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El Xup lliura 386
signatures per un
“Autobús digne”
Algunes consideracions:

L’Associació de Veïns del Xup vol,
exposar, en nom dels veïns i veïnes del
barri, la seva disconformitat amb el
servei d’autobús que ofereix l’empresa
Segalés, així com la gestió que en fa
la secció de mobilitat de l’Ajuntament
de Manresa que no inclou el transport
del barri com urbà, amb el greuge que
això comporta.
És per això que el passat 21 de desembre de 2020 es va lliurar a l’Ajuntament de Manresa un total de 386
signatures del veïnat del Xup per fer
constància que el barri vol una millora del servei i ser inclòs com a urbà
perquè forma part de la ciutat.

1.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.
2.Segons el padró municipal d’habitants del 2018, el Xup compta amb
892 veïns i veïnes. Dels quals 148 són
menors. Així doncs hi ha 744 persones
majors d’edat. Per tant, les 386 signatures recollides signifiquen un 52%
del total de persones majors d’edat
del barri.
3.Des de l’inici de la pandèmia del covid-19 el servei de bus del barri va patir greus retallades en la freqüència
del servei, han calgut moltes queixes
i insistència veïnal per tal que a poc
a poc el servei tornès a la normalitat.
Fins a l’1 de desembre de 2020 no es
va restablir el servei de bus cada mitja
hora.

4.Els autobusos no solen estar en condicions per a traslladar persones de
mobilitat reduïda, les queixes veïnals
en aquest sentit han estat recurrents
en els darrers anys. Cal que s’introdueixin millores en la flota d’autobusos per oferir un servei de qualitat de
forma permanent.
5.El preu del servei és més car que
en qualsevol altre barri de la ciutat.
Exigim una disminució del preu de
forma significativa, més encara en
un barri obrer i popular, amb escassos
recursos econòmics, com el nostre.
Així doncs, des del Xup exigim que el
servei de bus esdevingui bus urbà i
que aquest s’ajusti a les necessitats
dels veïns/es i per tant els horaris,
els preus o les parades es consensuïn
amb el veïnat, no pas que s’apliquin
en funció dels interessos de l’empresa
concessionària.
Associació de Veïns del Xup

Veïns Connectats
Per tal de millorar la comunicació entre les Comunitats de Veïns, garantir
una bona convivència veïnal i oferir
un servei de proximitat a aquestes
per tal de millorar la seva organització
interna, l’Associació de Veïns del Xup
planteja una nova iniciativa.
Es tracta de mantenir informats als
presidents d’escala a través d’un grup
de WhatsApp, d’aquesta forma la comunicació amb l’Associació serà més
fluida i si hi ha incidències en l’àmbit
del barri es podrà fer córrer la veu de
forma més àgil i efectiva.
La iniciativa també vols desenvolupar
una diagnosi a través d’entrevistes
personals amb els presidents d’escala
respecte a la convivència veïnal, l’estat
dels blocs i de les condicions en les
quals viuen els membres de la comunitat.
Aquesta acció estarà vinculada al
projecte Propers i amb la informació
recollida es vol complementar una
nova diagnosi del barri i desenvolupar
accions de millora de la qualitat de
vida dels veïns i veïnes del barri.
PDC i Associació de Veïns del Xup

El 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
hi ha una dotzena de casetes de biblionius i en concret el del barri del Xup,
és apadrinat per l’Associació de Veïns
del barri, qui vetlla 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.

Us animem a gaudir-lo, respectar-lo i 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!
PDC i Associació de Veïns del
Xup

Vacunació
COVID-19
Fa un any què es va començar a estendre la infecció pel virus SARS-Cov2 per
tot el mon. La rapidesa de contagis i
les devastadores conseqüències en la
salut de les vides humanes, van fer
plantejar què una solució podia ser
vacunar a la població.
Ara ja tenim diferents vacunes anticovid19 per prevenir, en cas de contagi,
què hi hagin conseqüències en la
salut, com hospitalitzacions, limitacions irreversibles i altres símptomes.
Això vol dir que la vacuna covid19 és
una mesura més de protecció afegida
a la del rentat de mans freqüent – ús
de mascareta correctament col·locada
– distància social més 1,5m i ventilació
d’espais.
Atenció Primària va assumir la vacunació covid-19 l’última setmana de
febrer 2021. Des del CAP Sant Andreu
es van mobilitzar els recursos materials i sobretot del personal necessaris,
per començar la vacunació als veïns
del barri del Xup de Manresa, segons
els criteris de priorització per grups
de risc marcats pel Departament
de Salut. Així doncs, es va iniciar la
vacunació de persones amb discapacitat ateses habitualment al domicili
majors de 80 anys i els dos cuidadors
principals, el dia 26 de febrer.
El Departament de Salut va recomanar a l’Atenció Primària de Catalunya, aprofitar els espais alternatius i
externs al centre sanitari on s’havia fet
la vacunació de la grip la temporada
passada. Cada setmana s’organitza la
vacunació covid-19 des del CAP, segons
la disponibilitat de vacunes. Durant
la campanya de vacunació covid-19
Salut marca els canvis d’organització
per arribar a vacunar més persones, en
altres punts centralitzats de vacunació
a la ciutat. Al Palau Firal de Manresa,
persones què es poden desplaçar,
detectades per grup risc via SMS com
les persones dels equips professionals
essencials. I, el punt centralitzat del
CAP Sant Andreu, és a l’edifici l’Anònima de Manresa, per les persones

citades via telefònica per grups de risc
prioritzats segons avanci la campanya
de vacunació.
Des del CAP Sant Andreu, amb la bona
predisposició de l’Associació de Veïns
del Xup, el divendres 5 de març, les
infermeres vam començar a vacunar
enfront el coronavirus als veïns del barri del mateix grup prioritzat per salut,
majors de 80 anys amb el principal
cuidador, què podien desplaçar-se fins
el local de l’Associació. Un total de 32
persones van rebre la primera dosi de
vacuna covid-19. Alhora que un altre
equip d’infermeres van anar vacunar
a domicilis del barri a un total de 12
persones. El divendres 19 de març es
van rebre la segona dosi de vacuna
covid-19 les persones d’Atenció Domiciliària. I, el 26 de març es va fer doble
vacunació de la segona dosi, al local de
l’Associació 35 persones i al domicili, 8
persones.

