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Veïns i veïnes,

aquests últims mesos han estat moguts per a l’associació ja que 

l’entitat ha hagut d’afrontar un canvi de local, cosa que ha fet 

que una part dels socis i sòcies no hi estiguessin d’acord. Se-

gurament les diferents parts implicades han fet coses positives 

i negatives, sempre pensant en el bé del barri des de la seva 

perspectiva, i és que tots som humans... Finalment, però, l’as-

semblea extraordinària de socis va decidir de canviar de local 

per una àmplia majoria dels socis assistents.

D’aquesta manera s’obre una nova etapa a l’associació, es vol fer 

un pas endavant en els nous temps, s’ha acabat mirar enrere, 

mirem endavant per veure com ens en sortim i com fem créixer 

el barri, continuem amb les reivindicacions, amb les nostres ga-

nes de lluitar pel barri, per la ciutat i per la societat...

teniu a les mans un nou número del totxo, amb el programa 

d’actes de les festes del barri d’enguany, l’experiència de la 

Cristina, una jove manresana que ha hagut de marxar a Londres 

per temps indefinit, l’Angels que ja fa uns anys que fa classes de 

Country a l’associació, la Pepita i les seves ganes de compar-

tir, continuem reivindicant l’espai de la Fàbrica Nova i els seus 

tolls...

vivim, compartim experiències, coneixem altra gent i maneres 

de fer, en definitiva busquem respostes i solucions als proble-

mes del dia a dia, continuem amb pas ferm i endavant per un 

món millor i la felicitat col.lectiva. Com diu el poeta: tot està per 

fer i tot és possible.

Bon estiu!                                            

http://avsafa.blogspot.com

Salutació
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notes
del barri
CANVI DE LOCAL: 
Quan vaig començar a venir a l’Associació ja es parlava 

d’un nou local, ja que el del carrer Roger de Flor estava 

en precari: humitat, fred... entre molts altres inconveni-

ents. El Sendo Coll em va proposar d’entrar a la junta i 

en vaig passar a formar part. El Sendo volia plegar, ell 

deia que faltava una renovació ja que es considerava un 

prehistòric i fa 4 anys em va convèncer per a què fos la 

presidenta. Em feia molt de respecte ja que no havia es-

tat mai en aquest món de l’associacionisme i si faig una 

cosa mi entrego de debò. 

Al 2009, els propietaris d’aquest local ens van comuni-

car que no ens renovaven el contracte que s’havia pactat 

feia 25 anys (llei Borrell) i ens vam trobar amb un gran 

problema. Ens vam posar en contacte amb l’ajuntament, 

que ens va oferir anar a les Escondies. La junta vàrem 

acordar  que no volíem sortir del barri i al Centre Cívic 

Joan Amades no ens hi volien deixar anar. Vam negociar 

el lloguer d’aquest local i vam acceptar totes les clàusu-

les que ens van impostar, inclòs l’augment del preu del 

lloguer del local.

Degut a l’estat en què es troba la Caixa de Manresa, van 

fer la cessió de dos locals a l’Ajuntament: el Local Soci-

al Llar d’Avis Sagrada Família i a la Barriada Mion. Per 

la seva banda, l’Ajuntament ens va proposar la gestió 

d’aquests dos locals a les respectives associacions de 

veïns de cada barri. S’ha comentat que, en principi, és 

per 4 anys. Un cop passat aquest temps, s’haurà de tor-

nar a gestionar, pot ser que segueixi sent gratuït o pot 

ser que no.

Voldríem comparar  els dos locals, ja que es diu que en 

el local del carrer Penedès no es poden fer les activitats 

i que no hi ha prou espai: la biblioteca passa a ser més 

gran, la informàtica, de fer-la al mateix espai de la bi-

blioteca, tindrà un espai propi, d’1 lavabo en passarem 

a tenir 5 i, a dintre, n’hi ha fins a 13 a més d’un per a 

minusvàlids, també es podrà fer servei de callista, mas-

satgista,  perruqueria, ioga, tai-txi. I mes...

La programació d’activitats també compta amb la con-

tinuïtat dels altres tallers que ja funcionaven amb èxit a 

l’antic local: taller de memòria, club de lectura, manua-

litats, country, tarda de jocs.  També s’hi podrà prendre 

cafè, infusions, etc... El nou local està obert des de las 

3h., fins les 7,30.

Ja està en funcionament i s’ha pogut comprovar sobra-

dament que les activitats són compatibles amb la llar 

d’avis .

Respecte les festes del barri, el 90 % del programa ja no 

es feia a dins el local  de  l’associació. Quasi tota la festa 

major es fa a l’Avinguda Francesc Macià i les trobades 

de la gent gran, fins ara, s’havien fet al centre cívic Joan 

Amades.

