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El Xup
estem farts!
Carta oberta dirigida a tots els veïns del
Xup i a tots els governs, estatal, autonòmic
i municipal.

Al Xup estem farts de ser tan maltractats.
Cal tenir present que, segons dades de
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) el
barri del Xup és la zona més empobrida
de Manresa, amb una renda mitjana per
persona de tan sols 8.527 euros anuals.
Aquesta carta ens agradaria que servis
per reflexionar sobre alguns dels nostres
problemes:

1. Tenim el servei de bus dels més cars de
tota Catalunya. A més recentment han
retallat els horaris. Nosaltres exigim que
el servei de bus s’ajusti a les necessitats
dels veïns/es i que sigui concebut com a
bus urbà perquè formem part de Manresa
i no té cap lògica que sigui interurbà.
Així mateix reivindiquem que l’horari del
bus es mantingui com sempre ha estat,
amb un interval de mitja hora durant tot
el dia, s’introdueixin millores en la flota
d’autobusos, la revisió de les parades i
que els preus dels bitllets es redueixin
significativament.

el salari mínim interprofessional i això
hauria d’estar garantit pels pressupostos
generals de l’Estat.

2. També exigim que es posi en funcionament el Dispensari del barri, servei que és
molt necessari pel veïnat, sobretot per les
persones més grans. Així mateix, també
necessitem una millora de l’assistència
sanitària a domicili.

5. Tampoc veiem un bon futur pel jovent del
barri. Els que no estan aturats, pateixen
precarietat laboral, temporalitat, contractes basura i sous baixos. En aquest
sentit exigim polítiques públiques de
foment de l’ocupació digne.

3. Creiem que davant del baix poder adquisitiu que tenim al barri, des de l’Ajuntament
s’hauria de tenir en compte i realitzar una
rebaixa en les taxes i impostos municipals
(com les escombraries o l’IBI) per aquelles
persones amb pocs recursos del barri.

No podem quedar-nos indiferents de la
nostra situació. Cal estar units i preparats
per prendre iniciatives i aportar la nostra
ajuda per aconseguir millorar la qualitat de
vida del conjunt del barri. Hem d’anar tots
a l’una, si no volem fracassar.

4. La majoria dels jubilats del barri cobren
una mitjana de 600 euros mensuals.
Ens dirigim al govern de l’Estat perquè
pensem que haurien de cobrar almenys

Associació de Veïns del Xup
El Xup, 1 d’octubre de 2020.
Dia Internacional de la Gent Gran

Campanya de recollida de signatures
“Bus digne pel barri del Xup”
L’Associació de Veïns del Xup vol exposar
la seva disconformitat amb el servei públic
de bus del barri que ofereix, en règim de
concessió, l’empresa Sagalés, així com la
gestió que en fa la secció de mobilitat de
l’Ajuntament de Manresa que no inclou
aquest servei com a urbà amb el greuge que
això comporta tant en horaris com en preu.
Així mateix, els autobusos no solen estar en

condicions per a traslladar persones amb
mobilitat reduïda, ni els horaris s’ajusten a
les necessitats dels veïns i veïnes.
És per això que demanem als veïns i veïnes
que signin per donar constància que el
barri vol una millora del servei i ser inclòs
a la xarxa de transport urbà perquè el Xup
també forma part de la ciutat.

Trobareu fulls de signatures al local de l’Associació de Veïns i en comerços del barri,
gràcies!

Per un bus al servei del barri!

Por los derechos
de las personas
mayores
Así mismo, reivindicamos la reapertura del
Dispensario del barrio, cerrado des del mes
de marzo. Se trata de un servicio básico y
esencial para los vecinos del barrio, sobre
todo para los más mayores.

Hemos llegado al mes de octubre y los jubilados seguimos preocupados por el tema
de las pensiones. El gobierno no informa
para nada si se ha llegado a un acuerdo para
mejorar las pensiones mínimas a las personas que con lo que cobran no pueden vivir.
Estamos preocupados por la situación
que padecen los ancianos en las residencias, que no tienen la suficiente asistencia
médica, sin la debida atención por falta de
personal necesario que trabaja en el cuidado y la atención a los ancianos.