Les persones de grup de risc majors
de 80 anys primer, i després els majors
de 70 anys què es vulguin vacunar enfront la covid-19 al local de l’Associació
de Veïns del Xup, trucaran al telèfon
de l’Associació 623611461 per apuntar-se a la llista d’espera. El dia de la
setmana, què es pugui vacunar segons
la disponibilitat de vacunes, serà en
divendres de 9h a 12h.
Des del CAP Sant Andreu manifestem el millor agraïment per la gran
col·laboració en poder portar a terme
la tasca infermera de prevenció de als
veïns del Xup.
Pilar Puig, infermera CAP Sant
Andreu de Manresa de la Fundació
Althaia

Servei
Comunitari
al barri
eren les necessitats que podem cobrir,
i després vam fer diferents equips de
treball per tal de dur a terme la neteja
de la riera i neteja i pintura de les
parets.

Aquest any els alumnes de quart
d’ESO de l’Institut Manresa Sis havíem
de dur a terme el Servei Comunitari
ja que és una acció educativa, en el
marc del currículum obligatori, que
vol promoure que els alumnes experimentem i portem a terme accions
de compromís cívic, per tal de formar
part activament de la ciutadania.
Des de l’Institut ens vam plantejar
poder participar amb el nostre entorn
més proper, el barri del Xup, i així vam
començar, intentant conèixer quines

Comencem a les 15h i treballem fins a
les 17h : l’equip de neteja del riu, ens
vam dedicar a netejar un espai que
estava ple de runa, el vam netejar i
desbrossar. En canvi, l’equip de pintura, el que solem fer és pintar parets,
sostres alguna vegada, finestres, també netegem el que estigui molt brut
i ho deixem com nou. Hi ha molt bon
treball en equip i ens ho passem molt
bé mentre treballem, mai falten els
riures, de vegades venen els veïns del
barri a ajudar-nos i així acabem més
ràpid. Acabem una mica esgotats però
sempre sabem que hem fet una bona
feina i ho celebrem fent un berenar

conjunt, sempre amb l’ajuda del nostre monitor, treballem bé i amb ganes.
Volem agrair a l’Associació de Veïns del
barri ja que des de l’inici han escoltat
les nostres propostes i ens ajuden
cada dia per tirar endavant aquesta
iniciativa.
Alumnes Institut Manresa Sis

Recollida
d’aliments
i roba
vam animar a totes les classes a participar, així com també a la gent del barri.
A més, vam crear un instagram per
anunciar el que fèiem més enllà del
barri i l’institut. Vam penjar el cartell
informatiu perquè, si volien col·laborar,
els hi quedés clar, i ho vam compartir a
diferents persones perquè vinguessin a
portar alguna cosa que tenien!
Tot va començar, quan l’Ona, va anar
amb la seva mare a portar aliments
en una associació de Manresa que es
dedica a donar aliments a les persones
del barri. Va pensar que a l’institut
on anem, el Manresa Sis, podríem fer
un projecte per aconseguir recollir
aliments i donar-los a persones que ho
necessitin.
Nosaltres tres, la Jana, la Khadija i
l’Ona, unes alumnes de 3r d’ESO, vam
iniciar el projecte amb la idea de crear
una organització i de fer-ho possible.
Vam acabar complint tot el que ens
havíem proposat!
Al principi del projecte, teníem dubtes
de si l’acció que portàvem a terme aniria bé: que no poguéssim recollir prous
productes, que no poguéssim repartir
tot el que haguéssim recollit, entre
d’altres. Malgrat els neguits, al final ha
estat un èxit!
Tot el material recollit no només l’hem
repartit pel Xup, sinó que també en una
associació que ho reparteix a un altre
barri de Manresa.
Segurament haureu vist alguns cartells
pel barri, que anunciaven els aliments i
productes més necessaris per la recollida, a on s’havien de portar, quins dies i
a quina franja d’horari.
Després, al cap d’uns dies vam anunciar
que es repartirien una part dels productes recollits pel barri. Ho vam explicar i

Vam posar una caixa gran a l’entrada, i
entre els nens i nenes de les classes, els
professors, la família, amics, coneguts,
nosaltres… vam aconseguir omplir-la
tota i fins i tot molta part del passadís... 150 kg!
Vam recollir aliments com, llegums,
pasta, arròs, farina, llevat, sucre,
ous, llet, galetes, tonyina i sardina en
llauna… També vam recollir productes
de neteja, estris de la llar, i molta roba
classificada per edats.
Per repartir-los, al principi vam voler
posar una paradeta a la plaça per poder
repartir-los en persona. Llavors, vam
pensar que era una mala idea i vam
passar per algunes cases preguntant
si necessitaven algun tipus d’aliment
o roba, però només vam poder re-

partir-ne a tres famílies. Com que no
podíem saber ben bé qui necessitava
realment els productes, ens vam posar
en contacte amb l’Associació de Veïns
del barri perquè ells sabrien gestionar
millor a qui destinar els productes
recollits. Ens van dir que els vindrien
a buscar un dia i els van repartir a les
persones que ho necessitaven!
Estem molt contentes amb el resultat
del projecte i de la recollida que hem
fet ja que creiem i esperem haver
millorat una mica la vida de famílies
d’aquests dos barris de Manresa, i
aquest era l’objectiu principal del
treball.
Jana Xandri, Ona Bonet i Khadija
Oumouhou, alumnes de l’Institut
Manresa Sis