Ara toca parlar de l’escenari. Que era la part mes rei-

vindicada per part de les persones que en el seu mo-

ment van crear l’associació, per això es va fer una as-

semblea extraordinària. A part de l’informe tècnic, tenint 

en compte que els propietaris ens haguessin deixat fer 

les obres i ens haguessin rebaixat el lloguer del local, 

tan sols amb el manteniment del darrer any ja ha estat 

del voltant dels 13.000 euros (llum, lloguer, aigua, etc.) 

que seria a repartir el lloguer d’uns 10.000 euros entre 

l’ajuntament, la residència i l’associació i la resta, fins 

als 13.000 euros, entre la residència i l’associació. Si llo-

guéssim el Conservatori per portar a terme les trobades 

que fem amb gent gran ens costaria aproximadament 

uns 700 euros cada vegada,. Per tant, creiem que la des-

pesa que hauríem hagut de fer per poder conservar el 

teatre del carrer Roger de Flor és massa important .

El resultat de la votacions,  primera pregunta . 

-Què es fa amb el local del c/ Roger de Flor 39 – b: SI , 

NO; NO 84 vots, SI 36 vots, BLANCS 14 vots

Degut al resultat de la primera votació, ja no es va passar 

a la segona i tercera  votació. 

Firma de la cessió del nou local, Assemblea extraordi-

nària.

El dia 31 de març es va fer la inauguració del nou local 

amb una jornada de portes obertes. Com que l’associa-

ció de veïns, fins ara, no tenia cap dia destinat a celebrar 

la diada del soci, instituïm l’últim dissabte del mes de 

març com a Dia del Soci.

Us convidem a conèixer la nova instal·lació i participar de 

les activitats que ofereix l’Associació 
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BREU HISTÒRIA DE LA LLAR D’AVIS 
DE LA SAGRADA FAMÍLIA
El local del carrer Penedès va ser inaugurat el dia 8 de gener de l’any 1976 amb el nom de “Llar d’avis de la Sagrada 

Família”, gràcies a l’aportació econòmica de l’obra social de la Caixa de Manresa. Amb el local, també es va constituir 

una junta formada per vuit components. El seu objectiu era organitzar excursions, ball i, en definitiva, ser un punt de 

trobada per a la gent gran del barri. A més a més, l’equipament comptava amb servei de bar, una biblioteca, sala de 

televisor, servei de farmaciola, perruqueria, callista, etc. També es venia loteria per Nadal i pel Niño, se celebrava 

la Castanyada, un concurs de botifarra,  i altres festivitats. Els socis tenien un carnet que els permetia accedir a la 

Llar d’avis. 

El passat desembre es va fer la reunió amb l’Ajuntament de Manresa, Catalunya Caixa, l’Associació de Veïns de la 

Sagrada Família i l’Associació de Veïns de Mion-Puigberenguer.

Imatges de l’entrada abans i després de la cessió dels 

locals 
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Festes 
de la Sagrada Família

VALENTÍ JUNYENT I TORRAS, Alcalde de Manresa

És un honor adreçar-vos unes paraules de salutació, 

per primera vegada des que sóc alcalde de Manresa, 

a les pàgines del butlletí de l’associació de Veïns de la 

Sagrada Família i amb motiu de les festes del barri. 

Aquestes celebracions, que arriben ben puntuals quan 

les temperatures de l’estiu es comencen a enfilar, són 

molt importants en la construcció de la identitat de la 

nostra comunitat i una bona ocasió perquè, amb la fes-

ta, també es faci barri i es faci ciutat.  

Feu festa perquè engalaneu els carrers i us deixeu por-

tar per l’alegria; feu barri, perquè la celebració us per-

met compartir un marc de relació necessària amb totes 

aquelles persones que defensen els drets dels veïns o 

tenen un compromís per a la millora de la comunitat 

que us és més propera; i feu ciutat perquè promoure 

el civisme i la convivència positiva en el vostre entorn 

és contribuir activament a construir una Manresa més 

humana i més càlida.

La Sagrada Família ha estat, tradicionalment, un barri 

emprenedor; combatiu en la denúncia de les mancan-

ces i en la reivindicació de millores però també compro-

mès a l’hora de buscar i de posar en marxa solucions. 

És aquest esperit el que ens cal encomanar a tota la 

ciutat per afrontar el temps difícils sumant esforços, 

adoptant una actitud crítica i proactiva. Aquesta vitalitat 

del barri és la que, en dies senyalats de festa, mereix 

sortir al carrer i mostrar-se. I en aquest mostrar-se, 

sortir-ne reforçada.

També cal tenir en compte que la festa surt de dins 

però, com bé sabeu, no s’improvisa. Calen moltes ho-

res, esforços i empenta per fer-la possible. És una fei-

na desinteressada que entomen una colla de veïns que 

s’estimen el barri i la seva gent. Aprofito l’ocasió per 

adreçar-vos el meu agraïment més sincer: per la vostra 

dedicació, pel vostre entusiasme i per la vostra gene-

rositat.

Molt bona festa a tots i totes! 

2012

Agraïm la col·laboració dels següents es-
tabliments en les FESTES D’HIVERN 2011
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PROGRAMA D’ACTES 
FESTES DEL BARRI
DISSABTE  09/06/2012 Tot el dia...

HOLY FAMILY’12 
10 h. Volei al Parc
13 h. Vermouth
14 h. paella Popular (porta’t el plat de casa!) 

