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

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

93 875 47 05
aavvxup@gmail.com

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

La xarxa del barri (equip coordinador,
entitats, voluntaris/es i veïns/es)
Realitzen un seguiment puntual de les
persones, responen en casos d’alerta i valoren
accions i activitats a impulsar des del barri.

Com puc ajudar a les
persones grans del Xup?
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.

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

Si detectes un canvi en la seva rutina diària, en
el seu comportament o en el seu aspecte, 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 sobreenvelliment.

A qui es dirigeix?
Què és el projecte
PROPERS?
És una xarxa de prevenció en la qual participen
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.

Quin és l’objectiu?
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 entorn. La prioritat és reduir la solitud
i el risc d’aïllament i exclusió social.

A persones grans que viuen soles, se senten soles,
o estan acompanyades de persones 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.

Qui són els Propers?
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.

Quin son els valors
principals?
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.

Si vols participar al Projecte PROPERS escriu-nos al correu aavvxup@gmail.com o truca’ns al telèfon 93 875 47 05
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Festa de
benvinguda
El divendres 21 de setembre vam celebrar la
festa de benvinguda. Quan vam arribar del pati
ens vam trobar un paper a la pissarra que deia
que trobaríem un sobre en una de les fonts més
famoses de l’escola (una aula que porta per nom
“La Font de l’Arrel”). Vam anar a buscar el sobre i el
vam trobar a sobre d’una cadira. A dins vam trobar
unes fotos d’uns monuments de Manresa i els de
6è van trobar els noms dels monuments. Els vam
enganxar en una cartolina, vam anar al pati i ens
vam reunir tota l’escola. Un cop allà vam veure
què havien trobat les altres classes: els d’infantil i
cicle inicial van trobar uns puzles de cares de nens
i nenes de diferents ètnies i els de cicle mitjà van
trobar un puzle del plànol de Manresa. D’aquesta
manera vam saber de què seria el tema de cada
classe, Manresa i les persones que hi viuen.
Després la Felisa va presentar els nens i mestres
nous. Per acabar vam anar a veure la pista nova i
juntament amb els nens de l’institut ens van fer
una foto, fent el símbol de la pau, amb un dron.
Escola Muntanya del Drac

Acollida al Sis!
El dijous 13 de setembre, l’Institut Manresa Sis
va tornar a obrir les seves portes als estudiants.
Durant una setmana, es van dur a terme diferents
activitats d’acollida pels alumnes de primer i
segon d’ESO.
D’una banda, els alumnes van fer algunes
dinàmiques de coneixença per tal de conèixer els
companys -en el cas dels alumnes de primer- i
per enfortir vincles -en el cas dels alumnes de
segon-.
D’altra banda, es van realitzar diversos tallers
de treballs manuals i fins i tot, van poder fer un
primer tastet dels espais que tindrien aquest
curs.
Abans de tancar la setmana d’acollida, però, tots
els alumnes van fer una sortida al Gorg Blau. Van
caminar molt però el viatge va ser molt enriquidor.
Després de descobrir els racons més profunds
del paisatge, van esmorzar i van fer alguns jocs.
En definitiva, va ser una setmana carregada
d’inquietuds, emocions i energia.
Institut Manresa Sis
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La tardor al Casal
Cívic: Castanyada
o Halloween???

El Xup en defensa
del sistema públic
de pensions!

Quin dilema! Els que treballem amb infància i
adolescència quan ve l'època de la tardor i hem
de celebrar la festivitat de Tots Sants, el cor i la
nostra tradició ens marca l'agenda. Volem la
nostra Castanyera, els nostres panellets amagats
pels racons i, el nostre respectuós record pels que
ja no hi són. Els nens però, i encara més els joves,
estan influenciats per als mitjans de comunicació
i les xarxes socials que cada vegada més fan del
terror i les carabasses les nostres aliades. Les
tradicions dels altres ens arriben per tot arreu i
la comercialització i el màrqueting del Halloween
és insuperable. Als nens els atreu més aquesta
celebració més divertida i terrorífica alhora.

La Comissió per la Gent Gran del Xup es suma a
les convocatòries de la Plataforma en Defensa
de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran de
Manresa que es realitzen cada dilluns a les 11h a
la plaça major de Manresa.

