EL XUP AL DIA!

La nostra revista veïnal
Núm.4 - NOVEMBRE 2014

Si a l’Octubre plou el
rovelló es mou.
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projectes associatius al barri, la cohesió i
integració social, com a la coresponsabilitat col•lectiva en la millora
del barri. Ho fa a través del foment del
treball en xarxa entre entitats i persones
del barri i de l'entorn del Xup, iniciant o
reforçant projectes existents, que
busquen la participació de tots i totes.
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Batukada Joves

PDC XUP

Formació d'un grup de percussió jove per tal
d'oferir una activitat ludico-eduactiva que
fomenti l'activitat i el reconeixement dels
adolescents en un marc de treball en equip i
respecte mútu.

El PDC torna a la feina !
El passat mes d'Abril el PDC va quedar
interrumput durant 5 mesos per manca de
recursos. L'Associació de Veïns i l'Ajuntament de
Manresa (Regidoria de barris) van unir esforços
per a cercar finançament i poder reactivar el
programa. Des de Setembre la cooperativa social
L'Arada, gestiona el projecte. Actualment el
programa ja ha elaborat un petit diagnostic per
tal de definir les noves línies de treball que
condicionen els nous projectes i activitats al barri
amb la col•laboració de les entitats i serveis, que
treballen en xarxa.

Som del Xup ! (Memòries)
Trobades de participació veïnal per tal d'elaborar
un arxiu fotogràfic sobre la memòria històrica del
barri del Xup. Porta les teves fotografies!
Es busquen voluntaris que vulguin realitzar
entrevistes d'històries de vida a la gent més gran
del barri. T'apuntes!??
Joves i ocupació
Projecte d'assessorament ocupacional per tal
d'acompanyar els joves a reconèixer i definir
objectius professionals. T'aconsellarem sobre
eines i recursos per assolir el teu objectiu
professional, i et farem conèixer també el les vies
de l'auto-ocupació. Coneixem l'emprenedoria
com a camí per auto-ocupar-se!

Durant el mes de setembre el PDC s'ha reunit
amb les entitats i serveis que tenen presencia al
barri per tal d'elaborar una petita diagnosi que
reflecteix la realitat actual del barri. A traves de la
informació recollida i en una taula d'entitats i
serveis del barri, s'ha posat fil a l'agulla en
prioritzar les línies de treball del Pla comunitari.
Els àmbits en el quals es treballaran seran;
entitats, joves i infància en risc, formació,
ocupació i comunitat.

Taller enfila't
Projecte de foment de l'auto-ocupació en l'àmbit
de l'atenció a les persones grans i l'atenció a la
llar. Reconeixem el sector, pensem la creació de
nous serveis, coneixem la via de l'emprenedoria
per a oferir conjuntament serveis a la gent gran!
Blog, revista, centre de recursos i guia d'entitats
S'elaboren aquest seguit d'eines per tal de
visibilitzar les activitats, projectes, entitats, i
recursos que es mouen al barri.
Consulteu el blog per a més informació!

Projectes del PDC
Les actuacions que es s'estan promovent son les
següents :
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ALTRES SERVEIS DEL PDC

Punt d'atenció veïnal

Assessorament i suport en la creació
de projectes socials.
Suport en la recerca de finançament
públic i privat per a la creació de
projectes.
Acompanyament en la posada en
funcionament de l'entitat ( tràmits
legals, estatuts, nif, registre
d'entitats municipals).
Recolzament en l'actualització de
documentació de l'entitat (
renovació de junta, estatuts...etc).
Formació a nivell de
associacionisme i voluntariat.
Promoció d'espais de trobada i
debat ( taules d'entitats i serveis ) .
Coordinació de projectes socials,
liderats per l'Associació de veïns.
Promoció del treball en xarxa i de
l'optimització de recursos.
Difusió de les activitats.