15’30 h. Sobretaula Cançons de taverna amb Oriol Foll
17 h. Holy Xics! i xocolatada infantil (Danses i cançons 
infantils)
20 h. Cercatasques amb «La Chomba» (Juanri i els 
seus amics)

23 h. Revetlla popular amb  PD’S 

DISSABTE  09/06/2012 a les 18,00 h

MOSTRA DE 
DIFERENTS 
COL·LECCIONS 

al Local Social de l’Associació 
A les 21 h. davant de l’Associació
Sardinada popular 
Sardanes amb l’Associació de les Oliveres de Sant 
Joan de Vilatorrada.
Cantada d’havaneras a càrrec del grup “Cor de Cata-

lunya”, amb rom cremat!

DIUMENGE  10/06/2012 
29è TORNEIG DE BOTXES  
A les 9 h. al parc de Sant Ignasi                 
Organitza: Club de petanca i bitlles Tossal del Coro 

Espectacle infantil i maqui-
llatge amb “Rosaly”

A les 17 h. xocolatada - Al local de l’As-

sociació 

A les 20 h.  - pel·lícula el Musical  

DISSABTE  16/06/2012 a les 18,00 h
TALLERS I PUNTES DEL 
COIXÍ  

A partir de les 18 h.

Tallers al’ Avinguda Francesc Macià.

Puntes del coixí amb l’Associació de Pun-

taires de Manresa-Bages.

TALLER DE MANUA-
LITATS amb l’Hermínia

TORNEIG DE BITLLES CA-
TALANES “Fusta i ferro”

A  les 19 h. a l’ Avinguda Francesc Macià 

MÚSIQUES I DANSES a càrrec de 

Casal Cultural Dansaires Manresans 

BALL DE FESTA MAJOR 
A  les 22,30 h. a l’ Avinguda Francesc Macià 

Amb la orquestra  XAROP DE NIT 

DIUMENGE  17/06/2012 a les 9,00 h
GRAN BOTIFARRADA I 
SORTEIG D’OBSEQUIS  
a l’Avinguda Francesc Macià.
Gran Botifarrada i sorteig d’obsequis.
“FESTA MOTERA” (recorregut) i marató de Country Li-
nedance.  (i botifarrada)
El dia 17 de juny es farà un sorteig:
1r. 20euros x 4 vals, per gastar al Mercat de la Sagrada 
Família.
2n. Premi: 2 menús a la “La Cuina del Pey” 
3r. Premi: una barbacoa elèctrica. 

Notes del barri

Us hi esperem a tots!!!!!!
Creu Roja. Campanya d’ajut a la Primera Infància, 
dia 16 de juny a la Tarda, Avda. Francesc Macià. 
Recollim productes i articles per infants. 
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En democràcia, els ciutadans tenen el dret de participar 

en la vida política local. 

L’Ajuntament de Manresa aposta fermament per la par-

ticipació ciutadana perquè enriqueix la ciutat, augmen-

tant l’eficiència i qualitat de les actuacions que duu a 

terme l’administració local i fomentant la implicació de 

tots els ciutadans.

Es potencia la participació ciutadana amb voluntat d’as-

solir transparència, crear diàleg, proximitat i generar 

corresponsabilitat amb els ciutadans i amb els diferents 

agents de la ciutat.

La participació ciutadana fomenta el dret de la ciutada-

nia a participar activament en la definició i creació de 

polítiques públiques, per contribuir a generar un model 

de gestió més eficient i de qualitat.

Els diferents òrgans, processos i eines de participació 

ciutadana vetllen per assegurar la funció informati-

va/comunicativa, consultiva, de seguiment i avaluació 

de les diferents polítiques públiques amb l’objectiu de 

garantir els màxims nivells d’eficiència. I es posen en 

marxa proporcionant als ciutadans canals de participa-

ció definits amb l’objectiu de poder rebre aportacions, 

propostes, coneixements, necessitats, inquietuds, sug-

geriments i emetre resposta de manera eficient.

L’Ajuntament de Manresa compta amb dues regidories 

dedicades a la participació i a la proximitat: la Regidoria 

de Participació ciutadana i la Regidoria de Ciutadania, 

barris i serveis urbans, posant a disposició dels ciuta-

dans òrgans de participació estables (Consell de Ciutat,

Consells de Districte i Consells Sectorials), obrint pro-

cessos de participació puntuals i posant a disposició 

dels ciutadans canals de comunicació.

Tots els òrgans de participació municipal tenen un ca-

ràcter consultiu, d’informació, de formulació de propos-

tes i suggeriments.

Els Consells Sectorials; són òrgans de participació con-

sultius que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciuta-

danes en àmbits concrets d’interès per a la ciutat com 

ara: l’esport, el medi ambient, la solidaritat, les dones, 

la gent gran,...

Els Consells de Districte; són òrgans de participació 

consultius dels quals es dota l’Ajuntament per asses-

sorar-se i rebre propostes de la ciutadania respecte un 

territori en concret. A Manresa tenim quatre Consells de 

Districte (Centre, Nord, Ponent i Llevant).

