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perill
d’extinció
L’Associació de Veïns es troba en perill d’extinció.
La teva implicació la pot salvar!
L’Associació de Veïns del Xup, degut a la
situació en la que es troba, es veu obligada a fer una crida de socors als veïns i
veïnes del barri. Els joves i no tan joves,
haurien de mobilitzar-se i oferir suport a
l’entitat que vetlla pels interessos del seu
barri i la seva gent. L’orgull de ser xuperos
no només ha de quedar en un eslògan, ha
de ser una manera de fer.
Els veïns i veïnes hem de mirar pels interessos del nostre barri, no esperar a que
les coses es facin soles o tan sols des de
les institucions. Cuidar l’entorn, la riera,
els carrers, els parcs i jardins, potenciar
l’escola i l’institut (portant-hi els nostres

fills i filles i implicant-nos-hi), millorar els
serveis que tenim (com el casal, el dispensari o la biblioteca) i aconseguir-ne de
nous (com una residència o la sala polivalent) són essencials per fer del Xup un lloc
encara millor on viure i això requereix la
implicació dels veïns i veïnes de qualsevol
edat i origen.
La gent del Xup hem estat gent lluitadora
i amb empenta que ha treballat per la millora del barri des dels orígens. Ara, un cop
més, fa falta tornar a implicar-se, col·laborar, donar un cop de mà,... per fer que
el nostre estimat barri no mori. Fer bon
veïnatge, ser responsables amb els deures

que tenim tots com a veïns de la nostra
comunitat, del barri i de la ciutat.
Després de moltes oportunitats, d’aixecar-nos i tornar a començar, ja no ens
queden forces. Sense suport i implicació
de veïns i veïnes, la junta es pot veure
obligada a deixar-ho estar, desmotivada
i desil·lusionada de que els veïns/es no
anem tots a una i no mirem pels interessos
comuns. És per tot això que la junta convoca una Assemblea Extraordinària el proper
dissabte 27 d’Abril a les 11h al local social
de l’Associació de Veïns, per a exposar la
situació als socis i donar l’opció a aquells
que ho desitgin a implicar-se pel seu barri.

Salvem l’Associació de Veïns!
Salvem el barri! / Implica’t xupero/a!
Junta de l’AVV del Xup
Abril de 2019

Els nens i nenes de l’escola Muntanya
del Drac hem treballat el fet medieval
El 12 de febrer, pel matí, els alumnes de
cicle mitjà i cicle superior vam anar a visitar
la Manresa medieval. Els nens i nenes de 3r
i de 4t vam anar al Museu Comarcal on la
monitora ens va explicar històries i llegendes d’aquella època, com la del “Timbaler
del Bruc”, vam veure els gegants vells de
Manresa i una maqueta de la ciutat del
1735. Després vam anar al carrer Sobrerroca on hi ha el Pou de la Gallina i ens van
explicar la seva llegenda. També vam anar
al carrer del Balç i ens van explicar com es
vivia llavors i la llegenda de la “Misteriosa
llum”. Els alumnes de 5è i 6è a més a més
van visitar l’Ajuntament i el Teatre kursaal.
Tots els nens i nenes de Cicle Mitjà i Cicle
Superior vam visitar la Seu, la plaça Major
on feien els mercats medievals, l’església
del Carme i finalment vam visitar el que
queda de la muralla de Manresa.
El 12 i 13 de febrer tots els nens, nenes i
mestres de l’escola ens vam organitzar en
tallers per decorar l’escola. Els tallers que
vam fer van ser el de vitralls, de torxes, del
castell, d’escuts, de corones, de malabars,
de danses i un taller d’escriba. Ens va agradar molt compartir i estar amb nens grans
i petits. L’escola ha quedat molt “xula”, ara
quan entres sembla que estiguis en un
castell de veritat. El 18 de febrer vam fer
la presentació del capgròs de l’escola. Ens
vam reunir al gimnàs amb tots els alumnes
de l’escola, pares, mestres, el Txema i la
regidora d’Educació de l’Ajuntament. Els
nens i nenes de 3r van explicar com vam
construir el capgròs, els materials que vam

necessitar i es van donar les gràcies a tots
els que havien fet possible aquest taller. El
nostre Drac Puig, portat pels alumnes de
6è va fer un ball i després es va dir el nom
del capgròs, escollit pels alumnes del cicle
mitjà, que és Kim. Al final el Drac Puig i el
capgròs Kim van fer un ball junts.
El 19 de febrer tota l’escola vam fer un
esmorzar medieval. Els nens i nenes de
cada curs van preparar els següents plats:
cereals, pa amb codony, pa amb oli i sucre,
pa amb melmelada de maduixa i de préssec,
fruits secs, pa amb formatge i llet. Els mestres i les persones que treballen a l’escola
també es van disfressar de l’època medie-