Creemos que se deben contratar más personal cualificado y para la atención y cuidado
de nuestros mayores, y también personal
sanitario y material para poder evitar contagios y otros problemas de salud que los
mayores arrastramos debido al trabajo tan
duro que en nuestra juventud realizamos

para subir la economía y mejorar la calidad
de vida y así paliar el atraso que teníamos
respecto de otros países de Europa.
Por todo esto hemos luchado, nadie nos ha
regalado nada, y ahora creemos que nos
merecemos una vida mejor y un respeto,
por parte de nuestros gobernantes.
Comissió per la Gent Gran del Xup –
Associació de Veïns del Xup

Inspecció
popular de
l’aigua
de la riera de Rajadell al
seu pas pel barri

Un any més, el projecte “Xup Riera Viva”,
iniciat fa cinc anys, segueix treballant per la
promoció sostenible de l’entorn natural del
barri organitzant activitats de conscienciació mediambiental.
D’aquesta manera, el passat 19 de setembre
es va realitzar una nova jornada d’inspecció
de la riera de Rajadell, gràcies a l’impuls
i dinamització del Parc de la Sèquia i la
participació de veïns i veïnes del Xup i de
Manresa.

Amb la inspecció de la riera es volia fer una
diagnosi de l’estat ecològic del curs d’aigua.
Es van analitzar diferents paràmetres
fisicoquímics de l’aigua com la terbolesa,
la conductivitat, la duresa, els nitrats o
l’oxigen dissolt. Aquesta anàlisi et dóna una
diagnosi puntual de l’estat ecològic, ja que
mira els paràmetres del moment concret
que agafes la mostra, però aquests poden
variar molt en poques hores. També es van
capturar i observar macroinvertebrats que
viuen a la riera, que ens donen una idea
més a llarg termini de l’estat de salut de la
riera. Es van trobar larves de mosquits, de
quironòmids, d’heteròpters o d’efímeres,
entre altres. Amb la informació recollida es
va valorar que degut a l’estacionalitat, és
una riera que sovint no porta pràcticament
gens d’aigua, i la pressió antròpica (el tram
estudiat està en un entorn molt humanitzat), passat el barri del Xup, la riera de
Rajadell no presentava una bona qualitat.
Així doncs, seguirem promovent activitats
per donar a conèixer les aigües del nostre
entorn natural i aprendre a tenir-ne cura.
La riera és de tothom, cuidem-la!

Parc de la Sèquia, Associació de Veïns del
Xup i Pla de Desenvolupament Comunitari
del Xup

Jornada de
neteja de la Riera
de Rajadell

Un any més des del projecte Xup Riera Viva
hem realitzat una jornada de neteja de la
llera i la riba de la Riera de Rajadell, pel seu
pas pel barri. Enguany, l’activitat ha estat
de major escala, perquè ens hem sumat al
projecte “A Manresa hi ha riera!” que impulsa l’Associació Matricària i que amb un gran
èxit de participació, el passat 17 d’octubre
es va realitzar la neteja fins al gorg de les
Escaletes.
D’aquesta manera es va fer neteja d’una
gran quantitat de plàstics acumulats per
riuades, i sobretot, restes de materials dels
antics horts o altres activitats no respectuoses fetes amb anterioritat a l’inici de
la recuperació i restauració d’aquest tram
d’Anella Verda de Manresa.
Així doncs gràcies a l’Associació Matricària
i el suport de l’AVV i el PDC del Xup, al Petit
Pastor, Aixopluc, Antic Molí i la Cooperativa
de Salelles, de l’Ajuntament i la Diputació
i a la participació del servei PILS d’inserció
sociolaboral de joves tutelats, així com a tallers d’horticultura de Càritas s’ha realitzat
una nova jornada de neteja de la llera per
lliurar-la de materials impropis i augmentar-ne la qualitat ecològica i paisatgística.
La riera és de tothom, cuidem-la!
Xup Riera Viva