Tràmits amb serveis socials
(derivació de casos).
Derivació de casos amb el servei de
mediació municipal Enllaç .
Informació bàsica sobre altres
serveis i recursos locals (
Ajuntament, FORUM , Agència
Catalana de l'Habitatge, Consell
comarcal...etc).
Quan i on amb podreu trobar ?
dimarts de 9 a 13h Casal cívic
Dimecres i divendres de 9 a 13h a la Av
Dilluns i divendres de 9 a 13h seu de
l'Arada al
c/ Talamanca, 8
Telèfon de contacte i email
pdcxup@hotmail.es
L’Arada; 672491223 - 938729709
Associació de veïns ; 938754705
Web
www.pdcxupmanresa.cat
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DE QUE PARLAR ?
Dones, Temps i Família
No tots els treballs estan reconeguts com a feines
remunerades. Els treballs familiars domèstics son una
sèrie d’activitats realitzades a la llar sense remunerar i
per a consum i benefici dels seus membres. Les feines de
la llar son “invisibles” degut a que la gent dins de casa no saben que hi fas i no estan lligades a una
contraprestació econòmica ni administrativa ( els anys treballats no figuren en cap còmput oficial com els
de la Seguretat Social ), per tant per a molta gent ser mestressa de casa no es tenir una feina i per tant no
es treballar.
Les dones es van incorporar al mercat laboral sense deixar de ser responsables del treball domèstic, d’això
en diuen la doble presencia femenina ( ocupació al mon laboral i assumint o compartint les feines de la
llar). Els homes, en la seva majoria, participen únicament en el mercat laboral, unipresencia masculina.
La implicació que la dona tenen a les tasques de la llar depenen de diversos factors ;
El nivell formatiu ( a mes formació acadèmica o responsabilitat laboral mes equilibri en la repartició
de tasques en la llar).
L'edat ( a les llars amb dones joves hi ha mes repartició de tasques )
Tipus de familiar( a les famílies monoparentals els fills ajuden mes a les tasques de la llar)
Tenir persones dependents a càrrec ( el fet de tenir una persona
dependent a càrrec intensifica les feines de la llar ).

Les tasques que les dones desenvolupen dins i fora de la llar ocupen en
molts casos jornades de mes de 14h. La bona gestió d'aquest temps es
fonamental per tal de poder conciliar la vida familiar i laboral i disposar
d'estones de temps lliure personal que ajudin a “carregar les piles “.
La repartició de tasques de la llar, ja sigui amb la parella o ells fills ,
facilita que s'optimitzi millor el temps i que la “sobrecarrega ” que
assumeix la dona queda repartida entre tots els membres que viuen dins
la llar.

Font : l'Idescat, La participació
en el treball no remunerat a
Catalunya (2007 )
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NOTICIES BREUS
Qui es la nova bibliotecària ?
L’esplai torna !
La Virgínia Lopez, es
L’esplai tres pins

la nova

torna a finals

bibliotecària, totes

d’octubre. Aquest

les tardes de dilluns

curs l’esplai funcionarà d’un altre manera ,

a divendres de 17 a 19h us atendrà a la

en comptes de realitzar activitats cada cap

biblioteca i farà un cop de ma a l’hora de

de setmana , un cop al mes es farà una

fer deures, millorar la vostra lectura i

activitat concreta que giri entorn a un

escriptura.

tema destacat . Els nens i nenes podran
Els agents cívics de l'ajuntament

espuntar-se a l’activitat quinze dies abans
( a l’Associació de veïns o

Des de fa un dies

esplai3pins@gmail.com) i tindrà un cost

podem veure per el

simbòlic de 3’5 € ( per tal de pagar

barri una parella de

material ). L’activitat inclourà tallers de

noies vestides amb

manualitats i cuina, jocs i berenar . Places

uns “petos”

limitades .

florescents, son les
agents cíviques i

Activitat de Hallowen, divendres 30

treballen per a l'ajuntament.

d’Octubre.

