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EDITORIAL
Us presentem la tercera edició de la
nostra revista veïnal, "El Xup al dia!".
Aquest és un projecte del Pla de
desenvolupament comunitari impulsat
doncs per la Rosa García, la seva tècnica.
A ella li hem d'agrair que tirés endavant
aquest projecte que avui arriba a la seva
tercera edició i que esperem que tingui
un gran futur amb la coordinació del PDC.
La voluntat sempre ha estat, que la
publicació estigués oberta a tots els
veïns, entitats, serveis i grups que
volguessin participa. Com podreu
comprovar, podem dir que aquest
objectiu s'ha aconseguit. Us convidem a
proposar nous apartats i nous continguts
que puguin ser interessant per vosaltres.
Bon estiu a tothom!

Amb el suport de:

NOTÍCIES
BREUS,
AV XUP
NOVA RETULACIÓ
Properament tindrem noca retolació al
barri. En estem referint a un nou cartell
que ens mostrarà un plànol guia del barri i
que estarà posat al costat contrari al que
tenim ara, enganxat a la torre 28.
També tindrem
un nou rètol que
assenyalarà
la
entrada del barri
venint de Saldes.

ARREGLEM ELS
PASSOS
DE
VIANANTS
Com
haureu
vist,
estan
arreglant
les
voreres a l'alçada dels passos de vianants
perquè siguin més accessibles. A la vegada
pintaran tots els passos de vianants.

LA FIBRA ÒPTICA ARRIBA AL BARRI
La fibra òptica ha arribat al barri. Ho ha fet
al Casal Cívic, però durant els propers
mesos de juny i juliol arribarà fins a la
porta de tots els blocs i torres. Serà llavors
quan l'empresa que l'instal·la informarà
als
veïns
del
seus
beneficis.
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CASAL CÍVIC
PROPERA PROGRAMACIÓ
Des del Casal Cívic Pare Ignasi Puig ja s’està
pensant en una nova programació de cara al
trimestre de setembre a desembre. La
intenció és continuar amb activitats tan
consolidades com: el Programa “Jugar i
llegir” per als més petits, el teatre juvenil i el
hip.-hop per als joves i per als adults i gent
gran : els tallers de pachwork, ganxet, posa’t
en forma ballant, ioga, activa la memòria,
gimnàstica suau..etc...però també aportar
novetats d’interès per a tots els veïns del
barri i la comarca en general.

mateix a través de la interpretació de
l’escriptura.

Per poder-vos inscriure, podreu
passar per al Casal o bé trucar al
938751577 a partir del 3 de
setembre.
ALGUNS DELS DARRERS TALLERS QUE
S'HAN FET

Taller d’intel·ligència emocional, on les
usuaris han après a comprendre, gestionar i
controlar les emocions per poder millorar
Amb aquest objectiu tenim una oferta les relacions amb si mateixos i els altres. El
d’activitats relacionades amb el Nadal com psicòleg que ha impartit el curs ho ha fet
el taller de parar la taula per les Festes, el durant tres sessions de dues hores . El públic
de decoració nadalenca, el d’Scrapbooking assistent s’han endinsat en el món de les
de Nadal, maquillatge de Festa, cuina de emocions descobrint a través de la teoria i
Nadal... però també activitats tan útils com de casos pràctics un gran desplegament de
curs de 1ers auxilis, d’altres per al benestar recursos per utilitzar en el seu dia a dia.
corporal com el taller “el teu SPA personal”, Taller d’Scrapbooking: L’art de decorar amb
on a partir de productes naturals tothom es retalls de paper. Amb aquesta innovadora
podrà confeccionar el seu peeling, tècnica que utilitza com a element bàsic les
mascareta o crema adequada al seu tipus de textures de paper es poden realitzar
pell.
diferents elements decoratius per la llar com
Per als més grans s’organitzarà un taller
dels records, anomenat “La caixa dels
records” on els participants confeccionaran
una caixa on hi aniran posant els elements
fruit dels records que han creat la seva
història de vida personal. O per als més
curiosos i amb ànsies de coneixement farem
un “taller de grafologia” per saber més d’un

àlbums, porta retrats, llibretes, quadres..etc.
Un grup de dones ha assistit a aquest curs i
han realitzat durant quatre sessions un
maletí porta-fotos Molt original i
personalitzat. Les participants han quedat

molt contentes, en destaquen la bellesa i la
creativitat. Es preveu organitzar un altre
taller d’scrapbooking de Nadal. Inscripcions
al setembre al Casal Cívic.