Retorn a
l’institut després
del confinament
Aquest passat 14 de setembre, vam començar l’institut després de tants mesos.
No ho vam fer d’una manera normal, no.
Degut a l’actual situació hem hagut de prendre unes mesures de seguretat.
Quines mesures hem fet servir a la tornada
a l’institut?
Cada cop que hem de sortir pati hem de
desinfectar les taules i desinfectar-nos
les mans. Cada curs ha d’anar a una zona
diferent del pati, com que no hi ha suficient
espai, fem servir la pista de terra i la pista
del barri i cada dia hi ha un curs que fa una
excursió a l’aire lliure.
A l’arribada dels busos arriben escalonats,
és a dir que cada cinc minuts arriba un bus
diferent. Al arribar ens desinfectem les
mans, i desprès ens prenen la temperatura,
i si ens marca més de 37,5 hem de marxar a
casa. Mentre ens estan venint a buscar ens
hem d’estar aïllats en una sala, però tot això
no només és amb la febre si no que també
amb, tos seca “no mucosa”, falta d’oxigen o
dificultat per respirar, diarrea, etc.
La mascareta és obligatòria en els espais
tancats, a fora si es mantenen les distàncies
es pot anar sense.
A més a més aquest curs tenim obres al pati
per a tenir els nous mòduls per a les classes
de 1r i 2n d’ESO. Esperem tenir-los acabats
en poc temps perquè actualment anem
justos d’espai i fins i tot fem classe a la sala
de música i al que era el taller d’art!
Tot i les estrictes mesures de seguretat i la
falta d’espai seguim aprenent amb els companys. De totes maneres esperem poder tornar a fer classe sense mascareta ben aviat.
Eloi Mateo i Guillem Fonts
Alumnes de 2n d’ESO
Institut Manresa Sis

Escola Muntanya
del Drac
Després d’aquestes primeres setmanes
de curs, des de l’escola fem una valoració
positiva de com aquest s’ha iniciat, tant pel
que fa a les dinàmiques que s’estan creant
amb els alumnes en els seus grups, com pel
que fa a la vostra col·laboració i bona entesa
de la nova realitat.

Donem molta importància
al fet que tota la comunitat
educativa caminem junts
pels nostres infants.
Des de l’escola s’estan seguint totes les
directrius que se’ns recomanen. La nostra
prioritat, en aquests moments tan difícils,
és la salut de tots els nostres alumnes.
Volem transmetre que l’escola està oberta a
rebre les famílies, sempre amb cita prèvia,

per qualsevol dubte que es pugui generar
referent al Covid’19.
Per altra banda, volem agrair l’esforç de
totes les famílies, gràcies a tots pel vostre
acompanyament i la vostra implicació.
Continuem avançant junts i pel bé dels
nostres infants!
L’equip de mestres

Les nostres dites i refranys
La bona lectura tot mal cura
Que quan llegeixes t’oblides dels teus problemes.

Quan novembre ve, abrigat bé
Al novembre arriba el fred.

A poc a poc i bona lletra
A vegades fem las coses molt ràpid i ens
surten malament.

Quan l’octubre va a la fi,
els ocells d’hivern són aquí
Quan acaba l’octubre com que aviat arribarà
l’hivern surten els ocells dhivern.

El sol de juny estalvia llum
El dia 24 de juny és el dia més llarg de l’any.
A bon començament, bon acabament
Si comencem bé tenim moltes oportunitats
de acabar bé.
Pel febrer treu flor l'ametller
El febrer surten les flors d’alguns arbres.

Tothom és amo del que pensa
i esclau del que diu
Cal cuidar en el que un parla.
A cal sabater, sabates de paper
Significa que quan a algú se li dona molt bé fer alguna
cosa, a vegades, s’oblida de fer bé les seves.

Cosa dolenta fora del ventre
Les coses que fan nosa fora de el nostra entorn.

Al maig, cada dia un raig
Significa que el maig és molt plujós i
pot ploure cada dia.

Sol de febrer mai dura un dia sencer
El mes de febrer és més d’hivern que d’estiu.

El fill de la gata, rata mata
Vol dir que els fills s’assemblen als seus pares.

Octubre, octubret, s’enduu la calor
i ens porta el fred

A l’abril, cada gota en val mil!!!
A l’abril plou molt.

< Abans de dir que si, pregunt-ho al coixí >
Abans de decidir alguna cosa, has de reflexionar-ho
per no equivocar-te i cometre un error.

A la tercera va la bona
Les coses no sempre ens surten bé a la primera,
si ho seguim intentant, una serà la vençuda.

Alumnes de 6è de l’escola Muntanya del drac:
Aaron, Alicia Saray, Anas, Azeddine, Iman, Izan, Kawtar, Kevin, Lina, Maiquel, Manar, Maysae, Sanaa, Yasmin i Yassir.