S'encarreguen d'informar a la població de

Activitat drets dels infants

la normativa municipal i de les sancions

Novembre .

que hi han en el cas de cometre accions

Activitat de Nadal Desembre .

incíviques tals com : no recollir els

Esta prevists organitzar un casal de Nadal,

excrements del gossos, llençar papers al

Setmana Santa i d’estiu. Us mantindrem

terra, alimentar als coloms, deixar cotxes

informats.

abandonats...etc
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el debat públic i que no representen lo
mateix per a tothom. Volem una riera per
sentir-nos orgullosos, que hi puguem
passejar. Volem un indret per l’oci i no una
deixalleria on és impossible i perillós
endinsar-se.

AVV DEL XUP
LA RIERA DEL
RAJADELL AL SEU PAS PEL
BARRI DEL XUP ÉS UNA TACA
NEGRA I PERILLOSA

Pel barri del Xup és una reivindicació
antiga però no per antiga deixarem de
demanar que s’hi trobi una solució que de
moment no hem trobat.
Creiem honestament que és necessària
més implicació governamental i ciutadana
en la conservació dels nostre entorn que
és el patrimoni natural i rural del terme de
Manresa i Rodalies. El nostre barri vol
gaudir d’aquest entorn i no es cansarà en
demanar la conservació del patrimoni
natural.

El nostre barri té un entorn privilegiat de
bosc i camps on la riera Rajadell suposa un
taca negra i perillosa. No només per les
deixalles que s’hi acumulen, també per la
brossa formada per arbres morts i d’altres
despulles vegetals que suposen un perill
per a les persones. Per altra banda, quan
no plou la riera és un niu de porqueria,
aigües estancades, males olors,... que
generen tota classe d’insectes que entren
a les vivendes properes.
Pensem que és deplorable que a la ciutat
de Manresa i dins de l’anomenada anella
verda es trobi un indret tant lamentable.
Qualitat de vida, estat del benestar, són
paraules i conceptes que sovint trobem en
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CASAL CÍVIC
QUE ES L'SCRAPBOOKING

L'scrapbooking és un mètode per conservar

invitacions o a tot allò que et proposi la teva

històries

forma

imaginació. Partint de simples fotografies, es

de fotografies, mitjans de comunicació impresos,

revaloren els records amb ornaments de tot tipus

i records en àlbums decorats. L'scrapbook és el

(adhesius, botons, cintes, papers especials, flors

terme anglès per definir un llibre de retalls, és a

seques, rebladures, cintes...) i diversos estils, des

dir, la tècnica de personalitzar àlbums de

del més sofisticat fins al més senzill, depenent del

fotografies.

gust personal.

El scrapbook o scrapbooking consisteix en

Aquest hobby aconsegueix captar cada dia més

multitud de processos creatius com retallar,

adeptes.

enganxar o el collage per crear una composició de

Al casal Cívic del barri, ja se’n han fet dos de

personals

memòries
fotografies.

i

records
Aquest

i

familiars

en

mitjançant
divertit

les

tevés

passatemps

tallers d’scrapbooking, i ara al novembre se’n

de

iniciarà un altre de 4 sessions i dedicat al Nadal.

decorar s'aplica també a cartes, a poemes, a

EL JOC ; MONOS LOCOS!
Som els nens i nenes del Jugar i Llegir i entre tots
hem triat un joc que tenim a la nostra sala. Ens
agrada molt jugar-hi i seguidament us explicarem
les instruccions!!!

2. Els micos es llencen per la part superior de
l’arbre, els quals queden penjant.
3. Es juga per torns. Es llença el dau i el
jugador treu el pal corresponent al color
escollit pel dau.
4. Si cauen els micos penjats del pal, el
jugador se’ls queda.
5. Al final de la partida, guanya el
jugador que tingui menys micos
acumulats, i perd qui en tingui més.

Aquest joc té aquest material:
-

30 micos
30 pals de colors
1 arbre (palmera) amb
forats per tot el tronc.
1 dau (amb un color per costat)

És un joc molt senzill, però molt divertit! Esperem
que, si teniu l’oportunitat, ens dediqueu una
partida!