Els Consell de Ciutat; és el màxim òrgan consultiu i de 

participació en el qual es dóna compte de la feina de-

senvolupada pel govern municipal, pels consells de dis-

tricte i per la comissió permanent del consell de ciutat. 

La comissió permanent és un òrgan d’estudi, debat i as-

sessorament formada per dotze persones nomenades 

per l’Alcalde 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA
enriqueix la ciutat

ÀURIA CAUS ROVIRA, Regidora de Participació ciudadana, Joventut i Gent Gran

L’Associació té aquest servei com un acte social i ajut a les famílies. Doneu-lo a conèixer  entre els vostres veïns, amics i coneguts 

del barri, per tal d’ampliar el nombre de beneficiaris. Per qualsevol canvi de:  domicili, compte corrent , telèfon i correu electrònic, 

tenen de comunicar-ho: AV Sagrada Família, c. Roger de Flor, 39 bx. - tel. 93.874.45.44 - avsafa@hotmail.com

La secció d’enterraments té lloc el 2n i últim dijous de cada mes de 19 a 21 h. Els socis i sòcies de l’agrupació d’enterraments que 

es vegin afectats per la defunció d’algun familiar, s’han d’adreçar a les funeràries següents: Bages, tel. 93 877 45 75; Fontal, tel. 

93 875 16 44; Fontanova, tel. 93 875 06 06 

Enterraments

Notes del barri
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Notes del barri

apunts jurídics
JORDI CANYADELL PUY. Advocat.

El Reial Decret 3/2012, de 10 de febrer, de “Me-

sures Urgents per la reforma del mercat labo-

ral”, lluny de clarificar el marc normatiu vigent en 

l’àmbit laboral, ha introduït nous criteris de flexi-

bilitat laboral en l’empresa. 

Algunes modificacions importants que cal tenir 

en compte a partir de l’entrada en vigor del RDL 

3/2012:

•S’ha introduït una nova modalitat contractual 

anomenada  “contracte de suport als emprene-

dors”, per empreses de fins a 49 treballadors:

•Es tracta d’un contracte indefinit, i a jornada 

complerta, en el qual el nou treballador  haurà 

d’estar a l’empresa com a mínim 3 anys.

•Deduccions fiscals per l’empresa en el primer 

contracte que es formalitzi a un treballador de 

menys de 30 anys, amb un estalvi de 3.000 euros 

a l’Impost de Societats. Si es tracta d’una persona 

en atur que estava cobrant la prestació  des de, 

com a mínim, 3 mesos abans,  l’empresa té a més, 

dret a una deducció igual al 50% de l’atur que el 

treballador tingués pendent de percebre, amb el 

límit de 12 mesos.

•Bonificacions a la cotització de la Seguretat So-

cial per l’empresa:

a) Si es tracta d’un aturat d’entre 16 i 30 anys, tin-

drà dret a una bonificació en les quotes de la se-

guretat social durant 3 anys d’entre 1.000 i 1.200 

euros, o entre 1.100 i 1.300 euros si es tracta d’una 

dona i en determinats sectors. 

b) Per contra, si la persona contractada és major 

de 45 anys, i ha estat en atur durant 12 mesos dins 

dels 18 mesos anteriors a la contractació, la boni-

ficació serà de 1.300 euros anuals durant 3 anys 

(1.500 euros en cas de les dones).

•El període de prova es d’un any, de tal manera 

que durant aquest temps, l’empresari pot prescin-

dir de l’empleat sense l’obligació d’al·legar justa 

causa, ni pagar-li cap tipus d’indemnització. Això 

si, si ho fa, l’empresa perdrà tots els beneficis fis-

cals i restarà obligada a reintegrar-los a l’admi-

nistració.

•S’ha suprimit l’anomenat “Acomiadament ex-

prés”, i com a norma general, no s’han de pagar 

salaris de tràmit.

•La indemnització per acomiadament improce-

dent, s’ha reduït a “33 dies de salari per any de 

servei, prorratejant-se  per mesos els períodes 

de temps inferiors a un any, amb un màxim de 24 

mensualitats”.

•En els acomiadaments objectius, la indemnit-

zació és de 20 dies de salari, que s’han de seguir 

posant a disposició del treballador en el moment 

de l’acomiadament. 

•Es pot acomiadar de forma objectiva a un 

treballador/a, fins i tot en el cas de falta justifica-

da d’assistència al treball 
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des de l’estranger
Little London (Mites i no mites)

Vaig arribar a Londres a l’octubre... ara fa set 

mesos. Al meu entendre, temps insuficient per 

poder dir que coneixes la societat on t’has fotut. 

Per tant, intentaré fer una pinzellada ràpida de 

primeres impressions... com quan et presenten 

algú, te’l trobes sovint i hi acabes creuant algu-

nes converses. 