Així doncs al Casal hem intentat fer totes dues
celebracions. Els nens més petits del Jugar i
llegir van poder gaudir de l'arribada de la nostra
Castanyera, van llegir el conte i ballar la cançó.
També van poder sortir al pati i buscar castanyes
amagades als racons. Per altra banda els més
grans i també els pares i mares que van voler van
poder passar pel passadís del terror.
Aquest passadís s'iniciava amb la història
terrorífica que explicava una de les figurants del
passadís, així els visitants entraven ja amb el cor
encongit i a mesura que avançaven pel laberint
sortien personatges diversos pels racons... tot
envoltat d'una boira espessa que feia la visibilitat
més dificultosa i uns flaixos intensos acompanyats
de sons esgarrifosos.

SE CONVOCA A LOS PENSIONISTAS Y
TRABAJADORES EN GENERAL, EN DEFENSA DEL
SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Para conseguir el blindaje de las pensiones en la
constitución y en los presupuestos generales del
estado.
Es por esto que debemos acudir todos, porque así
se aseguraría que la juventud en el futuro tengan
el derecho de cobrar la pensión, que los gobiernos
de derechas nos quieren quitar para que nos
tengamos que hacer un plan de pensiones, para
que los bancos ganen más dinero, y ellos puedan
disponer de nuestro dinero, para gastarlo a su
antojo, y ponerse buenos sueldos, y a nosotros
tenernos en la miseria, que es lo que quieren hacer,
por eso tenemos que acudir a las concentraciones
que se harán a partir de ahora todos los lunes en
la plaza del ayuntamiento.
DEFENDAMOS UNAS PENSIONES DIGNAS PARA
TODOS, PARA VIVIR DIGNAMENTE

Aquesta activitat totalment a l'estil de Halloween
va ser organitzada i realitzada pel grup de joves del
mateix Casal Cívic. Els joves van gaudir molt amb
la preparació del passatge, la decoració, la història
de por, la caracterització dels personatges, etc.
Per ells va ser una molt bona experiència sobretot
pel bon funcionament del grup gràcies al treball
en equip i la il·lusió posada en un projecte que
els motivava. Aquest ha estat el segon any que
l'han fet i el seu èxit al barri ja comença a ser una
tradició.
Casal Cívic Pare Ignasi Puig
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Activitats al
Punt Òmnia

La riera és de
tothom, cuidem-la!

Aquest trimestre al Punt Òmnia oferim una gran
varietat de tallers: informàtica bàsica, internet,
retoc d’imatges, tallers de reforç escolar, espai per fer deures, espai per la recerca de feina,
reparació d’ordinadors, i si tens alguna proposta
també ens la pots fer arribar.

L’Associació de Veïns conjuntament amb la resta
d’entitats enxarxades en el Pla de Desenvolupament Comunitari, i en el marc del projecte “Xup
Riera Viva”, segueix treballant per la promoció
sostenible de l’entorn natural del barri i organitzant activitats de conscienciació mediambiental.

Som al Casal Cívic, totes les tardes i els matins de
dijous, ens podeu visitar i us ensenyarem l’ aula.

Jornada de neteja: El 22 de setembre un bona
colla de famílies han matinat per a fer una neteja
exhaustiva de la llera de la riera de Rajadell al seu
pas pel barri del Xup.

Per altra banda, al passat mes de juny vam fer
el final de curs amb les usuàries del Punt: primer
vam anar a la biblioteca del Casino a Manresa on
vam veure una exposició de Punts de llibre i després vam visitar les instal·lacions de la biblioteca i
totes les seves sales.
Per finalitzar, ens vam anar a berenar per acomiadar el curs.