EL MÓN AL XUP: Cicle de Xerrades: “Terres i gent”:
Hem conegut d’a prop Vietnam, Palestina/Israel i Tanzània….tres destins ben diferents
marcats per una cultura, societat, historia particulars que els han fet com són actualment.
Hem seguit les empremtes del seu passat,
hem avançat en el present i ens hem atrevit a
augurar-ne el futur. Tot a mans d’una
economista d’un conegut organisme
Internacional que coneix a fons aquests
territoris, tan professionalment com a nivell
personal. Molt interessant i culturalment
enriquidor . La conferenciant ha promès
tornar a passar per el Casal per oferir-nos un
tastet d’altres països i continuar viatjant
plegats.

EL XUP AL MÓN: Costura solidària
Les senyores voluntàries de costura solidària al
Casal Cívic han elaborat tot de vestidets,
camises i pantalons per als nens amb
necessitats econòmiques de les Filipines. Els
hem fet arribar amb una col·laboradora d’un
programa educatiu solidàri d’aquest país.
Sabem que gràcies a aquest taller molts nens
d’entre 3 i 12 anys han pogut estrenar roba i
que estan molt agraïts i contents. Des d’aquí
donem gràcies a tothom que ho ha fet
possible.

ESCOLA "LA
MUNTANYA DEL
DRAC"
FESTA MAJOR A L’ESCOLA MUNTANYA DEL DRAC
El passat divendres 30 de maig vam celebrar la
festa de l’escola tot recreant una Festa Major,
ja que al llarg del curs hem celebrat les
tradicions populars Catalanes.
Al llarg del matí vam fer diverses activitats al
gimnàs de l’escola ja que la pluja no ens va
permetre poder-ho fer a l’envelat de Festa
Major, muntat a la pista.
Vam començar amb un espectacle d’animació
sobre els “Pirates” a càrrec de Manel Justícia,
vam gaudir tant petits com grans, ens va fer
moure l’esquelet durant una bona estona.
Genial!
Seguidament vam anar a carregar les piles tot
fent un bon esmorzar i en acabat vam tornar al
gimnàs per celebrar el ball de festa Major, a
càrrec de la Cobla: la Principal del Xup. Vam
poder escoltar i ballar diverses peces musicals
que la cobla ens va interpretar en directe
(galop, vals, polca, sardana, jota...) una
meravella!
Després d’un matí ben mogut, a la tarda, vam
sortir tots al pati a jugar a les diverses
paradetes de fira que hi havia muntades
(bitlles, pescar aneguets, punteria,...) El què no
s’esperaven els nens i les nenes és que en

acabar una prova hi havia una
sorpresa: una llaminadura!!!
I ja, per acabar el dia, vam poder
berenar i ballar a la “disco” que ens
va muntar un pare tot i que la pluja
ens ho va voler espatllar.
Vam passar un dia fantàstic! I vam
dir.... fins l’any que ve...