PASSATEMPS
del Drac
proposem
fer
aquestes
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Els alumnes de 5è de l’Escola Muntanya
Els alumnes
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lletres, a veure si aconseguiu resoldre-les!
lletres, a veure si aconseguiu resoldre-les!
CUIDEM EL PLANETA

ELS ANIMALS

Club de petanca
“El Xup”

Des del club de petanca del barri, fundat
l’any 1989 i actualment amb una trentena
de socis, volem fer públic el nostre malestar
amb l’Ajuntament de Manresa.
A principis de setembre l’ajuntament va
desbrossar les herbes del camp de futbol

però no va fer el mateix amb les pistes de
petanca que també estan dins de la mateixa
zona esportiva municipal.
A banda d’aquesta deixadesa relativa al
manteniment de les instal·lacions, també volem fer palès que la nostra entitat

segueix reivindicant una millora de les
mateixes i poder gaudir per fi d’unes instal·lacions adients i amb serveis bàsics com
aigua, llum i lavabo.
Club de Petanca “El Xup”

Club de futbol
Pare Ignasi Puig

Desde el Club de Futbol nuestro deseo es
que en la difícil situación que nos encontramos debido al covid19, todos los vecinos/as
estéis bien y no hagáis pasado por ninguna
enfermedad que pudiera mermar la salud
vuestra ni la de vuestros hijos u familiares.
Os informamos de las actividades que el
club realizara mientras pueda, a causa de
esta situación:
El primer equipo ya ha comenzado a entrenar al igual que el equipo alevín/infantil. No
sabemos por parte de la federación cuanto
tiempo durara pero el club se prestara a
entrenar a los equipos de futbol base de los
que dispongamos de forma gratuita hasta
el inicio de la competición o hasta que sepamos cuando es en realidad el inicio.
Por lo que se refiere a 4ª Catalana hemos
iniciado ya los partidos amistosos que el
club tiene programados para la pretemporada pues la temporada 2019/2020 como
sabéis no acabo debido al confinamiento al
cual nos vimos sometidos. Es por lo que no
podemos deciros grandes cosas.
Animamos a todos los padres que traigáis
a vuestros hijos, que serán el futuro de
nuestro deporte en el barrio.
Muchas gracias y força xuperos!
Juntos lo lograremos.
Club de Futbol Pare Ignasi Puig

Diverestiu 2020
Del 29 de juny fins el 17 de juliol, les tardes
de dilluns a divendres, un total d’uns 20
nens i nenes d’entre 4 i 14 anys van poder
gaudir de les activitats d’estiu que es van
organitzar al Casal Cívic.
Aquest any ha estat diferent degut a la
pandèmia del Covid-19 però els infants van
poder realitzar tallers de manualitats, jocs
al pati, remullades diàries, i jocs d’interior.
Tot i les limitacions que hem hagut de
tenir en compte per garantir la seguretat
dels participants, creiem que ha estat molt
positiu que els nens i nenes hagin pogut
viure aquesta experiència després del
confinament.
Casal Cívic del Xup

Jugar i descobrir
2020-2021
Aquest programa socioeducatiu i lúdic està
dirigit als infants de 4 a 12 anys.
Es realitza de dimarts a divendres, de 5 a 7h
de la tarda i consta de dos espais (una sala
de joc per als més petits) i una sala d’estudi
i joc per als més grans, alhora disposa d’un
pati exterior.
El servei disposa de dos educadors que organitzen activitats adequades als diferents
grups d’edats per tal dinamitzar i donar
suport a aquest col·lectiu.

Els nens i nenes poden recrear-se a través
del joc lliure, tan a dins com al exterior, de
tallers i celebracions entre d’altres activitats.
Enguany el programa es va iniciar el dia 29
de setembre en horari de 17 a 20h i les inscripcions resten obertes durant tot el curs.
Casal Cívic del Xup

“Estiu jove”
Atípic però amb molt encant
i més necessari que mai

Aquest estiu un grup de 10 joves han
pogut gaudir de les activitats d’estiu durant tres setmanes del 3 al 24 de juliol de
17:00h a 20:00h de la tarda.
S’han portat a terme diferents activitats
com tallers de manualitats, jocs de pistes,
escape room, remullades al jardí i també
s’ha creat el videoclip de l’estiu. Aquest
últim relacionat i dedicat a com els joves
han viscut tot el procés del confinament i

amb un missatge d’optimisme i responsabilitat de cara al futur.
El balanç del programa el valorem molt
positivament, els joves en tot moment van
fer ús de les mesures sanitàries establertes i van ser molt conscients i responsables.