El barri on visc es a l’oest de Londres. Està força 

apartat del centre i no hi ha massa anglesos. La 

majoria de gent és de l’est d’Europa, del pròxim 

orient, africans, irlandesos i cada cop més espa-

nyols. Ara mateix, la zona que està més de moda 

per viure és l’est de Londres. Aquesta fins fa poc 

era una àrea força deprimida, plena d’edificis 

industrials, molts d’ells pràcticament abando-

nats. Els preus de la zona eren baixos i això va 

fer que s’hi comencessin a instal·lar estudiants, 

artistes, petites empreses de dissenyadors, cre-

atius etc. La qual cosa ha fet que aquesta part 

de Londres s’hagi dinamitzat molt en els últims 

anys. A més a més les instal·lacions olímpiques 

són en aquesta zona. Per tant, com sempre pas-

sa, ara ja no és tant barat viure a l’est. 

El que és cert, és que a Londres en general cada 

dia hi ha més espanyols i catalans. La gent an-

glesa costa de trobar i costa encara més d’esta-

blir-hi relacions. No puc dir que siguin tancats, 

perquè com he dit, n’he conegut a pocs... però 

bé, suposo que és una qüestió de temps. 

Més que la llengua, alguns costums anglesos, 

com el fet de no intercanviar mai dos petons 

quan et presenten algú, la poca elaboració del 

menjar etc... personalment, el clima és que em 

fa sentir més inadaptada. Fins fa poc menys d’un 

mes em pensava que la pluja de Londres era un 

mite. Bàsicament perquè no havia plogut pràcti-

cament gens des de la meva arribada. Ara, després 

de gairebé un mes de pluja ininterrompuda, puc dir 

amb tota seguretat que no ho és. Als anglesos els 

encanta parlar del temps, vull dir que no és només 

una conversa d’ascensor, sinó que és un tema que 

es prenen seriosament. I no m’estranya, perquè pots 

passar d’un sol espatarrant a un diluvi universal en 

menys de 10 minuts. I això repetidament perquè el 

vent fa que els núvols es moguin molt més ràpid del 

que estava acostumada. Conclusió: no et refiïs del 

que es veu per la finestra. Cal mirar la previsió me-

teorològica abans de sortir de casa per assegurar-

se que no plourà o carregar un paraigües tot el dia 

per si un cas. 

Quan fa una mica de sol, la gent es posa xancle-

tes i bermudes, i els parcs i carrers s’omplen d’un 

fals ambient estiuenc. Però quan no fa bon temps, 

que és el que sol ser habitual, els anglesos i els no 

anglesos opten per reunir-se als pubs. Com diu la 

cançó cada divendres és happy hour again. Tradici-

onalment els treballadors cobraven per setmanes i 

se’ls pagava divendres. Per això, ara s’ha convertit 

en costum nacional que el divendres després de 

sortir de la feina o de classe es va al pub a fer cer-

veses. A les 7 de la tarda de divendres tots els pubs 

del centre estan ben atapeïts, hi ha gent tant a dins 

com a fora i ja sigui a 20 o a -5 graus. La qual cosa 

em porta a parlar sobre un altre mite; la poca ves-

timenta de les noies angleses. Doncs bé, amb bon 

coneixement de causa us puc assegurar que no és 

llegenda. A qualsevol època de l’any, plovent o no, 

l’uniforme de guerra per les nits londinenques és: 

vestit curt, esquena descoberta, sense mitges i sa-

bates amb talons d’alçada impossible (menys quan 

plou que se les treuen i les porten a la mà). Tot i que 

l’alcohol ingerit pot fer part de feina, no deixa d’im-

CRISTINA COTS I FIGULS
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Reflexions des de l’estranger

pactar-me el fet que no presenten cap símptoma evident d’estar patint fred. 

Es diu que hi ha unes pastilles que fan que et passi la sensació de fred i que la gent se les 

pren... però això no sé si és llegenda urbana 
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INSTRUCTORA DE BALL COUNTRY I LINE DANCE

L’esperit esportiu  i gran dinamisme són una de les quali-

tats de l’Àngels, una manresana que es prou coneguda en 

els àmbits locals i comarcals per la seva gran passió i dedi-

cació com a balladora i instructora de country i ball en línia. 

En el seu ampli historial competitiu consta com a guanya-

dora de campionats nacionals i internacionals, tant perso-

nals com  d’alumnes  que ha dirigit. Tot va començar com 

a una simple afició, que s’ha convertit amb una professió  a 

la que hi dedica molt temps. Cal ressaltar l’interés i impli-

cació que mostra per a les persones de mobilitat reduïda. 

És una defensora de les seves reivindacions,  i no escatima 

treball i esforços per aconseguir que disposin de les condi-

cions indispensables per poder  practicar el ball country i 

en línia,  com també altres activitats quotidianes, amb  total 

normalitat.

-D’on procedeix el country?

-És un estil de ball vinculat a la música tradicional i po-

pular nord-americana, que originàriament va sorgir dels 

camperols anglo-celtes que van arribar a les colònies de 

Nord-amèrica durant el segle XVI. Algunes d’aquestes can-

çons i balls eren alegres, però d’altres eren tristes balades 

que reflectien les penalitats passades, presents i futures. 

Els anomenats Hillbilies van ser, sense saber-ho, els pares 

d’aquest estil musical que sovint portava aparellats deter-

minats balls. Per tant, el country com a gènere musical, tot 

i ser eminentment americà, està arrelat a tradicions euro-

pees i africanes, i tot i que sovint s’associa a la población 

rural blanca, en els seus inicis va comptar amb diversos 

intèrprets negres. Pel que fa al ball, el més tradicional és 

en parella o en grup, mentre el country ballat en línia és 

una tradició relativament recent.

