el Xup
al dia!

La nostra revista veïnal
Núm. 14 - OCTUBRE de 2019

Divendres 25 d’octubre
a les 16:30h
al Casal Cívic del Xup
CONFERÈNCIA DE LA MARATÓ DE TV3:
“LES MALALTIES MINORITÀRIES”
A càrrec d’un professional de la salut
amb el suport de material gràfic i de
la projecció d'un vídeo didàctic sobre
aquestes malalties.

Dimecres 18 de desembre
a les 16:30h
al Casal Cívic del Xup
FESTIVAL DE LA GENT GRAN
Actuacions de la Coral i de Ball urbà
jove del Casal. Amb pica-pica de Nadal
i petit obsequi pels assistents.

Dijous 31 d’octubre
a les 18:00h
al Casal Cívic del Xup
PASSADÍS DEL TERROR
A càrrec del Grup de Joves del Casal.
Destinat a nens i nenes a partir de 8
anys així com pel públic adult.

Divendres 8 de novembre
a les 16:30h
al Casal Cívic del Xup
XERRADA “ALIMENTACIÓ SALUDABLE
PER LA GENT GRAN”
A càrrec de Teresa Martín, infermera
del dispensari del Xup.
Organitza:
Comissió per la Gent Gran del Xup.

Campanya de vacunació de la grip al Xup
Al Dispensari del barri:
Dijous 14, 21 i 28 de novembre i 5 i 12 de desembre
d' 11:00 a 13:30h.
Al local de l'Associació de Veïns:
Dijous 14 de novembre
de 15-17h.
Dimarts 19 de novembre
d'11:30-13:30h.

EDITA:

Associació de Veïns del Xup
Pare Ignasi Puig, Local comercial 3-4

Pla de Desenvolupament
Comunitari del Xup

aavvxup@gmail.com
93 875 47 05

pdcxupmanresa@larada.coop
www.pdcxupmanresa.cat

AMB EL SUPORT DE:

Respectem el
nostre barri
Hi havia una vegada un barri on la gent
vivia en pau i tranquil·litat. Un barri ben
cuidat. La gent no deixava els mobles tirats
per les cantonades, no hi havia brutícia
a terra perquè feien servir un invent que
funcionava molt bé que es deia paperera. Es respectava el mobiliari, no tenien

bancs trencats, no cremaven els llibres del
Biblioniu, els veïns i veïnes que tenien gos
recollien les “caques” dels seus animals
que, a la vegada, portaven lligats. La gent
d’aquell barri no pelava els arbres perquè
així viurien molts anys. Les escombraries
es llençaven al contenidor que tocava.
Els cotxes no estaven aparcats de qualsevol manera. Era molt maco passejar per
aquell indret, els gossos no entraven al
parc infantil. Molta gent participava de les
activitats que feia la seva associació de
veïns. El jovent d’aquell barri organitzava
moltes activitats i no es dedicava a saltar
la tanca de la seva escola o del seu casal
per trencar-hi els vidres, no feien “petar”
les bústies, etc.

Tot sigui dit, aquell barri no era el Xup però
seria maco pensar que entre tots podríem
aconseguir una cosa semblant, cadascú de
nosaltres pot posar el seu granet de sorra
per aconseguir-ho.
Gràcies

Biblioniu
El barri del Xup
acull un Biblioniu
El Biblioniu és un espai d’intercanvi de
llibres per al foment i gaudi de la lectura.
Podràs deixar un llibre que t’agradaria
compartir i agafar-ne un altre que et pugui
interessar.
A Manresa s’ha instal·lat una dotzena de
casetes de biblionius i en concret el del barri del Xup, és apadrinat per l’Associació de
Veïns del barri, qui vetllarà pel seu adequat
ús i estat de conservació.
Primer es va instal·lar a la plaça Joan Farrés
però després de patir greus bretolades es
va traslladar als locals comercials, al costat
de la farmàcia, on tampoc ha estat exempt
d’atacs sense cap mena de sentit. Ara el

trobaràs aquí, us animem a gaudir-lo, respectar-lo i sobretot a vetllar perquè tothom
el respecti. És intolerable que un espai de
cultura lliure com aquest pateixi cap més
agressió.
Defensem el Biblioniu, defensem la cultura!
Feliç intercanvi i bona lectura!
Associació de Veïns del Xup