Curs
d’empoderament
de dones migrades
Aquest curs s’emmarca dins del “Programa per la prevenció i abordatge
de la violència masclista en l’àmbit
comunitari d’origen tradicional” de la
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya,
i del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
És una acció formativa orientada a
l’empoderament de dones d’origen migrant que inclou les següents càpsules
formatives: competències lingüístiques
en llengua catalana (nivells alfabetització i inicial-A1), coneixement de la
societat d’acollida, formació ocupacional i prevenció de violències de gènere.
Aquest contingut forma part del bloc
formatiu que preveu la Llei d’Acollida
per les persones estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya i forma
part del Servei de Primera Acollida.
Aquest servei, considerat com l’eix
central de les accions d’acollida a Catalunya, pretén donar als seus usuaris
i usuàries “una primera oportunitat
per adquirir unes habilitats bàsiques
per a poder arribar a ésser autònomes
personalment”.
Acció formativa al nostre barri
Les alumnes que assisteixen a la formació, dos cops per setmana seguint
el calendari escolar, també estan duent
a terme un curs de llengua catalana
organitzat per l’Associació de Veïns, per
aquest motiu el curs d’empoderament
se centra sobretot a donar coneixements i eines, que els sigui útils en el
seu dia a dia. Es potencia l’expressió
oral, perquè l’aprenentatge de qualsevol llengua ha d’anar lligat a la seva
funció comunicativa. Totes les unitats
didàctiques es treballen tant a nivell
escrit com oral, i es fa una adaptació
al municipi de Manresa i al barri del
Xup. La interactuació de les alumnes és
molt bona, s’afavoreixen dinàmiques
de treball en grup amb l’objectiu de
potenciar al màxim l’aprenentatge coo-

peratiu, considerant la diversitat entre
les participants com un recurs enriquidor capaç d’estimular aprenentatges
diversos per part de tothom. Es reforça
la col·laboració, el diàleg, el respecte
i la tolerància entre les alumnes i es
propicia que tothom pugui participar
en les activitats proposades. La seva
participació és molt bona i ho fan de
manera totalment voluntària.
Al principi la seva inseguretat era molt
apreciable i l’autoestima molt baixa.
Actualment no tenen cap problema
en preguntar dubtes, això vol dir que
s’està fent un bon camí en el seu empoderament. Solen preguntar temes relacionats amb l’estructura del sistema
escolar i la formació per adults, l’accés
a determinats serveis de l’administració
tant locals com estatals, la legislació
laboral i tràmits d’estrangeria. Pel seu
interès i hores de dedicació, el nivell de
llengua catalana impartit és més propi
d’un A2 (nivell bàsic) que un A1. S’està
encoratjant a les alumnes que continuïn la seva formació al Consorci per la
Normalització Lingüística.
El projecte ha treballat de forma molt
estreta amb el Pla de Desenvolupament
Comunitari del barri per tal de vincular
a les dones participants amb l’entorn,
amb l’Escola Muntanya del Drac per tal
de fer-les partícips de les dinàmiques
que desenvolupa la comunitat educativa i com a nexe d’unió amb ella la TIS
(Tècnica d’Integració Social) de l’escola,
amb el Punt Òmnia com a espai per
a treballar l’alfabetització digital i les
classes de català que es porten a terme
la FAVM al barri del Xup.
L’Associació té previst sol·licitar a la
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
la realització d’una segona edició de
l’acció formativa per tal d’empoderar a
dones nouvingudes del barri durant el
proper curs escolar 2021-2022.
PDC i Associació de Veïns del Xup

Taller d’alimentació
saludable
Des de l’Associació de Veïns s’ha impulsat un seguit de tallers de nutrició
saludable per a infants. En ells s’ha donat alternatives a les mares per a poder
introduir aliments sans i també optar
per opcions saludables de berenars i
esmorzars.

Na Laura Pérez, nutricionista a Alternatura-Dir/Gimbe, ha explicat com saber
llegir correctament les etiquetes, intentar no abusar dels sucres i poder donar
opcions saludables des de ben petits
als nostres fills/es, tenint en compte la
presentació dels plats i el valor nutricional. El taller ha mostrat de forma
pràctica com cuinar opcions saludables, econòmiques i ràpides, fent ús de
productes de temporada i proximitat.
PDC i Associació de Veïns del Xup

Endavant noies!
Cursos d’alfabetització en català per
a persones nouvingudes
Els dimarts fem classe de català amb
un grup de 10 noies marroquines, totes
amb moltes ganes d’aprendre a parlar
i escriure el nostre idioma. Elles fa poc
temps que viuen aquí, però la majoria
han estudiat francès al Marroc i com
que són molt espavilades i treballadores, estan fent progressos significatius,
especialment en el tema d’escriure i
adquirir vocabulari nou.
Durant les setmanes que no hem pogut
fer classe presencial, vaig preparar uns
petits quaderns setmanals amb fitxes
per fer a casa i quasi totes elles els van
portar fets de forma regular.
És un grup molt cohesionat, hi ha una
bona amistat entre elles, i jo, a part de
fer classe, em sento com una amiga
més. Parlem de tot (com podem, clar!),
fem bromes i procurem que l’hora i
mitja que dura la classe, sigui una estona per treballar el català i passar-la en
bona companyia, oblidant problemes i
maldecaps.
Els dijous, un altre grup de 10 noies,
també marroquines, formen part del

curs d’alfabetització en català. La
majoria d’elles ja fa temps que viuen al
Xup, però pràcticament no han pogut
estudiar i pel fet de tenir poques relacions amb nadius del país, parlen molt
poc el català.
Amb elles treballem les nocions bàsiques de l’idioma i durant el temps que
no vam poder fer classes presencials,
també van fer els quadernets de fitxes
que els hi vaig anar donant.
Són dones animoses, amb ganes
d’aprendre i de relacionar-se entre elles,
de parlar i de riure una estona, i jo m’hi
sento molt a gust, com a mestra i com
a companya!
Particularment admiro molt a aquestes noies, perquè entenc que és difícil
marxar del teu país i venir a raure a una
comunitat amb costums molt diferents
de les teves, amb un idioma minoritari i difícil d’aprendre (amb les E i les
I que sonen igual!!), deixant enrere
família i amistats. I així i tot, venen
voluntàriament a les classes, no perden
el somriure ni l’amabilitat i busquen a

tota hora millorar el seu futur i el dels
seus fills i filles.
Mireia Giménez Castells,
professora dels cursos d’alfabetització
en català per a persones nouvingudes

Escola Muntanya
del Drac
Maduixers
Els nens i nenes de primer de cicle inicial
de l’Escola Muntanya del Drac estem estudiant les plantes. Com que dimarts i dijous
portem fruita per esmorzar, vam veure
que una fruita que ens agrada molt és la
maduixa. Per això vam decidir aprendre
cosetes sobre elles.
Vam comprar planter de maduixeres i vam
sembrar un parell a les rodes reciclades
que tenim a l’entrada de l’escola i vam
plantar quatre més al nostre tros d’hort. A
internet i amb l’ajuda de mares i alumnes
grans vam veure com es deia “maduixa” en
diferents idiomes (català, castellà, anglès,
francès, alemany, àrab i urdú).
Hem vist les parts de la maduixera i les
hem dibuixat. Estem molt contents perquè
les nostres maduixeres ja tenen flors.