-Com va ser els seus inicis al ball?

-Fa 12 anys vaig assistir per primera vegada a una escola de 

ball a Manlleu, i des de ales-

hores en va captivar tant que 

mai he deixat de practicar i  

ensenyar aquesta especia-

litat esportiva de ball. Des-

prés vaig estar a l’Associació 

Espanyola de Ball Country 

Line Dance, per adquirir els 

coneixements necessaris per obtenir la titul·lació i poder 

exercir d’instructora de Country Line de western.

- Ha aconseguit distincions?

-Sí, “campiona d’Espanya” a l’any 2004 i “millor instructora” 

el 2005 per la Line Dance Association, a part d’altres distin-

cions i premis nacionals i internacionals. També cal desta-

car que alumnes meus han aconseguit campionats provin-

cials, nacionals i internacional. És una tasca que m’agrada i 

m’omple de satisfacció quan comprovo que els alumnes s’hi 

troben bé i aconsegueixen unes millores i unes capacitats 

que ens ha fet campions d’aquesta especialitat.

-Llocs on ha participat com a concursant? 

-A molts: Londres, París, Marsella, Eindhoven, Milà, Edim-

burg i localitats de Suècia, Lituània, Estònia…. A més de 

moltes poblacions i ciutats de Catalunya i Espanya. Aquest 

any anirem a Holanda, on se celebra el campionat europeu, 

i el gener de l’any vinent assistirem al campionat mundial.

-Imparteix classes a diversos grups de persones de molt 

diferent edat.

-Sí, des de nens fins a persones d’avançada edat, a diver-

ses entitats associatives de Manresa i comarca. Actualment 

també vaig a El Pont de Vilomara, Sant Vicenç, i Sant Martí 

de Torroella.

-Des de quan està a l’Associació de Veïns de la Sagrada 

Família com a monitora? 

 -Ara es compliran vuit anys, tot i que sembla que va ser ahir 

ENTREVISTA

JOAN SOBRÉ



17

 to
tx

o

i és que el temps passar volant, gairebé sense adonar-te’n.

-Quins dies i horaris fa les sessions?

 -Al local de l’Associació de la Sagrada Família, dos cops a 

la setmana.  Dilluns, de 5 de la tarda a quarts de 10 de la nit 

i dimeres, de 10 a 12 del matí.    

 -Quants alumnes hi assisteixen?

-Una quarentena de persones, repartits en quatre grups.

-Quina valoració fa del nou local de l’Associació?

-Molt positiva. Nosaltres hi hem sortit guanyant, ja que aquí 

disposem d’espai suficient i, sobretot, d’uns grans miralls que 

van estupendament per exercitar i comprovar els moviments, i 

així  poder desenvolupar amb més uniformitat el ball.

-A la gent gran interessa aquesta modalitat de ball?

-Sortosament augmenta el nombre de participants, i tot i 

que la població femenina domina en gran percentatge, cada 

vegada hi ha més homes interessants per aquesta  modali-

tat, i això és un bon símptoma.

-Què té d’especial el country i line dance?

-Country i line dance bé ser el mateix, només el diferencia 

la música. No es necessita parella per poder ballar, i és un 

ball col·lectiu, alegre i entretingut. Però potser el més im-

portant és que ajuda a crear relacions socials i fer un grapat 

d’amics, i sempre hi ha bona harmonia entre tots els par-

ticipants a les ballades, també en competició. En el temps 

que estem vivint, de retallades i ànim pessimista, va molt bé 

trobar moments per a la diversió.

-Tothom pot apendre ballar country? 

-Sí, només cal tenir voluntat i ganes. N’hi ha que comencen 

de molt joves i altres ho fan quan han arribat a la jubilació i 

disposen de més temps lliure. Qualsevol edat es bona. Vull 

destacar que també porto un grup de persones de mobili-

tat reduïda, que hi posen molta il·lusió i fan una tasca molt 

meritòria, ja que la societat els posa traves per un normal 

desenvolupament quotidià com a persones.

-Manca suport per a aquestes persones?

-Hi tant!. Cal una millor implicació per part de les adminis-

tracions publiques, que massa sovint fan l’orni i només es 

preocupen per altres afers que donen més imatge de cara 

a la galeria. També els mitjans de comunicació haurien de 

ser més receptius i dedicar-los  més prioritat i importància. 

Manquen molts recursos per pal·liar els dèficits que patei-

xen i per evitar-los cap classe d’exclusió social. Per la meva 

part estic sempre predisposada a posar el meu granet de 

sorra per intentar que les persones que tenen més dificul-

tats puguin sentir-se com les altres, amb el mateix dret a 

sentir-se alegres i divertir-se. 

-La veig molt sensibilitzada en aquesta qüestió... 

