ORGANITZADES PER 
L’ASSOCIACIÓ  DE VEÏNS DE LA 
BALCONADA

Associació de 
Veïns de la 
Balconada
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Casal de la Gent Gran
Actualment sense activitat

Cant coral: Dilluns i dimecres de 10 
a 11h 
Punt de mitja: Dimecres de 11h a 13h. 
Gimnàstica dolça: Dimarts i dijous de 
9 a 10h. Tardes de 17 a 20h. 
Punta de coixí: Dimecres de 16h a 20h. 

Passeig Sant Jordi, 10-11 
Locals comercials
Telèfon: 600 098 906
E-mail: casalbalconada@gmail.com

Bonsai Natura
Horaris:
 2n i 4t diumenge de cada mes
  d’11 a 13 h

Plaça Oleguer Mirò, 36 
Telèfon: 669 837 553
E-mail: bonsainatura@gmail.com

Gu-Gu Esplai
 Dissabtes de 16 a 19h
Telèfon: 680 787 953
E-mail: guguesplai@live.com

Nord de la Dona
Comencen el gener

Horaris: Dimarts i dijous
Kids Dance 
(de 3 a 6 anys) de 17:30 a 18:30h
Infantil Dance 
(de 7 a 10 anys) de 18:30 a 19:30h 
Juniors Dance 
(de 10 a 15 anys) de 19:30 a 20:30h 
Zumba adults 
de 20:30 a 21:30h (pendent d’obertura 
del toc de queda fins les 22h)

Plaça Oleguer Mirò, 36 
Telèfon: 625 579 337
E-mail: norddona@gmail.com Unió Ciclista del Bages

Plaça Oleguer Mirò 

Telèfon: 647 517 565
E-mail: polruizv@hotmail.com La Parròquia

Despatx i atenció de Càritas 
Parroquial: Dijous de 17 a 19h.

 Horari de Misses: Diumenge 12h -  
 Dijous a les 19:30h 

 (Exposició del Santíssim 18:30h)
 Dimecres tarda pregària Carismàtica  
 Catequesi en diumenge. 

Adoració al Santíssim tot el dia, 
Cada primer dijous de mes de 8 a 21h. 
Grup d’Alcohòlics anònims: 

 Dimecres a la tarda.

Oleguer Miró, s/n
Telèfon: 93 874 13 01 - 647 13 12 28

PAICAM
Plataforma d’Afectades per la ICAM

Tots els dimecres de 17 a 19h 
Local de l’AVV Plaça Oleguer Miró 23-25

Telèfon: 625 393 611 

Cofraria de la bona mort i dansa de 
la mort
Reial i Venerable Congregació de la Bona 
Mort i Dansa de la Mort de la ciutat de 
Manresa.

Telèfon: 658 403 463

Unió Esportiva la Balconada
Passeig Sant Jordi
Telèfon: 685 542 250 
E-mail: uebalconada@hotmail.es

Club Petanca la Balconada
Entre setmana a les tardes, 
i dissabtes també oberts.

Telèfon: 680 488 100

Casa de la Culla
Servei educatiu - Camp d’Aprenentatge 
del Bages
Telèfon: 93 874 43 58 
E-mail: cda-bages@xtec.cat 
Web: http://serveiseducatius.xtec.cat/
cda-bages/ 

Gestió de la masia i els horts – Parc de la 
Sèquia
E-mail: casaculla@parcdelasequia.cat
Web: http://parcdelasequia.cat/espai/
casa-de-la-culla/

Secretaria de la DO Pla de Bages 
E-mail:  info@dopladebages.com
Web: https://dopladebages.com

AMPA Serra i Hunter
Telèfon: 93 878 71 29
E-mail: ampaserraihunter@gmail.com 

Club Social MOSAIC
Atenció de les 10h a les 18h

C/ Nou de Santa Clara, 58
Telèfon: 661 226 038
E-mail: clubsocial@projectemosaic.cat  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTES 
ALPH i GLÒRIA ALPH i HÉLÈNE HÉLÈNE / GLÒRIA / ALPH HÉLÈNE i GLÒRIA HÉLÈNE ALPH