Descobrim la natura
Des de Cicle inicial (1r i 2n de Primària) de l’Escola Muntanya del Drac, hem estat fent un treball de descoberta de
l’entorn i de l’hort que ens ha servit per aprendre moltes
coses!
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fem servir guies de camp, per poder aprendre com
es diuen les flors, els arbres, els bolets i els ocells que
tenim al nostre entorn.
Hem après que no s’han d’agafar flors perquè hi ha
animals que les necessiten per poder viure, sobretot
els insectes.
Hem après que no s’han d’aixafar els animals que
caminen per terra, perquè els hem de respectar i n’hi
ha alguns, que ens donen menjar, com per exemple,
les abelles.
Quan som al bosc, si fem silenci, podem veure i sentir
molts animals i podem aprendre més coses d’ells.
A la Riera de Rajadell, hem vist que hi ha ànecs de coll
verd i ens n’hem adonat que hi ha més aigua durant
la primavera.
Hem descobert, que al costat de la Riera de Rajadell
hi ha una casa-niu pels ocells.
El bosc, ens relaxa i ens ajuda a pensar amb més
tranquil·litat, sense que ningú ens molesti.
Quan anem al bosc, ens emportem lupes deferents
per poder observar els detalls més petits que ens
ofereix el bosc.
El bosc serveix per descobrir animals i plantes que no
sabíem que existien.

Un Carnestoltes
diferent
Els nens i nenes del programa Jugar i
descobrir del Casal Cívic van dedicar les
dues setmanes anteriors a la festivitat
de Carnestoltes a confeccionar la seva
disfressa.
El grup dels més petits van disfressar-se de pallassos, fent ells mateixos
el seu barret, la seva corbata i la flor de
la solapa.
El dia de la celebració els vàrem posar
música i van poder realitzar diferents
jocs i activitats.
Els de la sala de grans, es van fer unes
màscares molt originals i personalitzades amb goma eva.
Es va trobar a faltar la rua tradicional
pels carrers del barri, la gresca i la xerinola que comporta aquesta diada tan
esperada pels infants.
Tot i això els nens i nenes varen gaudir
molt d’aquest gran dia.
Casal Cívic del Xup

Activitats
en línia al
Casal Cívic
Actualment s’estan realitzant al Casal
les següents activitats en línia, destinades als adults: ioga, pilates, fitness,
cuina, gestió emocional, memòria per
a la gent gran, i “Fem Comunitat”.
Malgrat les limitacions que pot tenir
el fet de realitzar una activitat en
línia, hem notat un increment de la
participació en aquest primer cicle de
programació del 2021 en comparació
al 3r cicle de l’any passat. Els usuaris
estan contents de poder continuar
fent activitats i s’han adaptat en la
nova modalitat telemàtica.

Les persones interessades a participar
de les activitats, només han de trucar
al casal i se’ls facilitarà un enllaç de
la plataforma jit.see meet que els derivarà directament a l’activitat en línia.
Si els participants no coneixen prou
bé aquest funcionament telemàtic, el
Punt Òmnia del Casal els ajudarà amb

els dubtes que puguin sorgir.
Tot i així estem esperant tots amb
ganes i il·lusió, quan ens ho permeti la
situació epidemiològica, poder reprendre de forma presencial les activitats
al equipament.
Casal Cívic del Xup

Espai Jove
L’Espai Jove del Xup és un programa
adreçat a joves a partir de 12 anys a
traves del qual es dona suport al treball escolar i es fan activitats lúdiques
i educatives com tallers, jocs i festes.
Els joves poden participar d’aquest
programa les tardes de dilluns, dimecres, dijous i divendres de 17 a 20h de
la tarda al Casal Cívic del Xup. Alguns
dels tallers que actualment es porten
a terme són:
•Taller de costura on els joves poden
desenvolupar nocions bàsiques de la
costura tot creant algun complement
o peça de roba.

•Teatre jove. Tot i les limitacions actuals a l’hora d’escenificar una obra de
teatre hem decidit començar a gravar i
editar diferents vídeos per acabar fent
una obra de teatre en forma d’audiovisual.
També gaudim d’estones lliures a la
sala on poder fer deures, treballs,
manualitats i gaudir i passar una bona
estona. L’Espai Jove permet als adolescents disposar d’un petit oasi de lleure
i interacció social.
Casal Cívic del Xup

Dia Internacional de
la Dona Treballadora
Amb el Grup de Joves del Casal hem volgut commemorar i treballar el Dia Internacional de la Dona Treballadora a través de la visualització de diferents vídeos
per tal de reflexionar sobre les diferents desigualtats que actualment hi ha entre
els homes i les dones i que moltes vegades ens passen desapercebuts. Un cop
reflexionat el tema han plasmat a través d’una petita exposició artística els seus
pensaments i sentiments.
Des del casal seguirem reivindicant amb força els drets i el paper de la dona a la
societat, es per això que cada dia treballem a favor de la igualtat de gènere i per
una societat lliure de discriminacions i violències.
Casal Cívic del Xup

Jove,
això
t’interessa!

GARANTIA JUVENIL
Iniciativa europea d'ocupació per
reduir l'atur juvenil
Tens entre 16 i 29 anys?
No estudies ni treballes ?
Inscriu-te !
900 800 046
(telèfon gratuït SOC)
QUÈ T'OFERIM ?

FORMACIÓ
FEINA
EMPRENEDORIA
MOBILITAT INTERNACIONAL

MES INFORMACIÓ AL PDC XUP
LOCAL L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DILLUNS I DIMECRES DE 10 A 12

“Pels nens i nenes
treballem,
perquè ells són els
que saben estimar,
perquè ells són
l’esperança del
món.”
José Martí

> 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!

Club de Futbol
Pare Ignasi Puig
Pero volvió a confinarnos, hasta el punto que decidimos el no hacer ni futbol
base, pero ahora volvemos a reanudar
la competición la cual esperamos no
se vuelva a parar, lo cual no tenemos
muy seguro pero vamos a confiar en
que todo pueda solucionarse en breve y
podamos volver a la normalidad.