 -Sí, conec  les dificultats que tenen per al seu desenvolupa-

ment diari, i veig que la societat, en general, fa ben poc per 

poder minimitzar-les. La majoria de equipaments públics, 

casals, cinemes, no apliquen  les normatives vigents,  com 

seria tenir els lavabos i demés espais en condicions. Manca 

més suport de les institucions si volem garantir una acces-

sibilitat universal a tots els serveis, en condicions d’igualtat 

per a tothom. I, en aquest sentit, el fet d’aconseguir, mitjan-

çant el ball, que s’ho passin bé, em dóna una gran satisfac-

ció interna i em fa molt feliç.

-El country és un ball idoni per a es persones de mobilitat 

reduïda?

-Sí, és un bona i agradable activitat física i mental molt 

apropiada. És un bon complement d’exercici col·lectiu, i 

també és un benefici per a la memòria.

-Projecte a curt termini? 

-Sí, sempre tinc iniciatives per assolir. Pel 17 de juny, amb 

motiu de la quarta edició de la trobada motera, se celebra-

rà una ballada de country a l’Associació. Fa dos anys  vam 

participar en la marató de TV3 destinada a les malalties 

medul·lars, i sempre estem disposats a fer col·laboracions 

en actes d’aquest tipus. I, per un futur proper, estem pre-

parant un intent de rècord guinnes de la línia de ball més 

llarga del món, fent una cadena humana de quilòmetres de 

balladors en què mirarem de superar el rècord que ja vam 

intentar, ara fa dos anys, a El Pont de Vilomara 

FA VUIT ANYS QUE IMPARTEIX 
CLASSES DE BALL COUNTRY I 
LINE DANCE A L’ASSOCIACIÓ DE 
VEINS DE LA SAGRADA FAMÍLIA

ENTREVISTA
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 DE VEÏNS 
PROTAGONISTES LES 
PERSONES GRANS

VISIÓ DISMINUÏDA. Quan hom no s’hi veu gaire, 

pren uns punts de referència que l’ajuden: la lí-

nia de les cases, la vorera, un banc, un arbre,... A 

Manresa això és molt difícil de fer ja que a part dels 

obstacles “oficials” (fanals, papereres, armaris de 

semàfors, il·luminació, cartells,...) encara que la 

majoria de fanals són al cantó de la vorera, els al-

tres te’ls pots trobar en qualsevol lloc. No es podria 

establir que tots els obstacles fossin al mateix cos-

tat? Així les persones podrien tenir la seguretat de no 

ensopegar. Després tenim els obstacles “particulars” 

(motos, cotxes...) De veritat no s’hi pot fer res? Ales-

hores hi afegim les obres, els obstacles no senyalit-

zats (escales, sots, forats,...) I ja tenim el panorama, 

UI!, m’havia deixat el més imprevist i el més perillós: 

Les deixalles d’animals domèstics (caques) i a rellis-

car com si esquiessis a ciutat. I com que “a ulls que 

no hi veuen, patacada que reps”. No surts i et quedes 

a casa.

Els que la tenen molt malament l’O:N:C:E. Els hi dóna 

uns mitjans que permeten de trobar solucions a cen-

tre ciutat i al bus urbà, però i els altres?

DISMINUCIÓ FÍSICA, (cadires de rodes d’empènyer, 

caminador i crosses) A la Ctra. de Santpedor van fer 

un tros de vorera nova, no hi ha tres rajoles que esti-

guin planes amb les de l’entorn a part d’un pal que no 

deixa passar les cadires i la rampa amb un espai que 

fa que es clavin les rodes petites de les cadires. Fet fa 

unes setmanes!!.

Fa una mica més es fa una vorera nova a les Bases 

de Manresa. Qui en va fer el projecte, no sap calcular 

ela pendents? Es pensen que una persona que porti 

la seva pròpia cadira pot superar els pendents que hi 

ha deixat? Hauria d’estar molt fort! Obra acabada fa 

uns mesos!!

Ja no parlem de le persones que arrosseguen els 

peus o els empenyen la cadira. Acabes quedant-te a 

casa. Només saben fer rampes perpendiculars a la 

vorera? Perquè no miren en altres ciutats?

ALTRES DISMINUCIONS. També hi hauria suggeri-

ments a fer, però potser no són tant invalidants com 

els abans esmentats. Anem per parts. Cal fer ja al-

guna cosa en allò que fa quedar a casa. De la resta 

ja en parlarem més endavant. Si no ho fem, el fets 

desacrediten les paraules dels responsables que es 

posen medalles pensant en pocs i deixen la majoria 

tancats voluntàriament a casa davant de les dificul-

tats a superar 

FERMÍ COSTA, president de G.I.M.M.A

“DETALLS” QUE LA CIUTAT DE MAN-
RESA TÈ AMB LES PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ DE LES SEVES CAPACI-
TATS FÍSIQUES, SENSORIALS,... EN UN 
GRAU PROU IMPORTANT PER A CREAR 
DIFICULTATS PERÒ QUE NO ARRIVEN 
A PODER USAR GRANS O SOFISTICATS 
MITJANS, QUE SOM LA MAJORIA DE 
LES PERSONES AMB DISMINUCIÓ O 
SIMPLEMENTS “GRANS”
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avis;

 a tot?
Ser vell és viure de records. I els meus primers records 

són del meu avi, un avi meravellós de mirada serena 

però trista, malalt i allitat, que em prenia les mans i me 

les apretava molt fort. I vingué una nit que es va morir 

i a mi em semblava que no podia ser. També recordo, 

doncs, aquella nit, quan vaig haver de comprendre que 

la gent ens morim...