Festa de
benvinguda
a l’Escola Muntanya del Drac
El divendres 27 de setembre, quan vam
entrar a classe, ens vam trobar una motxilla
tancada amb un cadenat que tenia un codi
per obrir-se, fent quatre activitats tota la
classe en equip.
En la primera activitat ens passàvem una
llana i havíem de dir una qualitat bona
nostra i per recollir la llana havíem de
passar-la al company que tinguéssim a
l’altre extrem, tot dient-li una qualitat bona.
En la segona activitat vam fer el joc de las
estàtues en grups. En la tercera ens vam
posar en rotllana i ens vam agafar de les
mans, havíem de passar un cèrcol i que no
caigués. En l’última fèiem volar un globus
inflat donant-li cops amb les mans i no
havia de caure al terra.

fer ballar el cap-gros Kim i al drac Puig.
Per acabar vam agafar els cartells que
havíem fet a les classes de que la terra està
en perill d’extinció i ens vam ajuntar amb
els de l’institut per llegir un manifest de
protesta.
Escola Muntanya del Drac

Com vam fer les activitats bé, la nostra
mestra ens va donar el codi per poder obrir
el cadenat. Dins la motxilla hi havia dos
missatges i material per a fer un dibuix i
dues lletres per pintar.
Després del pati tota l’escola ens vam reunir
al porxo i anàvem penjant les lletres que
havíem pintat i els dibuixos fets amb els
materials de dins la motxilla, cada classe
explicava el que havia fet.
També hi havia dos nens/es de 6è que ordenaven les lletres segons el que nosaltres
crèiem què hi podia dir i finalment vam
descobrir que la frase era « VIVIM L’ART «.
Seguidament uns quants de 5è i de 6è vam

“Jugar i
descobrir”
Casal Cívic
tot tipus de material per poder realitzar
diversos experiments pels infants. A través
d’aquests experiments, els nens i nenes
podran descobrir nous coneixements d’una
forma molt més motivadora i lúdica. A més,
volem seguir treballant i celebrant amb les
famílies les tradicions del nostra país per
conèixer la cultura d’aquí.
Comença un nou curs al Casal pels infants
de 4 a 12 anys amb un nou programa. L’antic “Jugar i Llegir” passa a ser el nou “Jugar
i Descobrir”. Un programa que segueix la
mateixa línia que l’anterior; compta amb un
espai on els nens i nenes poden recrear-se
a través del joc lliure, activitats tan a dins
de l’aula com a fora al pati o jardí, tallers,
celebracions de les festes més assenyalades, etc. A banda d’això, es vol fomentar la
convivència entre els infants de diferents
edats i el respecte entre ells.
Enguany hi ha diverses novetats com, per
exemple, el mètode STEM. Aquesta metodologia consisteix en jugar a través d’activitats relacionades amb la ciència. Durant
unes setmanes tindrem una maleta amb

Finalment dir que estem molt contents de
la rebuda d’aquest programa, ja que tenim
uns 45 infants inscrits. La seva energia i les
seves inquietuds fa que tot sigui més fàcil i
encarem el curs amb molta motivació.
Casal Cívic Pare Ignasi Puig

El barri del
Xup en lluita
per unes
pensions
dignes
Veïns i veïnes del barri de Xup, a tots els
pensionistes i treballadors en actiu, el
nostre agraïment per la vostra solidaritat,
portem molts mesos concentrant-nos cada
dilluns a les 11h a la plaça de l’Ajuntament
en defensa dels nostres drets i la nostra
dignitat.
Les nostres principals reivindicacions són:
1. Una pensió mínima de 1.080 euros al mes
tal i com recomana la Carta Social Europea.
2. Revaloració automàtica de les pensions
en relació amb l’IPC real, i les mínimes i no
contributives amb augments superiors.
3. Igualtat de les pensions entre homes i
dones, evitant la discriminació de gènere.
4. Garantir la sostenibilitat del sistema de
pensions amb la implantació del finançament impositiu.
5. Blindar les pensions a la constitució i que
sigui finançada en els pressupostos generals de l’estat, de manera que cap govern
ens pugui privar dels nostres drets.
Per tot això i per molts motius més, us
convoquem a tots els veïns i veïnes del barri
a no retrocedir i seguir participant en totes
les mobilitzacions en defensa dels nostres
drets.