Buenas tardes a todos/as

Pero este tiempo nos ha servido para
tener reuniones con el ayuntamiento
para conseguir el campo de césped. En

El Club de Futbol Padre Ignacio Puig
quiere expresarles sus sentimientos
más profundos.
Ha pasado un año desde que empezó
esta maldita epidemia, tiempo que ha
servido para no poder realizar el deporte que más nos ilusiona como es el
futbol. No hemos podido practicar nada
o casi nada. En el mes de septiembre
pasado parecía que podríamos poder
reanudar nuestra actividad pero no
fue así. Nada más pudimos realizar los
partidos de pretemporada y uno oficial
contra la Font, que por cierto se pudo
ganar.

Punt Òmnia
Durant aquestes setmanes ens
hem trobat cada dimarts per
videoconferència amb el grup
d’informàtica dels dimarts, ja
que presencialment no es podem
veure, parlem pel mòbil i així
no perdem el vincle, i seguirem
fins que puguem reprendre les
classes presencials.

esta reunión la cual asistieron personas
vinculadas al club y a la AVV.
Y sin nada más que comentar eso,
volveremos para llevar a cabo el futbol
base y si cabe con más fuerza que
antes.
Gracias y un saludo a todos/as
Vecinos/as
Socios/as y simpatizantes del club
Club de Futbol Pare Ignasi Puig

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 dimecres
de 9:30 a 12h 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 veïnal d’enterraments que ofereix
l’Associació de Veïns.
Dilluns de 9:30 a 12h
al local de l’AVV.
Punt Òmnia
Castellà per nouvinguts per whatsapp,
taller de memòria, vídeo trucada per
compartir vivències, espai per fer deures,
inscripció en borses de treball, suport
en la realització de tràmits, i pendent de
l’evolució de la pandèmia, cursos de retoc
fotogràfic, taller sobre l’ús de mòbils,
informàtica ,aplicacions per fer videotrucades, i internet nivell bàsic i mig.

Associació de Familiars d’Alumnes
(AFA) - Escola Muntanya del Drac
Edifici Escola Muntanya del Drac

Totes les tardes de dilluns a divendres
de 15 a 21h al Casal Cívic.

Club de Petanca del Xup
Camp de futbol del Xup

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)”

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) – 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

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

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.

Escola Muntanya del Drac
Telèfon: 93 875 21 16
Mail: a8020012@xtec.cat
Web: www.muntanyadeldrac.blogspot.
com.es

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.

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

E-mail: pdcxupmanresa@larada.coop
Web: pdcxupmanresa.cat
Facebook: Pla de Desenvolupament
Comunitari del Xup

Dispensari municipal del Xup
Locals comercials
Horaris: dijous d’11 a 13:30h
Telèfon: 93 875 93 31
Aturat temporalment

Horts municipals
L’Ajuntament de Manresa té habilitades 49 parcel·les d’entre
120 i 150m2 cadascuna, a la zona de darrera de l’escola i el
camp de futbol del barri. Cada parcel·la té assignada, a més,
una guixeta per a eines i materials.
Si vols rebre més informació o sol·licitar l’atorgament d’una
parcel·la, cal contactar amb:
Servei de Gestió de Serveis Urbans
•
•
•
•

Adreça: Edifici Infants. Carretera de Vic
Telèfon: 938752522
Correu electrònic: mediambient@ajmanresa.cat
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14h

Mercat setmanal
Cada dimecres de 8 a 13:30h davant de la pista poliesportiva. Oferta de diferents productes, sobretot fruita i verdura.

Deixalleria mòbil
Els dimecres d’11 a 14h (cada quinze dies), junt al Mercat del
Xup.
Els residus que no es poden llençar en cap dels contenidors
que tenim a la via pública han d’anar a la deixalleria. Al Bages
hi ha dos tipus de deixalleries: les fixes, que són grans instal·lacions situades en alguns del municipis de la comarca; i les
mòbils, que són furgonetes que van recorrent diferents punts
del Bages per recollir residus de mida més petita.
Quins residus podem portar a la deixalleria mòbil?
Electrodomèstics i ferralla de petit format (tipus televisor
petit), bateries, cables elèctrics, fluorescents, oli vegetal, piles,
radiografies, roba, toners, coles i dissolvents, pintures i vernissos, esprais, càpsules de café, CD i DVD.
Consorci del Bages per a la gestió de residus

Projecte

“Èxit escolar
al Xup”
Curs d’empoderament per a
dones migrades
Dirigit a les famílies de l’Escola Muntanya del Drac.
Coneixement, en llengua catalana, de
l’entorn.
Dilluns i dimecres
de 9:30 a 11h
a l’Escola Muntanya del Drac
Gratuït. Inscripcions a l’Associació de
Veïns del Xup.

Curs “Infoescola”
Dirigit a les famílies de l’Escola
Muntanya del Drac. Comunica’t amb
l’escola i aprèn informàtica.
Inici 7 d’abril, 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

Promou: Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya
Places cobertes. Pròxima convocatòria al
setembre.

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.
Dilluns i dimecres
de 16 a 17h
en línia
Cal fer-se soci de l’Associació de Veïns.
Inscripcions a l’Associació de Veïns del
Xup.

Cursos i tallers
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. Tot l’any

Ioga
L’equilibri del cos, la ment i l’esperit per al
benestar físic i mental.
Del 14 d’abril al 9 de juny

		
De dimarts a divendres
		
Presencial de 17 a 19h al Casal Cívic

Dimecres
de 19:30 a 20:30h en línia
(org. Casal Cívic)

Activitats físiques
Fitness adults
Tonifica el teu cos al ritme de la música.
Amb abdominals i peses.
Intensitat moderada.
Del 12 d’abril al 7 de juny
Dilluns
de 19 a 20h en línia
(org. 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.
		

		
Presencial
		

Dilluns, dimecres, dijous i
divendres Tot l’any
de 17 a 20h al Casal Cívic

Kungfu i Tai-txi
Exercicis de respiració i relaxació per al
vostre benestar interior.
Dilluns i dimecres
de 17 a 18.30h – grup nens t
en
ralmadults
t temp–ogrup
de 18:30
20:30h
Atuara
al gimnàs de l’Escola Muntanya
del Drac
Organitza: Associació de Veïns del Xup

Costura jove
Del 14 d’abril al 9 de juny

Arts escèniques i musicals

		 Dimecres
de 17:15 a 19:15h al Casal Cívic

Coral

Presencial
		

Dimecres t temporalment
Atura
de 15.30
a 17h al Casal Cívic
Organitza: Ajuntament de Manresa
amb la col·laboració de l’AVV del Xup.