L’espai jove s’iniciarà a partir de setembre
els dilluns, dimecres, dijous i divendres de
17 a 20h de la tarda. Per a més informació
adreceu-vos al casal.
Casal Cívic del Xup

La història és
nostra, i la fan
els barris.

> ASSOCIA’T I PARTICIPA
A L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I VEÏNES DEL XUP.

Visca el Xup!
Visca el barri!
Visca els treballadors
i les treballadores!

Riscometre COVID-19

Baix

MitjàBaix

Mitjà

MitjàAlt

Alt

El nivell d’exposició a la COVID-19 de les activitats diàries depèn de 5 claus:
01

Millor poc temps que molt

04

Millor poques persones que moltes

02

Millor exterior que interior

05

Millor gent coneguda que desconeguda

03

Millor persones de risc baix que alt

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.
Dilluns i dijous
de 10 a 13h 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.
Cal demanar cita prèvia:
Al Punt Òmnia:
93 872 53 04
avv_pareignasixup@xarxaomnia.
gencat.cat
A l’Associació de Veïns:
93 875 47 05
aavvxup@gmail.com

guia d’entitats
Servei Funerari
Servei que ofereix l’Associació de Veïns.
Dilluns de 10 a 13h
al local de l’AVV.

Punt Òmnia
Durant aquest trimestre, tallers setmanals de mòbils, fer revistes, com fer videotrucades, català per nouvinguts, espai
per deures, recerca de feina, informàtica i
internet, etc.
Totes les tardes de dilluns a divendres
de 15 a 21h al Casal Cívic.

Telèfon: 93 872 53 04
Mail: avv_pareignasixup@xarxaom
nia.gencat.cat

Biblioteca Veïnal del Xup
L’AVV i la FAVM promouen el projecte de
biblioteques veïnals, on es subscriu la del
Xup.

Actualment la Biblioteca s’ubica al local
d’activitats de l’Associació de Veïns
(antic local dels Geganters)”
De dilluns a divendres de 17 a 19 h.

Un tècnic de l’agència, us atendrà
al local de l’AVV, cada 1r dimarts de
mes, de 9:30 a 11h.
Aturat temporalment
Servei de podologia
L’AVV ofereix 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.
Actualment és un servei a domicili.
Convé reservar hora al local de l’AVV.

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

Cal demanar cita prèvia:

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
també s’ofereix suport escolar.

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.).

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

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

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
Aturat temporalment

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.

Projecte
“Èxit escolar
al Xup”
L’Hora del cafè
en família
Dirigit a les famílies de l’Escola Muntanya del Drac. Espai de tertúlia en el
qual es parla obertament de temes de
criança i del funcionament i dinàmiques escolars per tal de poder fer més
fluida la comunicació escola-família.
Farem una escolta activa i practiquem
l’estructura del discurs oral en català i
el vocabulari més específic.
Dilluns
de 9 a 10h
al local d’activitats de l’Associació de
Veïns (antic local dels Geganters)
Gratuït. Inscripcions a l’Associació de
Veïns.

Curs “Infoescola”
Dirigit a les famílies de l’Escola
Muntanya del Drac. Comunica’t amb
l’escola i aprèn informàtica.
Inici 4 de novembre, al Punt Òmnia del
Xup.
Dimecres
de 16 a 17h
Dijous
de 15 a 16h o de 16 a 17h
Gratuït. Inscripcions al Casal Cívic del Xup

Reforç escolar
Dirigit als alumnes de 5è i 6è de l’Escola Muntanya del Drac.
Dimarts
de 17 a 18h: alumnat de 5è a la seva
mateixa aula.
Dijous
de 17 a 18h: alumnat de 6è a la seva
mateixa aula.
Gratuït. Inscripcions a l’Escola Muntanya
del Drac

Educació lúdica
de migdia
Dirigit a l’alumnat del cicle mitjà
de l’Escola Muntanya del Drac, tant
alumnes del menjador com amb els
que dinen a casa. L’activitat és de jocs
de taula prioritzant els escacs entre
d’altres jocs.
Dimarts i dijous
de 14 a 15h: dos grups estables
Gratuït. Inscripcions a l’Escola Muntanya
del Drac

Reforç d’anglès
Dirigit a tot l’alumnat de secundària
del barri.
Dimarts i dijous
de 16 a 17h
al local d’activitats de l’Associació de
Veïns (antic local dels Geganters).
Cal fer-se soci de l’Associació de Veïns. Inscripcions a l’Associació de Veïns del Xup.