val: de rei, princeses, botxí, senyor, cavaller,
monjo, trementinaire i camperola. Vam
esmorzar junts, per cicles al saló del castell,
que era el passadís de la nostra escola. Allà
hi havia una taula amb tot el menjar, tovallons i gots. L’esmorzar estava boníssim!
El dimecres 20 de febrer ens vam reunir
tota l’escola al gimnàs, per explicar les
llegendes medievals que cada classe ens

havíem preparat. Per torns vam sortir classe
per classe. En primer lloc van sortir els
alumnes de 6è, la classe de l’Ajuntament, i
van explicar la història de “Romeu i Julieta”.
Els de 5è, la classe del Kursaal, la del “Misteri de la llum”, els de 4t, la Casa Francesa,
van explicar “la llegenda de Tristany e
Isolda”, els de 3r, la classe del Pou de la Gallina, van explicar, “Els cavallers de la taula
rodona”, i els alumnes de cicle inicial, els
Antropòlegs, ens van explicar “Robin Hood”.
Per la tarda vam celebrar el següent torneig
medieval: primer de tot, els alumnes de 6è
van passar a buscar els altres membres de
cada grup per les diferents classes i vam
anar al pati a jugar per equips. Els jocs que
vam fer són les bitlles catalanes, lluita de
cavallers, punteria amb anelles, carrera de
sacs, estirar la corda, tres en ratlla humana,
mikado gegant, lluita de gladiadors, el jenga
i el joc del mocador. Cada prova durava 8
minuts i hi havia una mestra i familiars
que ajudaven. Tots aquests dies ens ho vam
passar molt bé!

Casal
Cívic
Un espai viu i per a tothom
rra, Hip-hop, coreografies musicals i teatre.
Per al públic adult al casal hi trobareu activitats molt diverses; tan en l’àmbit esportiu
com cultural o bé artístic. Oferim tallers de
patchwork, ganxet, català, cuina, aeròbic,
zumba, ioga, coral, gimnàstica suau, cuina i
taller de memòria per a la gent gran.
Per assistir a aquestes activitats de caire
gratuït podeu inscriviu-vos al mateix equiDesprés de Setmana Santa iniciem una
segona temporada de programació al Casal
Cívic. L’Equipament Cívic de la Generalitat
de Catalunya situat al nostre barri, continua
oferint als infants de 4 a 12 anys el Programa “Jugar i Llegir” quatre dies per setmana,
de dimarts a divendres i de 5 a 7h de la tarda. Aquest servei consta de dues sales, dos
educadors i les activitats que s’hi realitzen
són educatives i de lleure.
Cal recordar que els nens que no participen
d’alguna activitat, de la qual estan prèviament inscrits, només poden venir al casal
amb la companyia i supervisió d’un adult.
També ofereix un espai per als joves amb
una educadora i activitats diverses exclusives per aquest col·lectiu com Coral, Guita-

servei lliure de Wi-Fi per als usuaris. Al Casal també hi podreu trobar un altre servei,
el Punt Òmnia. Un espai informàtic d’ús
lliure o bé dirigit a través dels seus tècnics
que imparteixen cursos d’aprenentatge i de
suport a la recerca de feina. El Casal Cívic
Pare Ignasi Puig està a la vostra disposició,
entra, vine, informa’t, participa!
pament o bé trucar per a més informació
al 93 875 15 77 (tardes).
Al casal també podreu trobar diferents
publicacions de premsa i revistes, podeu
jugar a jocs de taula, fer un a cafè, tertúlia
o fins i tot gaudir d’una estona d’aire lliure
utilitzant el seu jardí. També disposem de

Els joves en contra la violència de gènere
Amb el grup de joves del casal hem volgut
commemorar el dia de la dona durant tot el
mes de març a través d’una exposició. Hem
volgut reivindicar especialment la violència
de gènere i implicar el grup de joves en
aquest tema tan important en la societat
actual en la qual vivim. El grup de joves han
treballat els continguts d’aquesta exposició
i els han plasmat a través de l’expressió
artística, volent aportar la seva opinió i
solidaritat en aquesta causa. Podreu veure
l’exposició al vestíbul del casal durant tot
el mes de març. També podreu fer la vostra
petita aportació deixant la vostra opinió en
un plafó de l’exposició.