Teatre jove
Del 15 d’abril al 10 de juny
		 Dijous
		
de 17 a 18:30h al Casal Cívic
Presencial

Tallers tradicionals

Pilates
Per treballar musculatura, resistència,
flexibilitat i control de la respiració i la
ment.
Intensitat moderada
Del 13 d’abril al 8 de juny
Dimarts
de 19:30 a 20:30h en línia
(org. Casal Cívic)

Activitats de
formació i cultura
Activa la memòria
Del 12 d’abril al 7 de juny
Dilluns
de 17 a 18:30h en línia (org. Casal)

Emociona’t
Benestar emocional, autoestima, canvis
de l’adolescència i afectivitat.
Del 3 al 24 de maig
		 Dilluns
Presencial
		
de 17 a 18:30h al Casal Cívic

Per llepar-se als dits
Cuina de primavera
Del 14 d’abril al 19 de maig
Dimecres
de 17:30 a 19h en línia (org. Casal)

Ganxet

poralment
Aturat tem
Dijous
de 15 a 16.30h al Casal Cívic

Labor de retalls - Patchwork
Costura a partir de la unió de retalls de
roba.
poralment
Dilluns
Aturat tem
de 15 a 16:30h - grup 1
de 16:45 a 18:15h - grup 2
al Casal Cívic

Cursos d’alfabetització en català per
a persones nouvingudes
Tot l’any
		
Dimarts i dijous
		
de 15:15 a 16:45h al local
Presencial
d’activitats de l’Associació de
Veïns (antic local dels Geganters).

Fem comunitat
Intercanvi d’activitats entre les diferents
cultures que conviuen al barri.
Del 12 d’abril al 7 de juny
Dilluns
de 15:30 a 16:30h en línia

Taller de nutrició
Del 4 al 25 de maig
Dimarts
de 17:30 a 19h en línia (org. Casal)

(org. 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

Opinió

Recuerdos de
mi lucha en la
clandestinidad
(1ª parte)
Para comprender mi trayectoria de lucha por una sociedad más justa, social y democrática, donde los trabajadores conquistemos nuestros derechos de libertad, justicia e igualdad, como el derecho de reunión
y asociación política y sindical, por una calidad de
vida de la cual con el régimen de Franco carecíamos,
hay que saber mis orígenes en el seno de una familia
represaliada por el régimen por desafectos.
Yo nací estando mi padre encarcelado. Por eso desde
muy niño ya tenía inquietudes políticas y sociales,
pero en la situación política en que vivíamos era muy
difícil luchar.

Al venirnos del pueblo hacia Manresa, en el año 1952,
ya fue una premonición, pues salimos de Guadix,
provincia de Granada, el día 11 de septiembre, el día
nacional de Catalunya. Por eso y muchas otras razones de peso, como fue que fuimos bien acogidos en
Catalunya, nos identificamos y nos integramos en
esta sociedad.
Cuando me propusieron si quería organizarme en el
PSUC, en 1967, no lo dude ni un instante. Yo estaba
casado y lo consulte con mi compañera Pilar que
había sufrido la explotación desde los 10 años que
empezó a trabajar en el textil, en jornadas de 12 horas
diarias. Ella estuvo de acuerdo en que entrase en el

Assemblea de Veïns presidida per Joaquin Vizcaino als locals de les antigues escoles. Anys 70. Foto: Manolo Sánchez

Partido, pues sabía que solo con organización y lucha
solidaria, podíamos avanzar en una vida más digna en
el futuro.
Inmediatamente, a través de las reuniones clandestinas que celebrábamos, me puse al corriente de cómo
era la situación y empecé mi actividad visitando a
personas que conocía de la construcción y que sabía
que eran desafectos al régimen. Les llevaba información y el Mundo Obrero y los invitaba a las reuniones
que hacíamos de Comisiones Obreras en los locales
de la residencia de sacerdotes en la carretera de Vic,
en Sagrada Familia y en Cristo Rey. Muchos de ellos ya
siempre fueron de Comisiones Obreras y algunos se
afiliaron al PSUC.
Todas las tardes dedicaba un par de horas a la organización y al proselitismo. Era necesario llegar a los
trabajadores, organizarlos y tenerlos bien informados
y si eran cargos sindicales mucho mejor, así tenían
argumentos para luchas por sus derechos y conseguir
que sus compañeros en las empresas lucharan por
la libertad de asociación, reunión, sueldos dignos y
derechos sindicales.
En el Xup la célula del PSUC nos reuníamos asiduamente en mi casa los camaradas del Partido: el Picas,
el Pateto, el Prieto y el Juan “el Guixaire”. Así mismo,
venia el Manel a informar de los acuerdos del Comité
Local del Partido y de las resoluciones del Comité Central, cuya principal tarea era luchar por la libertad, la
democracia y la amnistía de todos los presos políticos.
Esa era nuestra tarea, conseguir que los trabajadores
se sumaran a las luchas y se solidarizaran con los
compañeros en lucha, para que cada vez el movimiento obrero fuera más fuerte y más reivindicativo.
Al mismo tiempo con los camaradas del Partido veíamos que era necesario hacer una campaña de agitación sobre los problemas que teníamos en nuestro
barrio. Todo eso fue un trabajo de hormiguitas.
Después de un tiempo tuve una conversación con el
camarada del Comité Local del PSUC, Jaime Sala y
me explico lo necesario que sería conseguir la aprobación y legalización de una Asociación de Vecinos,
que orientara y encauzara la lucha para solucionar las
deficiencias que teníamos en nuestro barrio.
Así empezamos nuestros esfuerzos para conseguir
una mejor calidad de vida, fue una lucha colectiva y
fueron muchos años de dedicación, pero lo hicimos
y en 1973 conseguimos formar la Asociación de
Vecinos del Xup, por medio de la cual conseguimos
mejorar nuestro bienestar.
Continuará…
Barri del Xup, 11 de març de 2021
Joaquin Vizcaino Grima