Cursos i tallers
t

mporalmen

Suspesos te

Infants-jugar
i descobrir

Creixement interior,
salut i qualitat de vida

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.

Ioga
L’equilibri del cos, la ment i l’esperit per al
benestar físic i mental.
Fins al 16 de desembre

		
De dimarts a divendres
		
Actiu de 17 a 19h 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 i festes.
		
Dilluns, dimecres, dijous i
		
Actiu divendres
		
de 16.30 a 19.30h al Casal Cívic

Dimarts
de 17:15 a 18:45h al Casal Cívic
Fitness estàtic jove
Exercicis per enfortir i tonificar el cos.
Fins al 18 de desembre

Dimecres
de 17:15 a 18:45h al Casal Cívic
Cuina de Nadal
Del 2 al 16 de desembre
Dimecres
de 17:15 a 19:15h al Casal Cívic

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
Gimnàstica suau
Exercicis especialitzats indicats per a gent
gran. Intensitat suau.
Fins al 15 de desembre
Dimarts
de 17:30 a 18:30h al Casal Cívic
Fitness estàtic adults
Tonifica el teu cos!
Fins al 14 de desembre
Dilluns
de 19 a 20h al Casal Cívic
Pilates
Per treballar musculatura, resistència,
flexibilitat i control de la respiració i la
ment.
Fins al 15 de desembre
Dimarts
de 19:30 a 20:30h al Casal Cívic

Activitats de
formació i cultura

Coral
Fins al 18 de desembre

Taller jove: Emociona’t
Benestar emocional: autoestima, canvis
de l’adolescència i afectivitat.
Fins al 29 d’octubre

Cuina dels sabors
Fins al 25 de novembre

Divendres
de 17:30 a 19h al Casal Cívic

Tonificació suau per gent gran
Tonificació per enfortir el cos.
Fins al 17 de desembre

Arts escèniques i musicals

		 Divendres
		
Actiu de 18 a 19h al Casal Cívic

Per llepar-se als dits

Gestió emocional
Per saber gestionar les nostres emocions i
fer-les més funcionals i saludables.
Fins al 20 de novembre

Dilluns i dimecres
de 17 a 18.30h – grup nens
de 18:30 a 20:30h – grup adults
al gimnàs de l’Escola Muntanya
del Drac
Organitza: Associació de Veïns del Xup

Videoclip jove
Fins al 15 de desembre

Dijous
de 17 a 18h al Casal Cívic
Coorganitza: AVV del Xup.

Dimecres
de 19:30 a 20:30h al Casal Cívic
Coorganitza: AVV del Xup

Activitats físiques

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

Tallers tradicionals
Ganxet
Fins al 17 de desembre
Dijous
de 15 a 16.30h al Casal Cívic
Labor de retalls - Patchwork
Costura a partir de la unió de retalls de
roba. Fins al 14 de desembre
Dilluns
de 15 a 16:30h - grup 1
de 16:45 a 18:15h - grup 2
al Casal Cívic

Activa la memòria
Fins al 14 de desembre
Dilluns
de 17 a 18h al Casal Cívic

Curs d’alfabetització en català per a
persones nouvingudes
Fins al 17 de desembre
		
		
Actiu
		
		

Dimarts i dijous
de 15 a 16:30h al local d’activi
tats de l’Associació de Veïns
(antic local dels Geganters).

Fem comunitat
Intercanvi d’activitats entre les diferents
cultures que conviuen al barri.
Fins al 16 de desembre
Dimecres
de 15 a 16h 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
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Esmorzem?
La importància
de l’esmorzar
- Recomanacions per a
persones adultes sanes
Avorrit d’esmorzar cada dia el mateix?
Se t’han acabat les idees?
Vols provar de començar el dia amb un esmorzar
mes ric, equilibrat i saludable?
Et proposem un recull de consells i recomanacions per
començar el dia amb energia renovada.