1. Primer introduïm els pals de colors pels
forats del tronc.
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hermèticament i els posem cap per avall
perquè facin el buit.

LA RECEPTA DE
TARDOR

Una vegada freds,
girem els pots i els
posem en una
cassola coberts
d’aigua. Deixem
que bullin entre 15

MELMELADA DE POMA AMB CANYELLA
1 quilo de pomes Golden ecològiques
600 grams de sucre
1 llimona ecològica

i 20 minuts.

1 canonet de canyella

Quan estiguin freds, els eixuguem i els
etiquetem posant la data d’elaboració.

Pelem les pomes i li traiem el cor (ho
reservem). Les tallem a bocins, les ruixem
amb el suc de llimona per evitar que
s’ennegreixin i les reservem.

Bon profit!!
Consells
Si no tenim pomes ecològiques, podem fer
la melmelada igualment, però llavors
només usarem els cors de les pomes i no
les pells.

En una cassola
posem a bullir les
pells, els cors i les
llavors de les pomes
amb una mica
d’aigua, que les
cobreixi, durant 25-30 minuts. Colem el
suc quan estigui fred, el tornem a la
cassola i li afegim les pomes, el sucre, el
canonet de canyella i la pell de la llimona.

Podeu variar la recepta canviant la
canyella per vainilla o gingebre fresc.
Podem coure els cors i les pells amb una
infusió forta de maria Lluïsa o amb una
barreja d’herbes del vostre gust. La sàlvia
també hi combina molt bé.

Ho deixem reposar
unes hores.

Suggeriments
Aquesta melmelada és bona per menjar
amb torrades, coca o galetes.

Posem l’olla al foc i
ho deixem bullir
lentament,
remenant sovint,
fins que les pomes estiguin ben cuites (uns
35 minuts).

Si la combines amb oigurt, mató o
formatge fresc tens unes postres
excel·lents i molt digestives.
També acompanya molt bé un llom a la
planxa o a la sal.

Traiem la pell de la llimona i la canyella i
passem la melmelada per la batedora
elèctrica.

Proveu de fer un entrant amb una
torradeta, una mica de melmelada de
poma i un tallet de bull blanc.

L’envasem en pots de vidre ben nets i secs
procurant no escaldar-nos amb la
melmelada. Tapem els pots

Rosa Montorio
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CONSELLS DE SALUT
Hola Xup!
Som els nens del “Jugar i Llegir” del Casal Cívic i entre tots nosaltres hem estat pensant una
sèrie de consells de salut, que seguidament compartirem amb tots vosaltres. Son consells
molt senzills que nosaltres intentem seguir cada dia, però malauradament veiem a molts
adults que no els compleixen! Us animem a llegir-los i a millorar la vostra salut, i a donarnos exemple de com portar un bon estil de vida!
1. Tenir una alimentació variada, menjar verdures, peix, carn,
pasta, fruita, fruits secs... i evitar els dolços, llaminadures,
menjars precuinats, sucres, sals, etc.
2. Beure molta aigua diàriament.

3. Fer esport, cada dia dedicar un temps en activar el cos
combinant diferents tipus d’exercicis.

4. Bona higiene, tenint sempre present en dutxar-nos cada dia, rentarnos les mans abans de cada àpat del dia, rentar-nos les dents al
acabar, etc.
5. No fumar ni veure alcohol.
6. Tenir un bon comportament dia a dia, relacionar-nos
socialment els uns amb els altres.