ASSOCIACIÓ DE
FAMÍLIES
D'ALUMNES
Benvolgudes famílies:
Estem a les acaballes d’un nou curs escolar i l’AFA
de l’escola vol donar les
gràcies a tots aquells
pares/mares que ens han
estat ajudant . Penseu un
moment en tot el que es fa
a l’escola i que requereix la
participació de les famílies:
La fruita, la festa de
benvinguda, la castanyada,
el Nadal, setmana cultural/carnestoltes, Sta.
Cecília, St. Jordi, festa de la primavera, fi de curs,
obra de teatre, voluntariat a les classes, l’hort,
venda de llibres, reciclatge, cosir, fer dracs i/o
cuinar quan es necessita,...etc.
També hem de dir que l’AFA acaba el seu mandat
aquest curs i que ens agradaria que d’altre gent
agafés el relleu perquè una escola no pot quedar
sense representació dels pares perquè tot això
que fem es deixarà de fer. Estem disposats a
ajudar en tot el que calgui perquè l’escola dels
nostres fills tiri endavant. Les famílies han d’estar
presents. La nostra intenció sempre ha sigut fer les
coses el millor possible i ens ha comportat molta
feina, tot i això també hem de dir que ens ho hem
passat molt bé. Ara esperem que mes pares/mares
s’hi engresquin !!!!.
Us desitgem un molt bon estiu!!!!!!!!

BIBLIOTECA
L' ENTREVISTA
Aquesta vegada som el Bilal i
l'Antonio Juan els que hem realitzat
aquesta entrevista a la botiga de
plantes: Grow shop "La tentació".
En arribar, ens atén molt
amablement l'Ana María Cuenca.
Quan es va obrir la botiga? El 7
d'abril.
Quin tipus de producte veneu?
Flors, líquid per l'agricultura,
planter, llavors,... tota mena de
productes per l'agricultura i la
jardineria.
Quantes persones treballen a la
botiga? dues, jo i la meva filla.
Quin horari feu? horari de botiga:
de 9h a 13h i de 17h a 20h.
Quin és el vostre
estrella? Les flors

producte

Ens acomiadem de l'Ana Maria,
agraint-li la seva amabilitat, i us
convidem a passar per la botiga.

COMUNITAT
MARROQUINA
Ja fa set anys que al nostre barri s’ ensenya la
llengua àrab a tots aquells nens/nes que la vulguin
aprendre. Any rere any el nombre d’alumnes ha
anat creixent.
Les classes es van iniciar a l’antiga biblioteca,
després a l’escola i aquest any tornem a l’antiga
biblioteca. Tot això ha estat possible gràcies a
l’ajuda de l’Associació de Veïns del barri que ens ha
donat suport en tot moment,ens ha cedit un local i
ens ha ajudat a constituir-nos com associació.
Gràcies a l’espai que ens han cedit, podem donar
classes gairebé tots els dies de la setmana i,
d’aquesta manera podem dividir els nen/nes per
nivells i tenir pocs alumnes per classe i així millorar
la qualitat de l’ensenyament. També oferim classes
d’alfabetització per a dones, celebrem algunes
festes tradicionals i fem excursions amb els alumnes
per reforçar l’ interès en l’aprenentatge de la llengua
àrab. Pensem que és molt positiu que sàpiguen llegir
i escriure en la seva llengua materna i, d’altra banda,
en el món que vivim avui dia, aprendre més llengües
et pot garantir més oportunitats.
De la mateixa manera que la resta d’associacions del
barri estem oberts a tots els veïns.

C. F. Pare
Ignasi Puig
Primer equip
A quarta catalana
vam quedar tercers
a un punt només de
aconseguir un dels objectius que
en vam marcar al inici de
temporada. Hem tingut, en el
nostre jugador Ignacio Torres
Izquierdo, el màxim golejador de la
competició amb 37 gols en 30
partits.
Cadets
No hem tingut tanta sort, com amb
el primer equip, i hem quedat
dotzens tenint a David Escalada
Chumillas, com a màxim golejador
amb 15 gols.
Alevins
Hem quedat en cinquena posició i
l'Erik López ha estat el màxim
golejador amb 76 gols, una xifra
gens menyspreable.