Jornada d’Inspecció de l’estat de salut de la riera: El 29 de Setembre al barri del Xup ha acollit un
taller participatiu per tal d’esbrinar quin és l’estat biològic i bioquímic de la riera, al seu pas pel barri, amb la col·laboració del Parc de la Sèquia.
5a Caminada Popular: El passat 21 d’Octubre
l’Associació de Veïns del Xup va celebrar la 5a Caminada Popular. Una setantena de persones de
totes les edats, van transitar entre prats acabats
de llaurar, pel camí que passa per les Ferreres i
porta cap al Suanya. Els més atrevits van continuar fins a l’Església de Rajadell, i de tornada van
passar per el barri de Sol i Aire, darrere del Mas
Portell i finalitzant al camí de l’església del Xup.
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Activitats al
Casal Cívic
ACTIVITATS JOVES
L’HORA JOVE
Activitats lúdiques i educatives per a joves a partir de 12 anys: suport al treball escolar, tallers,
jocs, cuina, esport i festes.
Durant el curs escolar: dilluns, dimecres, dijous i
divendres de 16.30 a 19.30h
TEATRE JOVE
Del 24 de gener al 11 d’abril
Dijous, de 17 a 18:30h
COREOGRAFÍES MUSICALS
Del 23 de gener al 10 d’abril
Dimecres, de 18 a 19h
INICIACIÓ A LA GUITARRA
del 22 de gener al 9 d’abril
Dimarts, de 17 a 18.30h
HIP-HOP JUVENIL
del 25 de gener al 12 d’abril
Divendres, de 18.30 a 19.30h
ACTIVITATS FÍSIQUES

CREIXEMENT INTERIOR, SALUT
I QUALITAT DE VIDA
CUINA D’HIVERN: SENZILLA I SABOROSA
del 6 de febrer al 20 de març
Dimecres, de 17.30 a 19h
IOGA
L’equilibri del cos, la ment i l’esperit per al benestar físic i mental.
del 9 de gener al 19 de juny
Dimecres, de 19.30 a 20.30h
ACTIVITATS CULTURALS
ACTIVA LA MEMÒRIA
Exercicis d’agilitat mental i memòria per a la gent
gran.
del 25 de gener al 12 d’abril
Divendres, de 16 a 17h
CORAL
del 9 de gener al 19 de juny
Dimecres, de 15.30 a 17h
CURS D’ALFABETITZACIÓ
EN CATALÀ PER A NOUVINGUTS
del 8 de gener al 20 de juny
Dimarts i dijous, de 15.15 a 16.45h

POSA’T EN FORMA BALLANT
Coreografies senzilles amb molt de ritme.
Nivell d’intensitat suau
Del 23 de gener al 10 d’abril
Dimecres, de 17 a 18h

TALLERS TRADICIONALS I ARTESANS

GIMNÀSTICA SUAU
Exercicis especialitzats indicats per a gent gran.
Nivell d’intensitat suau
del 22 de gener al 9 d’abril
Dimarts, de 17 a 18h

TALLER DE BRODAT
del 10 de gener al 20 de juny
Dijous, de 16.45 a 18.15h

ZUM-DANCE
Ball per posar-se en forma i enfortir el cos.
Nivell d’intensitat fort
del 22 de gener al 9 d’abril
Dimarts, de 19 a 20h
AERÒBIC&FITNESS
Tonifica el teu cos a partir d’exercicis al ritme de
la música. Nivell d’intensitat moderada
del 24 de gener al 11 d’abril
Dijous, de 19 a 20h

GANXET
del 24 de gener al 11 d’abril
Dijous, de 15 a 16.30h

COSTURA SOLIDÀRIA
del 14 de gener al 17 de juny
Dilluns, de 17 a 18.30h
PATCHWORK-LABOR DE RETALLS
Costura a partir de la unió de retalls de roba.
Del 25 de gener al 12 d’abril
Divendres,
Grup A : de 15 a 16.30h
Grup B : de 16.45 a 18.15h
INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
Tel. 938751577
cc.pareignasipuig@gencat.cat
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Volem una escola
de ciment, ens
pots ajudar?

Ara aquesta es la nostra
escola, ajudeu-nos a
canviar-la.
Amb el temps que he fet voluntariat des de l’any
2000 he tingut ocasió de conviure amb diferents
persones d’arreu, entre elles vaig conèixer uns
quants homes subsaharians que eren Peuls de
Senegal. Arran de la nostra amistat l’any passat
vaig decidir anar a conèixer les seves terres. Són de
la part sud del Senegal a la zona de Tambacounda.
Vaig viure amb les seves famílies durant un mes,
i em vaig interessar pels seus problemes com la
manca de llum i aigua, el mal estat dels camins,
la manca d’un centre de salut, la falta d’un lloc per
resar i també la manca d’escoles en algun dels
pobles.