Què passa si no esmorzem?
La falta de glucosa produeix:
• Decaïment
• Manca de concentració
• Mal humor
• Manca d’energia
• Descens en el rendiment
• Mal de cap
• Dieta de poca qualitat

Un esmorzar equilibrat
ha d’incloure :
Farinacis:
pa o torrades, muesli, flocs de blat o d’arròs.
Millor eliminar els cereals rics en sucre.
Làctics:
llet o iogurt natural (sense sucres afegits).
Fruita fresca
de temporada sencera, a trossos o en suc.

Teresa Martin Viñolas
Infermera

s
L’esmorzar es considera el menjar me
lmo
de
s
pré
important del dia ja que, des
i
cos
tre
tes hores de descans, activa el nos
es
min
serveix per repostar els minerals i vita
mentre
que el nostre organisme ha utilitzat
con
rat
ilib
dormíem. Un esmorzar equ
mes
s
-no
tribueix a començar el dia sentint
vius i actius.
ÉS RECOMANABLE UN SOL ÀPAT D’ESMORZAR A
PRIMERA HORA. PERÒ SI NO ES TÉ PROU GANA
O BÉ ALGUN DIA NO HI HA GAIRE TEMPS, ES
POT REPARTIR EN DOS ÀPATS.

Què passa si ESMORZEM
CORRECTAMENT?
• millora de l’estat nutricional
• ajuda a millorar la ingesta de la major part dels
nutrients que necessitem durant el dia
• s’accelera el metabolisme i afavoreix la prevenció
de l’obesitat
• millora la concentració
• millora el rendiment

S’aconsella prendre
aigua al llarg del matí.

Ull!!!!

amb aliments i begudes
processades i ensucrades
que acostumen a ser
habituals als nostres
esmorzars, per això i només
de tant en tant podem
esmorzar :
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Esmorzar

Llet amb cafè
gral
30g-40g de pa inte
e+
amb oli d’oliva verg
pernil o formatge

Mig matí

1 mandarina
a seca
1 grapadet fruit
es ,
(nous , avellan
ametlles...)

Sucre, mel, melmelada,
xo
cacau en pols, mantega, colata
m
argarina
sucs de fruita en brics, ba
tuts de llet i xocolata
batuts de llet i suc de fru
ita, iogurts ensucrats
i altres postres làctiques
(flams, natilles….),
brioixeria, galetes, cereals
d’esmorzar ensucrats, embotits i carns pr
ocessades

Esmorzar
Bol de iogurt amb daus
de poma i muesli,
flocs de civada o arròs

Mig matí
Entrepà 30g-40g de
pernil serrà o ibèric

Respecta el teu temps per esmorzar
20 minuts mínim. Si és possible,
evita les presses i les pressions.
Comparteix l’esmorzar en família,
companys de feina,… encara que sigui
poca estona i gaudeix-lo!

Llet amb
c
30gr-40gr afè
amb tomà pa integral
q
formatge uet i
fresc

Mig matí

Esmorzar
I els consells finals són :

Esmorzar

Iogurt natural amb
s
flocs de civada, arrò
inflat i panses

Mig matí
Llet amb cafè
Daus de meló

Una peça
d
un grapad e fruita i
e
dessecada t de fruita
(
prunes se panses,
q
orellanes,. ues,
..)

Opinió

En defensa
de nuestras
pensiones
Hago un llamamiento a todos los pensionistas, hombres y
mujeres de nuestro país: debemos ir todos a una en defensa de nuestras pensiones, porque debemos de cobrar una
pensión digna.
Para que podamos vivir con dignidad, la pensión mínima
debería ser igual que el salario mínimo interprofesional de
950 euros mensuales. Hay personas que cobran por debajo
de 600 euros mensuales, con eso no se puede vivir, pues el
coste de la cesta de la compra ha tenido una subida superior al 7% como mínimo en un par de años.
Hay gente muy rica, como el gobernador del Banco de España o como la patronal CEOE, que dicen que las pensiones
no se pueden mantener y quieren que se hagan recortes.
Si la bolsa de las pensiones no hubiera sido saqueada por la
cantidad de unos 60.000 millones de euros para el rescate
de los bancos, podría haber dinero suficiente para todos.