Club de
futbol
Pare Ignasi Puig

El club esta temporada está atravesando
por uno de los peores momentos de su historia y con muchas posibilidades de perder
la categoría.
Pues sí que es cierto que el club acabo un
ciclo brillante con jugadores veteranos y
comprometidos con el equipo del barrio,
pero como en todo, las personas llega
un momento que acaban su trayectoria
deportiva y se tiene que buscar otras salidas, sí que es cierto que estos jugadores
veteranos que en su momento se retiraron
siguen vinculados al club participando con
los veteranos.
En este nuevo ciclo quizá no hemos tenido
el acierto en los fichajes ya que es muy
difícil que vengan jugadores a un club
que todavía tiene el campo de tierra y
que se comprometan con los colores de
este barrio, esto no quiere decir que no
tengamos algunos que sí saben lo que es
defender estos colores y sentirlos desde el
corazón, pero eso solo no vale, hace falta
compromiso, sacrificio y un poco de dedicación.
En cambio el equipo veterano sí que nos
da alegrías pues están realizando una gran
temporada y esperamos que sea así hasta
el final.

También es cierto que el equipo benjamín
que hemos conseguido formar esta temporada después de acabar en segundo lugar
esta primera fase afronta una segunda
vuelta muy ilusionados, por eso desde
esta página solicito que todos los niños/as
que quieran formar parte del club pueden
personarse los martes y jueves a los entrenamientos para la temporada 2019/2020
poder entrar en competición. Los entrenos
son de 6 a 7,30 de la tarde.

Gracias a todos los socios simpatizantes
y barrio en general por el apoyo que dais
cada semana al equipo.
Pedimos disculpas por la situación
que atraviesa el club y pedimos la ayuda
de todos aquellos que queráis formar
parte de la junta.
Un saludo.

Caminada
de primavera
del Xup
Descobrim
la torre Lluvià
L’Associació de veïns organitza
aquesta primavera una caminada oberta a tota la ciutat.

Reunión con
Alcaldía sobre
el césped del
campo de futbol

El recorregut portarà als participants per diferents espais que
envolten el barri i conèixer part
de l’anella verda i l’espai de la
Torre Lluvià. La Torre Lluvià es una
construcció modernista de l’any
1896 obra de l’arquitecte manresà
Ignasi Oms i Ponsa.
Aquest edifici, actualment convertit en centre d’interpretació va
ser restaurat i habilitat com espai

per a donar a conèixer l’anella
verda, ser centre d’informació
de la ciutat i punt d’acollida amb
una exposició permanent. També
s’inclou un espai de de promoció
del producte local. Actualment es
resta a l’espera de que finalitzin
els obres de acondiciament del
pati.
Durant la caminada s’oferirà als
participants un refrigeri a la porta
de la torre així com la possibilitat
de visitar la torre i poder contemplar les boniques vistes que hi han
del pla de Bages.

Diumenge 12 de maig
Sortida a les 9h de la pista poliesportiva
Circuit circular de 12km
El pasado día 12 de marzo el Club de Futbol
Padre Ignacio Puig, la AVV y un representante de los socios se reunieron con el
alcalde y el regidor de deportes para tratar
sobre el césped del campo de futbol.
De dicha reunión salimos muy ilusionados
pero al mismo tiempo, precavidos, desde
alcaldía se cogió el compromiso de que en
unas semanas nos visitarían con un arquitecto de la empresa que presumiblemente
llevará a cabo las obras del césped para
diseñar entre todos como tendría que ser.
También se cogió el compromiso que de
aquí al 2022 el campo de futbol dispondría
del tal añorado campo de césped.
Dicha comisión estaba formada por parte
del club, Francisco Álvarez, por la AVV
Antonio Soto y Lucas Vega y por parte de los
socios, voluntariamente Manuel Hidalgo.
Muchas gracias y esperemos que en los
plazos marcados sea una realidad el ansiado
campo después de 53 años interrumpidos
de futbol en el barrio, considero que ya nos
lo merecemos.

Obsequi + Avituallament + Entrepà i beguda
5€ socis

7€ no socis

Inscripcions del 23 d’abril al 6 de maig a l’Associació Veïns del Xup.
El dilluns i dijous de 9:30 a 13h per mail aavvxup@gmail.com
o per telèfon al 93 872 93 06

tots som
persones
Xerrada de Marc Buxaderas
al Casal Cívic del Xup

El passat dia 29 de març, el Casal Cívic
Pare Ignasi Puig, del Barri del Xup de
Manresa, va acollir la xerrada de Marc
Buxaderas “Tots som persones”, en el marc
del seu projecte Posa un discapacitat a la
teva vida.