Joaquin
Vizcaino
Grima
Activista veïnal, nascut l’any 1940 a Guadix
(Granada).
Amb 11 anys ve a viure a Manresa i comença
a treballar d’ajudant de sabater a Calzados
Guix (al Passeig Pere III). Amb 14 anys treballà
d’aprenent d’electricista a Cal Gallart (Plaça
Gispert) i més tard amb Joan Soler i Talleres
Vila, també d’electricista. Als 20 anys començà
a treballar de guixaire a diferents empreses
fins que degut a la seva lluita sindical va ser
posat en una llista negra i ningú li donava
treball a Manresa.
Llavors va ser el moment que va regentar el
Bar la Española al barri del Xup, on va treballar des de l’any 1979 fins l’any 2005, moment
en que es jubila.
Fou fundador i primer president de l’Associació de Veïns del Xup, sindicalista a CCOO i
membre del Comitè Local del PSUC de Manresa.
Actualment és membre actiu de l’Associació
de Veïns del Xup i de la Plataforma en Defensa
de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran de
Manresa.

Opinió

8M - No deixarem
de lluitar fins
aconseguir la
igualtat
El 8M no és només un dia per quedar bé, el 8M són
tots els dies fins que aconseguim que cap dona mori
maltractada per un home. Cridem per tota la repressió social. Per què estem fartes de callar, d’aguantar
i d’escoltar certes amenaces. De sentir que no estem
plenes, que ens falta la vostra meitat. Que necessitem
a un home per estar senceres.
I em sap greu, però no pararem de lluitar fins que
idees com aquestes es cremin com nosaltres en temps
passats.
Per què estem fartes d’observar que no es fa prou
davant el sistema patriarcal. Per què s’ha educat a
molts homes que creuen que ens poden tocar, xiular, assetjar o violar. Però alguns heu oblidat que els
ocells només necessiten ales per volar. I les mateixes
cadenes que un dia ens van impedir caminar, avui les
utilitzarem per al masclisme poder ofegar. No oblideu que la clau resideix en la nostra força i que sense
llibertat és com viure mortes.
Mortes com totes les que es van negar a cedir, a obeir.

Que van resistir per deure o per què els semblava que
no podien fer-hi res. Tanta sang vessada! però no serà
mai en va. Per què avui sabem que no beurem del verí
de maltractadors. Avui sabem el que valem, el que
mereixem, el que volem.
I el que volem és no haver de lluitar més per la igualtat, però no deixarem de lluitar fins aconseguir-la.
Ainhoa Puig, del grup de joves del Casal Cívic.

Reportatge d’Amanda
Sanz Vizcaino

La mujer que
habla de libertad
Federica Montseny creía en un anarquismo
capaz de impregnarlo todo
Según la libertaria y dirigente cenetista, Federica
Montseny, el anarquismo “fluye como un río que va
bajo tierra, sin que nadie note su presencia, va mojando la tierra, progresivamente, hasta que un día lo
vuelve a inundar todo con sus ideas libertarias”. Siempre renace, vuelve a florecer, adaptándose al nuevo
mundo en el que habita, porque no es un movimiento
estático, se deja moldear por el progreso. En palabras
del intelectual y activista libertario Ricardo Mella:
“más allá del ideal, habrá siempre ideal”.
De acuerdo con esta concepción vivió su realidad
revolucionaria, en constante metamorfosis, edificó
sus ideales según el momento histórico en el que se
hallaba. Pero siempre fue fiel a aquello básico no solo
en su ideario político, sino en el propio sentido de su
existencia. Nunca rehusó de la esperanza de vivir en
un mundo en el que las relaciones humanas se diesen
bajo un marco socialista.

Federica Montseny fue, ante todo, una mujer marcada
por un destino muy claro: el de ser la única hija de dos
grandes líderes libertarios y fundadores de la Revista
Blanca, Federico Urales y Teresa Mañé. Por ello, fue
educada bajo las premisas anarquistas, ideario que
intentó aplicar en todos los niveles de su vida, siendo
coherente como militante, escritora y como mujer.
El eje fundamental de su credo residía en la necesidad
de promulgar la educación a todas las clases sociales,
la liberación del pueblo solo se podría alcanzar pues, a
través de la formación de las conciencias. La libertad
marcaría su aprendizaje y los cimientos de la idea de
mujer que concebía fueron el poder de decisión y elección de su forma de vida.

Federica Montseny intentó ser fiel a su ideología y plasmarla en los diferentes estadios
de su realidad

Mitin de unidad sindical en la plaza de toros monumental de Barcelona, para dar a conocer el pacto de cooperación entre CNT-FAI y PSUC-UGT. Federica Montseny, ministra de sanidad y dirigente de la CNT, durante su
intervención. (30/09/1936)

Así pues, con solo dieciocho años ingresó en la CNT y
comenzó a colaborar en Solidaridad Obrera, a la vez que
ayudaba en la empresa editorial y de propaganda de la
revista de sus padres. Ambas publicaciones resultaron
ser las fuentes de difusión de su pensamiento, alternaba esta actividad con la lucha sindical, los mítines
en los que era oradora, las giras de conferencias y, en
definitiva, con la figura de autoridad que representaba
en la organización.
Federica Montseny se escudó hasta el final de sus días
en lo inherente a su concepción anarquista del mundo:
el Estado como mecanismo de esclavitud del individuo,
que limita sus iniciativas y su libre expansión como ser
social. Vivió siempre amparada en la certeza dogmática
de poder organizar un mundo sobre la base del trabajo,
la solidaridad, el pacto y la asociación.
Concibió el movimiento anarquista como una fuerza
mucho más impetuosa, con unas raíces robustas, algo
autóctono, que no solo nace en meras ideas de Bakunin, sino que acaba formando parte de la idiosincrasia
española y que, de acuerdo con Federica, “nada ni nadie
podrá destruir, porque para ello, deberían destruirnos
a todos”. De hecho, defendió que incluso los reaccionarios, en el fondo, también son anarquistas, aunque sean
incapaces de concebirse a sí mismos como tales.