Anys després vaig tenir els meus pares a casa, malalts. 

I vaig repetir la vellesa i els seus problemes. Els avis 

amb visites de més avis i àvies que passaven la tarda a 

casa... I d’una cosa en va venir l’altra: calia una residèn-

cia d’avis al barri, per enriquir-lo, per viure una vellesa 

millor i sobretot més acompanyada. On els avis se sen-

tissin estimats.

La història potser ja la sabeu. Ens vam trobar una bona 

colla que ens entossudírem a fer d’una idea un projecte, 

i d’un projecte una realitat: la Núria, el Sendo i la Teresa, 

el Josep...  i vinga explicar-nos, i fer sorteigs i mirar de 

convèncer tothom. També els representants de la Ge-

neralitat de Catalunya a qui vam visitar moltes i moltes 

vegades.

Dic tot això perquè a cada viatge que ens aquells anys 

fèiem fins Barcelona, passàvem abans d’arribar a Olesa 

per un cartell enorme que deia, textualment “No a tot”. 

Ara ja no sé on para, però hi va ser molts i molts anys i 

jo me’l mirava cada vegada que hi passava i em venien 

ganes de penjar-ne un de semblant a cada cantonada. I 

encara avui hi tornaria. “No a tot”, que és com dir no al 

culte dels diners i l’egoisme. No al culte al cos, sempre 

provant de dissimular el pas del temps. Som tan poc ge-

nerosos i sovint vivim malhumorats!. I desenganyats de 

tants polítics que no saben ni on són, com ratpenats to-

pant per les parets. O de tants banquers que han resultat 

ser lladres –però que no tornen res. No a les mentides! 

Són una colla de xerraires, tots plegats. I sense un bri de 

compromís.

“No a tot”, ho cridaria. I en acabat penso que no pot ser. 

Que hem de cridar que sí, que allò que volem és un món 

més just –costa tant un pis per tothom, un lloc de treball, 

una escola i una sanitat dignes?. Sí a tot. També el dret a 

una vellesa digna.  Compartida, al cor del barri.

Perquè el món canvia i ens torna a tocar prou el rebre. 

Però ens agradaria que el proper dissabte 2 de juny, a la 

tarda, trobéssim una estona per reunir-nos a la Residèn-

cia i celebrar... 24 anys! Tenim moltes coses per explicar, 

molts projectes nous per empènyer. Moltes idees per 

compartir. Us esperem aquella tarda i us diem que sí, que 

volem estar amb vosaltres. Us diem que “Sí a tot”

PEPITA SUBIRANA I BADIA, Fundació Residència d’Avis Sagrada Família 
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l’estranger
HIVERN

11Associació de veïns

Coral Swèrtia Reis

Coral Swèrtia Reis

Pastorets
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11 Associació de veïns

Pastorets

Benvingut, patge!

Reis
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la recepta

AMANIDA FREDA  

HERMÍNIA PUJOL

PLAT D’ORIGEN UCRAÏNÈS
Espero  que us agradi l’amanida freda per un dia d’estiu.

Me l’ha ensenyat  a fer la meva amiga Maria d’Ucraïna. 

La vaig trobar molt original i també m’agradaria  que us 

agradés a tots vosaltres.

Ingredients
 1 Llauna  de xampinyons 

 2 Cebes  tendres  (també  si posa les fulles  verdes de 

las cebes ) 

 3 Patates cuites amb pell

       1,5 Grams pernil dolç o salat (com agradi més)

       4 Ous cuits

      200 Grams de formatge Emmental

PREPARACIÓ
S’agafa un bol i es comença per posar els  xampinyons, 

amb la cua mirant cap a dalt.

Les cebes  tallades  petites en juliana i es posen a sobre.

Les  patates  també tallades petites (sense la pell).

Una capa de maionesa.

Si  posa el pernil  tallat  petit.

Una capa de maionesa.

Els ous tallats petits.

Una capa de maionesa.

I per acabar  el formatge Emmental.

Es  deixa unes hores a la nevera  i després  es gira com si 

fos un flam (i per decoració talls de  tomàquet).

Espero que us agradi molt 

TANATORIS:  MANRESA
  CARDONA
  NAVARCLES
  SANT JOAN DE VILATORRADA
  SÚRIA

FUNERÀRIA FONTANOVA
de FONTANET i SUNYÉ

Oficina Central:
c. del Bruc, 11-13 • Manresa

C. Bruc, 11-13  T 93 875 06 06
Pl. Escoles Escasany, 12
C. Ubach, s/n
Passeig del Riu, 3
Pil. Ind. Abadal, s/n

Servei 24 hores

Sala Montserrat per a cerimònies  Trasllats nacionals i internacionals a preus molt competitius

93 875 06 06