COLLA GEGANTERA
Els Gegants del Xup es canvien de casa
El veïns més alts del nostre barri s’han mudat de casa coincidint amb les festes de Nadal
passades. El que havia estat casa seva durant quinze anys ha retornat a mans del seu
propietari, al que s’ha d’agrair la seva cessió durant aquest temps.
Ara, la colla de Gegants es troba situada a l’antic local on s’hi va localitzar l’associació de
veïns, local que és propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (antiga ADIGSA), i es
troba en règim d’arrendament. Es tracta d’un local de major grandària que l’anterior on a
partir d’ara es podran realitzar els assajos dels grallers i les reunions de la colla de manera
molt més còmode.
Però per a poder realitzar el trasllat, primer s’han hagut de realitzar tasques de
condicionament pels mateixos integrants de la colla, el que compaginat amb les tasques
diàries dels geganters, han portat a que el trasllat no fos definitiu fins a dates actuals, sent
el seu trasllat provisional.
Queden unes petites tasques a realitzar, però ja tenen casa nova.
Ara només cal que continuïn ballant amb totes les forces, tal i com ho han fet durant
aquests quinze anys.

Enhorabona i Fal·lera
Gegantera!

Memorial homenatge Antonio Saavedra
( 7 i 8 de juny)
Vam tenir la participació de nombrosos equips, tant de la ciutat
com de la comarca, entre d'altres: Balconada, la Minorisa, la
Guardiolenca, La pirinaica i els nostres equips.
El diumenge al matí es va disputar un partir entre excompanys
d'Antonio Saavedra i veterans del Xup. Aquest partit ens va donar
la satisfacció de poder veure de nou a jugadors que han passat
pel nostre club al llarg del 48 anys d'història.
Durant la tarda vam tenir l'actuació del grup de Hip-Hop del Casal Cívic, més tard van
disputar un entretingut partit entre, una selecció de jugadors d'equips de la ciutat així com
el "Palillo", de Sant Joan de Vilatorrada i de Castellbell, contra el primer equip del Xup.
A continuació se li va fer entrega de diferents records a la família i vam tenir una actuació
del quadre de ball infantil i adults de Laura García. Al finalitzar l'actuació la neboda
d'Antonio, Ana Serra Saavedra, li va dedicar tres cançons acompanyada a la guitarra de José
Álvarez Cayuela, gran amic dels seus germans/es.
A tot els participants, moltes gràcies per fer possible el record del company Antonio
Saavedra.

MEDI AMBIENT
FEM DISSABTE
El 10 maig, la tercera edició de la jornada
“Fem Dissabte!”, aquest any va tenir lloc al
tram de la Riera de Rajadell que passa per
el nostre barri.
“Fem Dissabte!” és una iniciativa que
s’impulsa des de l’Associació HabitatsProjectes Rius i que va organitzar
conjuntament amb l’Ajuntament de
Manresa, l’Anella Verda, l’Associació de
Veïns del Xup.
Aquesta iniciativa es va fer de forma
simultània a diversos municipis de tot
Catalunya, i aquest any també per primer
cop a nivell europeu, ja que es va englobar
dins la campanya europea de: Let’s Clean Up
Europe. Dissabte milers de persones a tot
Europa van realitzar la neteja i recollida
selectiva de deixalles a rius, boscos i platges

per prendre consciència de la importància
de reduir, reciclar i reutilitzar, i així
afavorir
actituds
cíviques
i
de
responsabilitat vers el medi.
Des de les 10 del mati , més de 30
persones van participar en la jornada en
la que es va recollir una gran quantitat de
deixalles petites (cartró, paper, llaunes,
ampolles de plàstic....), ferralles, garrafes
plenes d’oli, i també un volum important
de deixalles de gran volum com
televisors,
pneumàtics,
altaveus,
wàters.... Quan els participants anaven
recollint els residus els col·locaven en
unes bosses petites, i després es feia la
tria i la separació, fent recollida selectiva i
col·locant cada residu al seu sac.
La implicació del barri del Xup va venir de
la mà del Casal Tres Pins i de l'AAVV.
Als participants se’ls va facilitar guants
protectors.

MOLT BONES VACANCES!