Una militancia entre sombras y paradojas
En algunos estadios de su vida, La Montseny se perdió
en los caminos de la transformación social y abandonó
algunos de sus ideales más esenciales para poder proseguir en su enmienda de libertaria. Vio su militancia,
hasta entonces muy arraigada a la tendencia radical de
la FAI, obstaculizada por la inestabilidad y represión de
la Guerra Civil. Con un gobierno republicano en descomposición por el levantamiento rebelde, las fuerzas
de la CNT decidieron aceptar el gubernamentalismo
frente a una dictadura anarquista.
Así fue como Federica Montseny, siempre defensora
de que “Gobierno y Autoridad significan la negación de
toda libertad del individuo y los pueblos”, se vio obligada a integrarse en un gobierno desestructurado en
plena Guerra Civil y a convertirse en la primera mujer
ministra de toda Europa. Esta integración del ideario anarquista en un programa de gobierno ha solido
entenderse como un acto de osadía o bien como una
corrección teórica. Pero lo que se debe constatar es su
claro carácter táctico para reducir la influencia de las
fuerzas comunistas.
En enero de 1939, dejando atrás su proyecto ministerial y sus esperanzas de construir una sociedad
organizada sin poder opresor alguno, partió al exilio rumbo a Francia. Perseguida y repudiada por su
nación, y más tarde por el nazismo; revolucionaria,
anarquista y mujer, se vio obligada a cambiar por
completo su identidad. De este modo, no solo su nueva documentación y el pseudónimo que adoptó para
ocultarse, sino también su silencio y clandestinidad,
la habían convertido en una mujer distinta, la habían
convertido en Fanny Germain.

Dejó atrás su nación, parte de sus ideas y
también su identidad, convirtiéndose así
en Fanny Germain.
Cuarenta años más tarde, con el fin de la opresión
dictatorial, floreció de nuevo la voluntad de cambio
y de transformación social que imperaba en aquel
proceso transitorio a la democracia. Del mismo modo,
se desvaneció Fanny Germain, dejando paso al ideal,
renacido y más empoderado que nunca, con nuevos
horizontes y una lucha esperanzadora. El discurso de
Montseny volvió entonces a inundar las conciencias,
hasta entonces adormecidas bajo el letargo del régimen. De nuevo reivindicó lo germinal de su ideario:
que toda toma de poder del Estado, aunque con fines
revolucionarios sea y de una minoría se trate, acabará
en una dictadura.

El anarquismo impregna las luchas sociales modernas
Así pues, la CNT seguía significando para Montseny,
la última esperanza para la clase obrera, tal y como
debatió en el programa La Clave en 1984, “para crear
un proletariado independiente que no se subyugue
al encuadramiento al que primero quiso someterlo el
franquismo y hoy lo intentan otras fuerzas políticas”.
El anarquismo para Federica jamás había estado opacado, pero según su razonamiento, “resulta imposible
que surja de una generación espontánea ni de una
revolución impuesta por un acto de fuerza”, sino que,
“debe surgir impregnando la sociedad”.
Esta teorización no resultó errónea, ya que tal y
como abogó en muchas ocasiones, existen ideas de
inspiración anarquista que imperan en la sociedad
moderna, como el amor libre, la desobediencia civil
o el movimiento ecologista, que es una actualización
del naturalismo libertario de los años 30. Así pues,
la paulatina toma de conciencia de los hombres y
el avance social, ha sido abanderado por Montseny
como una obra de este fluir subterráneo del anarquismo. Es capaz de esto, porque “se adapta al progreso y
al cambio” y por ello, siempre consideró que “ideológicamente es la única esperanza que le queda a la clase
obrera”.

“Considero que ideológicamente el anarquismo es la única esperanza que le queda
a la clase obrera”.
Pero para este póstumo florecer de Federica Montseny
y su conciencia de hierro, ya era demasiado tarde,
los grandes tiempos de la CNT eran agua pasada y en
el presente imperaba una interpretación del ideario
anarquista distinta y libérrimamente aplicada. Aunque mantuvo sus esquemas con abundante vitalidad
hasta el final de sus días, su fluir se tornó subterráneo
de nuevo, pero se perpetuó tan auténtico como fue
desde sus inicios.
Cuando La Montseny entraba en los pequeños y analfabetos pueblos andaluces para dar sus conferencias,
todo el mundo la conocía como “la mujer que habla”, y
así es como su recuerdo ha quedado perpetuado. Pero
hay algo que es significativamente más valioso en la
mujer que fue, el fluir eterno de su racionalidad, de su
conciencia combativa. Sus palabras nunca estuvieron
vacías, pues eran obra de una realidad plena de significado, que no solo se amurallaba dentro de la ideología política, sino que se extendía a todos los estadios
de su existencia.
Amanda Sanz Vizcaino
Nascuda el 3 de gener de 2002.
Estudiant de Periodisme a la Universitat Pompeu
Fabra.
Néta de Joaquín Vizcaino i Pilar Lujan.

El fin de una era para el anarquismo
Federica, junto a otros dirigentes libertarios, integró
el comité encargado de decidir cuál sería el rumbo del
movimiento anarquista durante el convulso periodo de la Guerra Civil. Presionados por el inminente
avance de las tropas rebeldes, el caos que reinaba en
las calles y la desintegración del gobierno, debieron
tomar ciertas resoluciones apresuradas. Se encontraron pues en una encrucijada, de la cual solo se podía
escapar tomando uno de dos caminos muy divergentes, pero ambos opuestos al ideario defendido por
Montseny y gran parte de sus compañeros. Deberían
optar pues, por formar parte del Gobierno frente-populista con el que la CNT había mantenido grandes
diferencias o bien, efectuar un golpe de estado al “estilo bolchevique”. Pero imperó el miedo al descrédito y
por ello, no tuvieron otra opción: “teníamos que dejar
circunstancialmente, parte de nuestra ideología”. La
incorporación anarquista, en calidad de organización
y como individuos, en un programa de Gobierno,
representaba un cambio estructural y el final de un
largo capítulo en la historia. Federica narró cómo
fue algo que le costó “un enorme esfuerzo, pero yo
acepté, acepté venciéndome a mí misma”. ¿Se podía
aplicar y desarrollar las premisas anarquistas en el
marco del Estado? Y si la respuesta fuese afirmativa,
¿Qué quedaba entonces de todo el bakunismo que
proclamaba que el Estado era un instrumento de
opresión en cualquiera de sus formas o condiciones?

Federica Montseny durante la Transición (1977)
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