Unes 60 persones, d’edats molt variades,
van poder escoltar el Marc, un noi de 19
anys amb paràlisi cerebral i estudiant de
periodisme que va acostar els assistents al
món de la discapacitat, a partir de les seves
vivències i reflexions. Va posar en relleu
tots els professionals que intervenen en un
procés com el seu, l’escola, la importància
de la família, l’esport...etc. I ho va fer amb
una genial combinació de proximitat, enteresa, humor, ironia, realisme, empatia, força
i positivisme, cap assistent es va resistir
a escoltar-lo. Fins i tot els més petits van
estar atents i participatius.
El Marc és un exemple d’esforç i superació,
que ha sabut dirigir totes les seves habilitats a la causa de de difondre el coneixement de la discapacitat, per a ajudar a una
major inclusió d’aquestes persones a la
societat. Una xerrada molt emotiva i educativa que va arribar al cor i al cervell.

La xerrada amb el Marc Buxaderas va ser
molt gratificant i important per al grup de
mitjans del casal que van tenir la oportunitat de poder assistir al que és una mirada
diferent i molt propera a la discapacitat
d’una persona.
Uns dies abans ja el vam conèixer a través
de les xarxes socials on el Carles és molt
actiu i hi penja diversos vídeos explicant
les seves vivències en clau d’humor. Primer

Plantades
d’arbres
al Xup

de tot van conèixer la discapacitat que l’ha
acompanyat al llarg de la vida per tal de
sensibilitzar als nens i nenes. A continuació,
vam investigar una mica més i vam gaudir
d’algun dels seus monòlegs que té penjat a
les xarxes. A tots els va sorprendre la seva
manera d’enfocar els problemes; la seva
mirada positiva, motivadora i utilitzant
l’humor com a motor per afrontar una vida
plena d’obstacles.
Creiem que és molt important per aquests
infants l’instint de superació i els valors que
pugui transmetre una persona la qual no
ha tingut una vida fàcil. Comprendre que,
siguem com siguem, tots som persones és
la idea clau que va transmetre el Carles a
tota la gent que va assistir a la xerrada i la
que volíem que, sobretot, els infants s’emportessin a casa.
En definitiva, una molt bona experiència
per a tothom i una molt bona oportunitat
per als infants per encarar una vida amb
més empatia i una ment més oberta.

Aquest passat mes de març el
barri del Xup va acollir dues
plantades d’arbres en el marc del
projecte “Planta’m” que impulsa
Verd Natura i Fundació Internacional Plant for the Planet, amb
el suport de l’Ajuntament de
Manresa, la Diputació de Barcelona i l’AVV del Xup, entre d’altres.
Es tracta d’un projecte socioeducatiu de sensibilització
mediambiental adreçat a nens,
nenes i joves amb tres objectius:
transmetre el valor afegit que
aporten els arbres, involucrar la
ciutadania i les escoles i lluitar
contra el canvi climàtic.
En concret es varen realitzar
dues plantades d’arbres, una al

pati de l’Escola Muntanya del
Drac i l’Institut Manresa Sis,
on els alumnes també varen
realitzar tallers d’educació
mediambiental, i l’altra a la Riera
de Rajadell, on hi participà un
centenar de nens amb les seves
famílies i on es plantà més de
cent espècies de bosc de ribera
com verns, freixes, àlbers, saücs,
sangrinyols, saulics i tamarius,
amb l’objectiu de millorar l’ecosistema de ribera al tram de la
riera de Rajadell que passa pel
barri del Xup.
D’aquesta manera, des del
Xup continuem treballant per
conscienciar als infants, joves i
el conjunt del veïnat a tenir cura
del nostre entorn natural.

serveis del Xup
Punt d’Atenció Veïnal
Atenció al veïnat i entitats a l’hora de
realitzar tràmits, gestions, ajudes i cercar
informació de diversos àmbits: salut,
educació, formació, habitatge, mediació,
associacionisme, etc.
Tots els dilluns
de 9:30 a 12:30h a la seu de l’AVV.
Servei d’Orientació Sociolaboral
Servei ofert gràcies a la coordinació de
l’AVV, el Punt Òmnia i el PDC. S’ofereix a
tots els veïns i veïnes del barri, atenció
personalitzada i assessorament en la
recerca de feina, l’autoocupació i en
formació ocupacional.
Horaris:
Local de l’AVV:
els dilluns de 9:30 a 12:30h.
Punt Òmnia ubicat al Casal Cívic:
els dimarts de 15 a 15:30 h i de
19 a 21 h, i els dijous de 15 a 16: 30 h.
Per motius organitzatius es recomana
demanar cita prèvia al 93 875 47 05 (AVV)
o bé escrivint a pdcxupmanresa@larada.
coop

Punt d’informació de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya
Servei d’informació i realització de tràmits
relacionats amb l’accés a l’habitatge
(protecció oficial, lloguer social, ajuts,
rehabilitació, etc.).
Un tècnic de l’agència, us atendrà
al local de l’AVV, cada 1r dimarts de
mes, de 9:30 a 11h.
Servei de podologia
L’AVV ofereix a l’ambulatori del barri,
un servei de podologia, mensualment,
a la gent gran del barri a un preu més
econòmic i amb descompte a les persones
sòcies de l’entitat.
Convé reservar hora
al local de l’AVV.