Recordeu, tots els
dilluns a les 11
del matí davant
de l’Ajuntament:
Concentració per
unes pensions
dignes.
Salutacions i fins a la victòria sempre!
Comissió per la Gent Gran del Xup –
Associació de Veïns del Xup

Infants-jugar i descobrir
És un programa socioeducatiu que pretén
integrar el joc i la lectura, dos aspectes
estretament relacionats i complementaris
per al desenvolupament dels infants de 4
a 12 anys.
De dimarts a divendres
de 17 a 19 h al Casal Cívic

Creixement interior, salut
i qualitat de vida
Ioga
L’equilibri del cos, la ment i l’esperit per al
benestar físic i mental.
Fins al 18 de desembre
Dilluns, dimecres, dijous
de 19.30 a 20.30 h al Casal Cívic
Organitza: Associació de Veïns del Xup
Preu: 9 euros/mes

Cursos i tallers

Activitats joves
L’hora jove
Activitats lúdiques i educatives per a joves
a partir de 12 anys: suport al treball escolar, tallers, jocs i festes. Fins al 20 de juny
De dimarts a divendres
de 16.30 a 19.30h al Casal Cívic
Teatre jove
Fins al 19 de desembre

Calma i relax
Exercicis de respiració i relaxació per al
vostre benestar interior.
Fins al 12 de novembre
Dimarts
de 18 a 19.30h al Casal Cívic
Organitza: Associació de Veïns del Xup
Kungfu i Tai-txi
Exercicis de respiració i relaxació per al
vostre benestar interior.
Fins al 12 de novembre

Dijous
de 17 a 18h al Casal Cívic

Dilluns i dimecres
de 17 a 18.30h – grup nens
20:30h – grup adults
a l’Escola Muntanya del Drac
Organitza: Associació de Veïns del Xup

Ball urbà
Fins al 11 de desembre
Dimecres
de 18 a 19 h al Casal Cívic
Fitness jove
Exercicis per enfortir i tonificar el cos.

Arts escèniques i musicals

Fins al 13 de desembre

Coral
Fins al 18 de desembre

Divendres
de 18 a 19h al Casal Cívic

Dimecres
de 15.30 a 17h al Casal Cívic
Organitza: Ajuntament de Manresa
amb la col·laboració de l’AVV.

Anglès inicial
Fins al 18 de desembre
Dimecres
de 16 a 17 h - grup 1 (1r i 2n d’ESO)
de 17 a 18 h – grup 2 (3r i 4t d’ESO)
al Casal Cívic
Organitza: Associació de Veïns del Xup
Preu: 10 euros/mes

Activitats físiques
Posa’t en forma ballant
Coreografies senzilles amb molt de ritme.
Intensitat suau.
Fins al 18 de desembre
Dimecres
de 17 a 18h al Casal Cívic
Gimnàstica suau
Exercicis especialitzats indicats per a gent
gran. Intensitat suau.
Fins al 17 de desembre
Dimarts
de 17 a 18h al Casal Cívic
Zum-dance
Ball per posar-se en forma i enfortir el cos.
Intensitat forta. Fins al 17 de desembre
Dimarts
de 19.45 a 20.45h al Casal Cívic
Aeròbic&fitness
Tonifica el teu cos a partir d’exercicis:
estiraments, abdominals i peses, al ritme
de la música. Intensitat moderada.
Fins al 13 de desembre
Divendres
de 19 a 20h al Casal Cívic
Aeròbic&fitness
Tonifica el teu cos a partir d’exercicis:
estiraments, abdominals i peses, al ritme
de la música. Intensitat moderada.
Fins al 13 de desembre
Divendres
de 19 a 20h al Casal Cívic

Activitats de
formació i cultura

Tallers tradicionals
Ganxet
Fins al 19 de desembre

Activa la memòria
Fins al 16 de desembre

Dijous
de 15 a 16.30h al Casal Cívic

Dilluns
de 17 a 18h al Casal Cívic

Per llepar-se als dits
Cuina de mercat: Senzilla i saborosa
Fins al 20 de novembre
Dimecres
de 17.30 a 19h al Casal Cívic
Cuina de Nadal: Taller de galetes i
torrons.
Del 27 de novembre al 11 de desembre
Dimecres
de 17 a 19h al Casal Cívic

Labor de retalls - Patchwork
Costura a partir de la unió de retalls de
roba. Fins al 16 de desembre
Dilluns
de 15 a 16.30 h - grup 1
de 16.45 a 18.15 h - grup 2
al Casal Cívic

Curs d’alfabetització en català per a
persones nouvingudes
Fins al 19 de desembre
Dimarts i dijous
de 15.15 a 16.45h al Casal Cívic
Organitza: Associació de Veïns del Xup

Taller solidari de Nadal
Confecció d’un detall decoratiu nadalenc
de costura a partir de la unió de retalls de
roba. Fins al 19 de desembre

Fem comunitat
Intercanvi d’activitats entre les diferents
cultures que conviuen al barri.
Fins al 16 de desembre

Dijous
de 16.30 a 17.30h al Casal Cívic

Dilluns
de 15.45 a 16.45h al Casal Cívic

Informació i inscripcions
Casal Cívic Pare Ignasi Puig
De dilluns a divendres, de 15 a 21h