7. Riure, estar alegre i feliç, i evitar i solucionar amablement
els problemes, ja que així tindrem una molt i molt bona
salut!
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ESCOLA "LA
MUNTANYA DEL
DRAC"
L’HORT DE L’ESCOLA

A l’escola Muntanya del Drac, després d’uns

A

educació

infantil

observem,

plantem,

quants cursos d’iniciar el treball de l’hort amb tots

reguem i gaudim de la collita aprenent

es alumnes de l’escola i amb la col·laboració d’uns

vocabulari nou i provant i tastant nous gustos

quants pares voluntaris, en un espai petit del pati

a partir d’allò que hem conreat...

de l’escola, es va decidir demanar a l’Ajuntament
A educació primària aprenem a preparar la

de Manresa si ens podia cedir una de les parcel·les

terra per poder-hi treballar fent servir les eines

de l’hort del barri. Gràcies a la seva col·laboració,

adequades,

el setembre del 2013, hem pogut tirar endavant

observem,

plantem,

reguem,

registrem el creixement, aprenem els fruits i

aquest projecte.

les hortalisses de cada època de l’any...
En aquest treball
Donat que ja fa uns quants cursos que l’escola ens

es crea un eix

definim com una comunitat d’aprenentatge,

transversal per tal

intentem que la col·laboració dels pares sigui

que s’impliquin

present per poder dur a terme projectes com

tots els cursos des

aquest.

d’educació
infantil fins a 6è de primària. Els objectius es

Aprofitem per donar les gràcies a tots els pares i

basen en assolir un treball cooperatiu de tots els

mares que col·laboren en fer realitat un dels

infants. Així també a nivell curricular, els referents

somnis de la nostra escola i el desig en fer

a la descoberta de l’entorn i a medi natural.

incomptables plantacions i collites d’exquisit sabor
als nostres paladars!

Cada curs fa un seguiment basat en l’actuació
directa:

Equip de mestres de l’escola Muntanya del Drac
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exemple de compromís i esforç vital.
També he conegut a gairebé tots els
treballadors i voluntaris d'entitats i serveis
del barri, hi haig de dir que tots ells m'ha
animat i m'ha donat suport en aquelles
coses que he impulsat o hem impulsat. He
pogut conèixer un grup de dones
magnífiques i a les que tindré sempre molt
carinyo, les dones de memòria, i com no, he
pogut conèixer nens i nenes que han
passat per la biblioteca i que m'han donat
una experiència que segur que em servirà
en tot el que faci en el futur.

BIBLIOTECA
VEÏNAL
GRACIES I FINS AVIAT!
He estat treballant dos cursos a la
biblioteca veïnal del barri, i ara que canvio
de feina, vull aprofitar aquest espai per
acomiadar-me de totes les persones amb
les que he tingut relació. Però no és una
adéu per sempre, ja que arrel de conèixer el
barri he creat un vincle que sempre
conservaré.

A tots, animar-vos a fer de la biblioteca un
espai important del barri i dir-vos,

I estic content perquè he pogut conèixer
molt veïns, i en alguns casos conèixer la
seva història personal, de migració, de
lluita, de treball, de construir un barri nou i
entre tots. Veïns que són per mi un

Moltes gràcies i fins aviat!
Raúl Sánchez Martínez

ASSOCIACIÓ DE DONES
MARROQUINES DEL XUP
Aquest dissabte 4 d’octubre, la comunitat

comencen el dia amb la oració del “eid” (festa),

musulmana va celebrar la festa del sacrifici

seguidament esmorzen per després anar a

(coneguda com la festa del xai). És una festa

sacrificar el xai. La festa es passa amb els

en la qual els musulmans, seguint el ritual del

familiars i els amics per viure moments

profeta Abraham, sacrifiquen un xai i el

agradables i compartir la festa més gran de la

divideixen en tres porcions, una es comparteix

comunitat musulmana, ja que en el calendari

amb els familiars, una es dóna com a almoina

islàmic consten dues grans festes, “ eid al-fitr”,

per a les persones més necessitades i, la

després del Ramadà, i la festa del sacrifici

tercera porció es consumeix durant i després

(“eid al-adha”).