Mentre explicava a uns els altres havien de fer
la tasca que els havia posat, i després passava
a l’altre costat i feia la lliçó als altres. En acabar
va agafar una capsa de cartó i dins va posar, els
guixos, les pissarretes dels nens, els seus llibres
i notes, una regla i un compàs de pissarra. I amb
la capsa damunt del cap va marxar cap casa. Tot
dient “No puc deixar res aquí, cada dia tot amunt i
avall. No podries fer res per ajudar-nos?”
En tornant vaig anar a explicar l’experiència a
l’escola Bages, on estudiava el meu nét Sergi,
que estaven fent un projecte de cooperativisme,
juntament amb altres escoles de Manresa. Els
beneficis que traurien serien per fer una excursió i
un % per projectes socials. Els vaig dir que podrien
tenir en compte per una altra ocasió el % social
donar-ho a nens que no tinguessin la sort que
ells tenen. Aquesta vegada ja ho tenien assignat
a col·laborar amb el Càncer i amb un refugi
d’animals. Però tot i això, quan varen retornar de
l’excursió em varen donar el que havia sobrat. I
així va néixer aquest projecte.
Un projecte per recollir fons per comprar ciment
per aixecar l’escola a BOBA (Senegal). Penso que
les col·laboracions amb altres sempre han de ser
de donar canyes de pescar i no peixos, ja que els
peixos te’ls menges i no queda res per l’endemà,
amb la canya pots anar a pescar cada dia que et
faci falta quelcom per menjar.
Per això, vaig tornar a tenir una conversa amb
el Mamadou. Tot dient: “Creus que podries fer una
reunió amb els pares dels teus alumnes i demanarlos si estarien disposats a ajudar-me a fer les
totxanes per aixecar l’escola? També podríeu formar
una associació i demanar al govern l’assignació d’una
escola pels dos pobles que estan a tocar i no en tenen
(Boba i Sinthiou Ndiobo Sané)”. Els pares estan
d’acord i la carta enviada i esperant resposta.

Aquest era el problema que em va transmetre en
Mamadou quan vaig estar a la seva classe, si es
pot dir així a quatre canyes amb un sostre de palla.
“Som dos pobles que estem a tocar, jo faig de mestre
aquí, tot i que encara no tenim l’escola assignada pel
govern. Hi ha més de 60 nens i nenes, i es van afegint
de mica en mica. Ja veus en quines condicions he de
treballar“. Era un dia ventós, de la temporada seca,
i mentre estàvem dins de la classe no paràvem
de menjar sorra i fregar-nos els ulls. Els nens de
totes les edats estaven tots junts, a l’esquerra els
més avançats, que ja sabien llegir i escriure. A la
dreta els que tot just havien començat.
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Em fa vergonya demanar diners, com ho podria
fer per trobar fons pel ciment?, i vaig pensar en
un mercat de roba i objectes de segona mà, i
canviar una peça per 1 euro per ciment.
Si estàs interessat a rebre informació de quan
i on, si vols col·laborar, si tens alguna idea per
donar-me, ho pots fer a l’e-mail: escolaboba@
gmail.com. Qualsevol aportació serà benvinguda.
Gràcies.
AnnaBG, àvia d’un alumne de l’Institut
Manresa 6, del barri del Xup

Vuelve el equipo
infantil del Club
de Futbol Pare
Ignasi Puig

Sortida al Parc
Natural de Sant
Llorenç del Munt i
l’Obac

Después de unos años sin tener futbol de escuela,
el club ha empezado una nueva etapa con un
equipo que disputa la liga del Consell Esportiu. El
día 20 de octubre disputaron su primer partido el
cual ganaron por 9 goles a 3.

El passat dimecres 17 d’octubre, els alumnes de
segon d’ESO vam anar al Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i a la Serra de l’Obac, al coll
d’Estenalles.
Vam marxar a primera hora amb autocar. Un
cop allà, ens vam dividir en grups. Cada un d’ells
estava dirigit per unes expertes en la interpretació
del territori. Elles, en primer lloc, ens van ubicar i
després vam continuar el recorregut amb tasques
a fer a cada punt d’informació. En total vàrem fer
7 quilòmetres de caminada.
A mitja excursió vam fer una pausa per fer el
segon esmorzar/dinar i un cop tips, vam seguir
amb el recorregut fins a acabar-lo.
Laia Farriols Arribas, redactora del MagaSIS