Tel. 938751577
cc.pareignasipuig@gencat.cat

Associació de Veïns del Xup
Locals comercials

Tel. 938754705
aavvxup@gmail.com

Tallers al Punt
Òmnia del Xup
Iniciem el curs al Punt Òmnia amb diferents
tallers: aquest any oferim un nou taller els
dilluns a la tarda d’ edició digital amb continguts de disseny gràfic i publicitat.
Tots els tallers són gratuïts. Si voleu informació som al Casal Cívic del Xup totes les
tardes.
Per altra banda, per celebrar el final del
curs passat, junt amb les usuàries del Punt
Òmnia vàrem anar a berenar a Can Portell i
vàrem aprofitar per visitar les instal·lacions.
Així mateix, amb les usuàries vàrem fer un
taller pràctic d’us de l’aplicació de mòbil
INaturalist, que és per fer fotos a plantes i
poder identificar-les.

Curs 2019 - 2020
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

15:00 - 16:00h

Taller de memòria

Mil coses per fer
amb l’ordinador

Retoc fotogràfic

Espai per fer deures

16:00 - 17:00h

Taller de memòria

Mil coses per fer
amb l’ordinador

Retoc fotogràfic

Saber mes
d’internet

Internet

17:00 - 18:00h

Edició digital

Iniciació a la
informàtica

SOC

Saber mes
d’internet

Mòbils

SOC

Espai per fer deures

Jugar i disfrutar

SOC

Espai per fer deures

Ús lliure nens

SOC

Espai laboral

Ús lliure joves

18:00 - 19:00h

Edició digital
18:30h

Edició digital

19:00 - 20:00h

Ús lliure nens

20:00 - 21:00h

Ús lliure joves

Divendres

18:30h

Espai laboral
Espai laboral

Tornem els gegants
del xup al carrer
La riera és de tothom,
cuidem-la!
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.
Així doncs, el dissabte 21 de setembre es va realitzar una
jornada d’inspecció de l’estat
de salut de la riera de Rajadell amb la col·laboració del Parc
de la Sèquia. Com en anteriors
edicions, es va realitzar de
forma participativa, l’anàlisi
físico-química i biològica de
l’estat de l’aigua de la riera i es
van descobrir quins macroinvertebrats hi viuen.
Per altra banda, el dissabte
28 de setembre es va desenvolupar la jornada anual de
neteja de l’entorn de la riera de
Rajadell i enguany també es va
pintar un mural ecologista reivindicatiu als locals comercials
amb la participació de joves i
infants del barri.
Cal destacar que enguany
ha disminuït notablement

la quantitat de deixalles que
s’han recollit, fet que denota
que el respecte per dit espai
s’està consolidant. Les deixalles recollides han esta plàstics, llaunes, runa i voluminosos com matalassos , mobles i
una tapa de clavegueram que
la riera devia arrossegar.
D’aquesta manera, el projecte
Xup Riera Viva segueix promovent activitats durant tot l’any
per tal de preservar l’entorn
natural del barri.
Xup Riera Viva

Benvinguts veïns del Xup, un grup de joves de Manresa volem presentar-vos un projecte que tenim ja
entre mans.
RECUPEREM ELS GEGANTS!! Així és, volem recuperar una tradició en la que aquest barri hi va tindre
molta força fins fa uns quants anys. I és per això que
volem comunicar que la colla de gegants del Xup
aviat tornarà a agafar forces.
Per això volem que els gegants tornin al barri i siguin
per el barri, per a totes i tots els que vulguin gaudir
d’una tradició com son els gegants.
Aviat en tindreu més noticies, i per a tots aquells que
vulguin rebre informació si us plau feu-nos adreçar
el vostre interès al nostre correu amicsgegantsxup@
gmail.com
Fins aviat i FALERA GEGANTERA

Els nostres
gegants
Els nostres gegants van ser creats l’any 1998 en
homenatge a dos persones grans molt apreciats i
estimats per la gent del barri: la Maria i el Miquelet.
La Maria ensenyava a cosir i el Miquel Vilageliu era
barber i un mestre dels escacs. Van ser veïns del
barri des del primer dia i sempre van participar a
les assemblees de l’Associació de Veïns i van donar
suport a les reivindicacions i lluites veïnals per les
millores del barri.
Al Xup no oblidem,
En homenatge a tots els veïns i veïnes que han lluitat pel barri i la seva gent!

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 18:30 a 21:00 h i els
dijous de 20:00 a 21:00 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: 93 875 93 31

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.

Gràcies a l’esforç i bona feina
de companys del barri del Xup,
els nostres vins són arreu del món.

www.ollerdelmas.com