de la festa. En aquesta festa, els musulmans
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Uns dies abans de la festa, les dones

occidental,

comencen a preparar pastissos i vestits

celebrar aquestes festes en el país d'origen, i

tradicionals per poder celebrar aquesta festa

les persones que ho poden fer no perden

en un ambient original, ja que el fet de viure en

l'oportunitat, ja que hi ha moltes dificultats per

una societat que no comparteix aquestes

a poder celebrar-ho en totes les condicions

tradicions impulsa a esforçar-se a garantir que

que es desitja, doncs molts treballadors es

la comunitat, i en especial els infants, puguin

veuen obligats a treballar aquest dia i no

viure aquestes pràctiques que formen part de

poden gaudir de passar moments festius amb

la seva identitat, doncs perquè coneguin com

la seva família. A més a més, el fet que

se celebra aquesta festa en el país d'origen i

algunes famílies no puguin sacrificar el xai

puguin

especials

personalment els hi disminueix en certa

connectant les dues cultures en les que viuen,

mesura l'ambient tradicional de la festa. Així

la catalana i la musulmana.

mateix, molts alumnes es veuen obligats a

gaudir

d'uns

moments

ja que aquests dies són dies festius on les

aquestes pràctiques formen part de la identitat
com

s'ha

prefereixen

exàmens, cosa que no passa al país d'origen,

una desorientació i un desequilibri, ja que

tal

musulmans

assistir a classe per no perdre sessions o

Perdre aquestes tradicions suposa que hi hagi

musulmana,

molts

persones es dediquen a preparar i viure en

esmentat

plenitud

anteriorment, i és imprescindible que es

la

festa.

garanteixi un equilibri en aquelles persones
que tenen doble cultura, de manera que han

No obstant això, també hi ha facilitats, doncs

de poder viure la manera més aproximada

se li atorga a la comunitat musulmana un espai

possible

festa.

on pugui realitzar l'oració del "eid", així com

En aquest dia, la comunitat musulmana

algunes empreses que permeten als seus

aprofita el dia per felicitar a tots els musulmans

empleats musulmans no treballar en aquest

la festa, es vesteix als nens amb els vestits

dia i poder-ho recuperar un altre.

a

la

originalitat

de

la

tradicionals i, aquests, amb molt entusiasme i

Als musulmans els hi agrada gaudir d'aquesta

alegria surten a felicitar als veïns i a lluir els

festa

seus vestits, la seva "henna" i la seva

conjuntament

amb

les

persones

autòctones, i els hi alegra molt quan persones

aparença.

d'altres comunitats els feliciten la seva festa

No és el mateix celebrar la festa del sacrifici en

perquè ajuda a crear un ambient cohesionat i

un

càlid.

país musulmà

que

en

una societat
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C. F. PARE
IGNASI PUIG
fons per a la temporada de l’equip infantil.
Es van poder recaptar 444€ gracies al dinar
a l’aportació del veterans , aquets diners
vindran molt bé per a pagarà els costos les
fitxes que ascendeixen a 2340€. Esta
previst de organitzar un torneig infantil
amb l’ajuda del CEM per tal de seguir
recaptant diners per l’equip infantil.

El Club de futbol Pare Ignasi
Puig comença la nova
temporada amb moltes
novetats. El Club a signat un
conveni de col·laboració
amb el CEM Manresa amb l’objectiu de
nodrir la cantera del club de nous talents i
reforçar el primer equip, l’infantil i el
juvenil amb mes jugadors . Aquesta
oportunitat obra a les portes de l’esport
d’elit al jugadors del barri ja que es
treballarà de forma coordinada amb
l’equip principal de la ciutat .

Aprofitem aquet escrit per a agrair a totes
aquelles persones que van col·laborar en
l’acte, Av. Xup, Forn de pa Jorba i CEM
Manresa.
El Club esta organitzant els actes del 50
aniversari i necessita la col·laboració de tot
el veïnat ( recull de fotografies, participació
com a voluntaris ...etc)

El CEM Manresa ha col·laborat amb el Club
del barri oferint suport logístic i econòmic
a l’hora de celebrar un “Asado” Argenti
amb els jugadors del Club per a recaptar

LA FOTOGRAFIA
Sabries dir de quin
any es aquesta foto?
En el proper número
desvelarem el misteri !
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MOLT BONES VACANCES!