Servei de massatges
descontracturans
L’AVV ofereix un servei de massatges, a un
preu més econòmic i amb descompte a les
persones sòcies de l’entitat.
Convé reservar hora
al local de l’AVV.

Servei Funerari
El servei funerari de l’Associació de Veïns.
Dilluns de 9:30 a 12:30 h
al local de l’AVV.

Punt Òmnia
Al Punt Òmnia us ensenyem informàtica
bàsica, tallers d’informàtica específics
per gent gran, navegar per internet, retoc
fotogràfic, tallers de memòria, classes per
reparar ordinadors, us ajudem a fer gestions per internet o a buscar feina, tenim
un espai per que tant infants com joves
vinguin a fer els deures i també classes
d’informàtica per infants. Som totes les
tardes de dilluns a divendres de 3 a
9 del vespre. Els tallers son trimestrals
i gratuïts oberts a tothom , només cal
que vingueu a demanar informació: ens
trobareu al Casal Cívic del barri.
Telèfon: 93 872 53 04
Mail: avv_pareignasixup@xarxaomnia.
gencat.cat

Biblioteca Veïnal
L’AVV i la FAVM promouen el projecte de
biblioteques veïnals, on es subscriu la del
Xup. Es tracta d’una biblioteca oberta
a tothom des d’on s’impulsen activitats
de foment de la lectura (hores del conte,
clubs de lectura, lectura en veu alta, etc),
així com s’ofereix suport escolar. S’ubica a
l’Escola Muntanya del Drac i el seu horari
és de dilluns a divendres de 17 a 19 h.

Pla de Desenvolupament
Comunitari del Xup
El PDC s’enfoca en la creació de projectes
amb beneficis comunitaris al barri, tant
a nivell social, cultural com ocupacional.
Les actuacions que realitza van orientades
a oferir respostes col·lectives als processos
de reforç de l’associacionisme i la creació
de nous projectes associatius al barri,
la cohesió i integració social, com a la
co-responsabilitat col·lectiva en la millora
del barri.
E-mail: pdcxupmanresa@larada.coop
Web: pdcxupmanresa.cat
Facebook: Pla de Desenvolupament
Comunitari del Xup

guia d’entitats
Associació de Veïns del Xup
Locals comercials (local 3-4)
Telèfon: 938754705
E-mail: aavvxup@gmail.com
Facebook: Associació de veïns
del barri del Xup
Associació de Familiars d’Alumnes
(AFA) - Escola Muntanya del Drac
Edifici Escola Muntanya del Drac
Associació de Familiars d’Alumnes
(AFA) – Institut Manresa Sis
Edifici Escola Muntanya del Drac
E-mail: afa@institutmanresasis.cat
Club de Petanca del Xup
Camp de futbol del Xup
Comissió de Joves del Xup
E-mail: comissiojoves17@gmail.com
Facebook i Instagram:
Comissió de Joves El XUP
Club de Futbol Pare Ignasi Puig
Camp de futbol del Xup
Facebook: C.F. Pare Ignasi Puig

equipaments
Casal Cívic Pare Ignasi Puig
Horari: de dilluns a divendres, de 15 a 21h.
Totes les activitats són gratuïtes.
Telèfon: 93 875 15 77
Mail: cc.pareignasipuig@gencat.cat
Escola Muntanya del Drac
Telèfon: 93 875 21 16
Mail: a8020012@xtec.cat
Web: www.muntanyadeldrac.blogspot.
com.es
Institut Manresa Sis
Edifici Escola Muntanya del Drac
Telèfons: 93 856 45 66
Mòbil: 671 77 84 17
Mail: institutmanresasis@gmail.com
Web: agora.xtec.cat/insmanresasis
Dispensari municipal del Xup
Locals comercials
Horaris: dijous d’11 a 13:30h
Telèfon: 93 872 93 06

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)a

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

Projecte de salut comunitària per la detecció i seguiment de persones grans soles
Què és el projecte
PROPERS?

Com puc ajudar a les
persones grans del Xup?

A qui es
dirigeix?

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

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

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.

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

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.

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.

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.

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.