Por otra parte lo que se tendría que subir son los salarios
de los trabajadores, eso supondría más ingresos en las cotizaciones a la seguridad social y la Caja de las Pensiones se
reforzaría. Y el dinero que nos han sacado para rescatar a
los banco, el gobierno tendría que hacer que lo devolvieran
a la Caja de las Pensiones.
El gobierno también tendría que garantizar las pensiones
en los presupuestos generales del Estado. Nosotros, con
nuestro trabajo hicimos que la economía del país fuera más
boyante, por lo tanto ahora tendríamos que ser más respetados y garantizarnos una vejez digna, pues la merecemos.
Por eso pido a los pensionistas de todo el país que se unan
a las Plataformas en Defensa de las Pensiones y se concentren todos los lunes en las plazas de los pueblos, en el
momento que la situación sanitaria lo permite.
Joaquim Vizcaino
El Xup (Manresa), 8 de octubre de 2020

Opinió

Contra la
violència de
gènere
Crec que és el moment ideal per fer reivindicacions, reivindicacions contra la violència de gènere i les violacions. Cada
dia al món hi ha 137 dones que són maltractades psicològica i físicament o violades, i això és indignant.
Indignant és el fet que els pares d’una noia, li hagin de dir
a la seva filla com ha d’anar vestida i amb quines persones
s’ha d’ajuntar per por que sigui violada, i en canvi els pares
dels nois no els hi diguin als seus fills que no vol dir no.
Però clar, si l’Estat ho posa tan fàcil, com volem que no hi
hagin violacions. L’Estat és capaç de deixar lliure a un home
que ha violat a una dona, perquè considera que és abús. Ara
que passa que abusar d’una persona no és cap delicte però
expressar un dret d’opinió sí? Ridícul.
Les dones ens mereixem ser escoltades, respectades, i
lliures d’anar com vulguem i amb qui vulguem sense tenir
por de res.
Les dones no mereixem ser maltractades per les nostres
parelles i tampoc mereixem tenir por de dir res a ningú pel
que diran.
Perquè un noi si està amb moltes noies, és el millor i una
noia si està amb molts nois, és una PUTA?

Ara demano:
- Tan difícil és regalar roses en comptes de cops de puny?
- Tan difícil és dir coses boniques, en comptes de menysprear?
- Tan difícil és fer una abraçada en comptes de clavar
ganivets?
Segurament no, no és gaire difícil però fins que no hi hagi
un canvi a escala social i estatal, per desgràcia això no
canviarà.
Ainhoa Puig, del grup de joves del Casal Cívic.

2 de març de 2020

Què expliquem als infants
sobre el coronavirus
SARS-CoV-2?
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El coronavirus provoca infeccions
respiratòries a les
persones i la majoria
tenen símptomes lleus
com els d’una grip.
El virus es va
descobrir a la Xina el
desembre de 2019
i fa poc ha arribat a
Catalunya.
Molts professionals sanitaris
estan treballant per entendre
millor el virus i reduir així els
seus riscos. Per exemple,
s’està investigant
per trobar una
vacuna i possibles
medicaments.

Com en totes les infeccions,
per prevenir-la el
més important és
rentar-se bé les
mans amb aigua
i sabó durant 20
segons.
Si tossiu o
esternudeu,
tapeu-vos la
boca i el nas amb
mocadors d’un
sol ús o amb la cara interna del
colze i després
renteu-vos les
mans.

Per a més informació, consulteu
canalsalut.gencat.cat/coronavirus o truqueu al

/Salut

Com puc demanar
atenció sanitària sense
desplaçar-me?
/ Demanant cita prèvia a través de
per fer consultes
mèdiques o
d’infermeria i tràmits.
/ Trucant per telèfon
al teu CAP.

20 d’abril de 2020

/ A través de les apps:
STOP COVID19 CAT, per al
seguiment i la vigilància de
símptomes de COVID-19.
GestioEmocional.cat,
per a la gestió
de la salut emocional.

/ Trucant al
per a urgències
sanitàries o consultes.

/Salut

/Salut
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Com m’atenen els professionals sanitaris
de forma no presencial?
/ A través de l’eConsulta
/ Per videoconsulta
/ Per trucada telefònica
Si encara no tens accés a La Meva Salut, ara de forma
excepcional, pots demanar el teu usuari i la contrasenya

a través
de l’enllaç:
trucant
al telèfon:

canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre

900 053 723

(de dilluns a divendres
de 8 h a 20 h)

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

/Salut