Este nuevo reto es una oportunidad que el club
quiere brindar a los niños y niñas del barrio, para
nosotros también lo priorizamos con ilusión.
Empecemos con 4 niños y ya son 10, por eso
hacemos un llamamiento a todos los niños/niñas
de 8 años en adelante para que se inscriban en el
club de su barrio.
Estamos haciendo un gran esfuerzo económico
para que a las familias les salga lo más económico
posible, pues no cobramos inscripción, solamente
23 euros de la ficha para si se hacen daño, más 10
euros para el pago de la persona que los entrena.
Por eso pedimos desde el club que os animéis
a inscribir a vuestros hijos/as para la segunda
fase, cuantos más seamos más posibilidades
tendremos de gozar de unas mejoras deportivas.
Desde el club les damos las gracias.
Para inscripciones: martes y jueves de 6 a 8 de la
tarde en el campo de futbol.
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L’Entrevista

a Sílvia Sanfeliu
Morros, professora
de teatre jove del
Casal Cívic del Xup

La Sílvia Sanfeliu Morros viu Manresa, és
directora de teatre, escriptora i actriu.
Els joves del casal l’entrevisten:
Quines obres de teatre has fet aquí al Casal Cívic?
Ens hem de remuntar deu anys enrere que vàrem
començar, era un grup de joves que prèviament ja havien fet coses molt xules, com els musicals Hairspray i
Grease, quan vaig entrar vàrem fer Mamma Mia i High
School Musical. Eren un grup de joves amb tantes ganes
com vosaltres, però feien obres més grans, amb molt
diàleg i coreografies més complicades. Estrenàvem les
obres al teatre conservatori i els diners que es recaptaven es donaven integres a la Fundació de TV3 per la
investigació de malalties, per tant era una obra social.

Com animaries a la gent a fer teatre?
Jo crec que hauria de ser obligatori a les escoles, per
què t’ensenya moltes coses, a nivell social fas vincles
molt positius, té una part que es casi un esport ja que
et mous molt , ets creatiu, fomenta coses com l’escolta,
la lectura, aprens a parlar amb públic... penso que qualsevol persona que vulgui ser una mica més segura hauria de passar a fer teatre per poder afrontar aspectes
de la vida quotidiana. A part fer teatre és divertit i si ho
gaudeixes és molt guai.

Si et poguessis dedicar a una altra cosa ho faries?
Jo des de molt petita ja tenia moltes ganes de fer o
cinema o teatre que en el fons és el mateix, quan vaig
començar a fer teatre pensava que només volia ser actriu però després vaig voler fer direcció i ara m’agrada
més escriure. Si no em pogués dedicar gens al teatre,
potser hagués fet alguna cosa relacionada amb les ciències. M’agraden les coses experimentals.

A mi m’agrada molt el teatre còmic, però també
m’agraden molt els musicals. I ara que ho dieu us diré
una primícia, aquest any he escrit jo la Innocentada de
Manresa!!! És una obra de teatre de caire còmic que es
fa cada any a la ciutat de Manresa a finals de gener. Es
titula cabaret 33 perquè passa a l’any 1933. És la primera obra llarga que he escrit sola.

Quina ha sigut la teva obra preferida?
Ara mateix aquesta que farem per nadal amb vosaltres
per que tot just l’estem creant i no sabem què passarà,
tot és nou i aquesta és la gràcia del teatre.
Amb quants anys vas començar a fer teatre?
Jo he fet teatre tota la vida, recordo al pati de l’escola que jugàvem a inventar-nos històries. A l’escola no
fèiem teatre però si s’havia de fer alguna cosa sempre
érem nosaltres que muntàvem alguna petita historia.
Però crec que no he parat mai de fer teatre.
Mai has tingut vergonya d’actuar davant del públic?
Vergonya no, nervis sí, però vergonya no perquè quan
fas teatre no fas res que sigui humiliant ni incòmode.
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Quin tipus de teatre t’agrada més?

En quin moment et quedes del Casal?
Hi ha molts moments especials però em quedo amb les
estrenes del Conservatori per la Marató per què després
de mesos i mesos de feina tenir un teatre ple et fa sentir
satisfeta amb el què fas.

L’ Agenda
Dimecres 19 de desembre
Festival de nadal per a la gent gran.
Amb actuacions, pica-pica nadalenc i
un petit detall d’obsequi.
A les 16:30 h
Al Casal Cívic

Cada dilluns
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