L’ENTREVISTA ! Montse Gómez i Torras / Educadora social EBAS PONENT
Quina es la teva feina ?

A mi sempre m’ha agradat molt treballar en l’àmbit de
la infància i dels joves. Des de sempre les meves
funcions han estat encarades amb la intervenció amb
els joves.

Jo
treballo
com
educadora social, dins
dels serveis socials de
l’ajuntament
de
Manresa. Els educadors
dins dels serveis socials
tenim moltes funcions però nosaltres bàsicament
treballem des de la intervenció socioeducativa, amb
l’objectiu d’ajudar a les persones a que puguin estar en
una situació millor de la que es troben. Nosaltres
treballem facilitant eines a les persones perquè ells
puguin resoldre les seves dificultats. A vegades podem
ajudar i altres vegades costa molt .

Que es el que mes t'agrada de la teva feina ?
La meva feina m’agrada molt i potser el que més
m’agrada és tot el que aprenc de la gent amb qui
intervinc. Moltes persones em donen la possibilitat de
formar part de les seves vivències i en la mesura que
puc intento donar eines perquè puguin trobar la
manera d’estar millor, però el que m’ofereix la relació
amb ells és d’una riquesa molt gran i sempre aprenc
molt d’ells i elles.

Altres funcions que tenim és el
treball més
directament dins dels barris, tant a nivell de comunitat
( barri ) com a nivell de grups..

Treballes amb alguna entitat i servei del barri ? com ?
Dins del nostre equip sempre ens dividim com a
referents dels barris que tenim adjudicats dins de la
nostra zona, i jo soc la referent del barri del Xup, per
tant, intento està vinculada amb els serveis i entitats
dels barri ( Avv, casal cívic, escola, biblioteca,...).
Encara fa molt poquet que estic al Xup i mica en mic
espero poder conèixer a totes les entitats i poder
formar part de la vida del Xup.

La nostra feina com educadors socials és una activitat
que no es veu limitada a la infància, sinó que actua
amb la gent jove, els adults i també la gent gran.
Quan fa que treballes com a educadora social ? i al
barri ?
Treballo com educadora social des de l’any 1999, és a
dir, ara ja fa 15 anys. Vaig començar treballant al barri
de la Balconada, després vaig treballar al barri de la
Font, després vaig estar 8 anys treballant a la zona de
la carretera Santpedor, Poble Nou i ara des de fa 10
mesos que estic vinculada al barri del Xup.

Has fet alguna altra feina ?
Si abans de treballar d’educadora social, he fet altres
feines, les feia compaginant mentre estava estudiant la
carrera universitària. He treballat de dependenta amb
una botiga de sabates, de cambrera , de caixera de
supermercat, a la biblioteca veïnal de la
Balconada,...Sempre eren feines que les feia per tal de
poder pagar-me les despeses de la universitat. I ara ja
fa 14 anys que treballo com educadora social.

Com treballeu ?
Treballem amb equip, el nostre equip està format per
dos treballadores socials i dues educadores socials i
una informadora social, i moltes de les intervencions
les fem consensuades amb el nostre equip.

Et costa conciliar la vida familiar i la laboral?
El nostre treball tant és dins del despatx, com al carrer,
com amb entitats socials, també coordinat amb les
escoles,... Treballem tant des d’una vessant preventiva
com des d’una vessant de més intervenció.

Tinc fills i per tant, sempre és una mica complicat, però
amb el suport dels avis i també de la meva parella, que
fem horaris diferents, podem compaginar els dos
mons, el mon laboral i el mon familiar.

Amb qui t'agrada treballar ( infants, joves, gent gran
...etc ) i perquè?
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