10:30h - 12:00h 11:30h - 12:45h 10:30h - 11:30h 9:30h- 13:30h 
TEATRE CAMINADA SUAU ESCRIPTURA EMOCIONAL ESPAI LLIURE CLUB 

Casal Escodines Punt trobada a Mosaic Club Social Mosaic Club Social Mosaic 
Ref.J.Carles Ref. Tomas Ref.J.Carles Ref. Alph

16:30h - 17:30h 15:00h - 16:00h 16:00h - 16:45h 16:00h - 17:30h 15:00h - 16:00h 11:00h - 13:00h 
TXIKUNG / TAITXI PETANCA ANGLÈS AVANÇAT ESCACS MUSICOTERAPIA VIRTUAL CAMINADA LLARGA
Planta 2 de Mosaic Pati Club Social Mosaic Planta 2 de Mosaic Club Social Mosaic Plataforma Zoom El 1er dissabte de mes

Ref.Francisco Autoorganitzat Ref.Roser Ref.Jose Ref.Alph serà de 3 hores aprox.
16:00h - 17:00h 16:45h - 17:30h 16:00h - 17:00h 16:30h - 17:30h Punt trobada a Mosaic 

MANUALITATS CREATIVES ANGLÈS INTERMIG POSA'T AL DIA DES DE CASA FRANCÈS BÀSIC Ref. Tomas 
Club Social Mosaic Planta 2 de Mosaic Plataforma Zoom Planta 2 de Mosaic

Ref.Carmen Ref.Roser Ref.Alph Ref.Marianne 
16:00h - 18:00h 17:30h - 18:15h 16:00h - 16:45h 17:30h - 18:30h 
GRUP DE JOVES ANGLÈS BÀSIC MEMÒRIA 1 FRANCÈS AVANÇAT

Club Social Mosaic Planta 2 de Mosaic Club Social Mosaic Planta 2 de Mosaic
Ref. Alph Ref.Roser Ref.Glòria Ref.Marianne 

16:00h - 17:00h 16:00h - 17:00h 16:45h - 17:30h 17:00h - 18:00h
MEMÒRIA VIRTUAL IOGA MEMÒRIA 2 GUITARRA 

Plataforma Zoom Planta 2 de Mosaic Club Social Mosaic Planta 1 de Mosaic
Ref.Glòria Ref.Lord Ref.Glòria Ref.Alex 

17:00h - 18:00h 17:30h - 18:15h
MEMÒRIA VIRTUAL MEMÒRIA 3

Plataforma Zoom Club Social Mosaic
Ref.Glòria Ref.Glòria

GLÒRIA:  673 886. 035 Horari d'atenció: dilluns, dimecres i divendres de 09:30h a 14:30h i de dilluns a dijous de 15:00h a 18:30h 

del 24 de desembre al 10 de gener (ambdos inclosos). 

APROPA CULTURA: els dies 17 i 18 de desembre es farà al Club el retorn 
dels 3€ de les obres del Kursaal cancel·lades en aquest últim trimestre.

TANCAMENT PER VACANCES:
AAVVÍÍSS  MMOOLLTT  IIMMPPOORRTTAANNTT  PPEERR  AA  TTOOTTHHOOMM!!!!!!

CLUB SOCIAL MOSAIC - Servei Sense Cost. Edifici Mosaic. C/Nou de Santa Clara, 58. Baixos. Manresa. 
E-maiL: clubsocialmosaic@althaia.cat.    Facebook: La Gent de Mosaic    93.874.21.12 Ext.5573
HORARIS OBERTURA: matins de dimecres i de dissabtes de 09:30h a 13:30h / tardes de dilluns a dijous de 15:00h a 18.30h i divendres de 15:00h a 18:00h

ALPH  : 673. 886. 020  Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 15:00h a 18:30h i dissabtes de 09:30h a 13:30h 
HÉLÈNE:  661. 226. 038 Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 09:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h 

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ    AACCTTIIVVIITTAATTSS  DDEESSEEMMBBRREE    22002200

Generalitat Catalunya, Xarxa Catalana Hospitals Sense Fum, Althaia. 
RECINTE LLIURE DE FUM. Està prohibit fumar a tot el recinte de l'edifici (dins i fora). 

PPRROOPPEERRAA  
AASSSSEEMMBBLLEEAA  
2200//0011//22002211  




