EL XUP AL DIA!

La nostra revista veïnal
1

Núm.5 – ABRIL 2015

LA PRIMAVERA LA SANG ALTERA !

Vols que el barri canviï, millori, es facin
coses noves...?
Participa! sigues actiu, el barri et
necessita hi ha un munt de projecte i
entitats que et necessiten .
Els voluntaris sou el motor .
Som-hi Xuperos !
Es necessiten joves per l’esplai !
Voluntaris per a l’associació que aquest
any celebra el seu 50é aniversari .
Voluntaris per a l’escola ( projecte
comunitat d’aprenentatge ) .

Passat per la AV i l’informarem !
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NOTICIES
BREUS

130 vots , quedant com a primer projecte
que la ciutadania volia que es portes a
terme amb diners municipals.

NOVA WEB PDC

L’associació vol agrair la participació dels
veïns i animar-los a seguir fent barri de
forma activa .

El pdc estrena
web per a
mantenir
informats al veïns
i veïnes i fer
visible a la xarxa
la feina que
s’està fent al
nostre barri per part de les entitats i
serveis que el formen . Us informem que
hi ha un apartat sobre recursos per al
ciutadà classificats per temes o tipus de
població.
Feu-li una ullada !
http://www.pdcxupmanresa.cat

EL BARRI FA “PINYA”
ALS PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
El nostra barri es va unir per a anar a votar
als pressupostos participatius de
l’ajuntament i defensar el projecte
d’adequació del camí ( paral·lel al carrer
que connecta amb el camí del Suanya ) . La
unió del veïnat i la bona defensa del
projecte que en va fer el president van
convencé al assistents que van botar amb

Es preveu que abans de final d’any les
obres estiguin finalitzades .
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FUTUR DE L’ESCOLA
DEL BARRI
Segons la reunió que van tenir l’AFA i l’AV
amb ajuntament “l’escola del barri no es
tancarà” . El regidor d’educació Toni
Llobet va donar la seva paraula de que el
barri seguiria tenint escola tot i la
disminució de infants, el qual comenta
pot haver la possibilitat de convertir-la en
una escola cíclica. Part de les instal·lacions
potser s’utilitzaran com a escola d’oficis
per a joves que no han finalitza els estudis
obligatoris .

EL PÀRQUING
L’ajuntament a comprat els terrenys que
hi ha ala costat de la carretera i que
actualment son zona d’aparcament privat .
Aquet espai abans era gestionat per un
particular que cobrava un lloguer als veïns

i veïnes que hi aparcaven , l’Ajuntament a
aclarit a la Av que no cobra cap lloguer als
veïns i que aquets en poden seguir fent us
gratuït fins que es realitzi l’obra .
Es preveu fer una zona enjardinada i un
pàrquing públic , l’ajuntament vols
esperarà a tenir els diners per a retirar
“l’uralita” i deixar la zona en condicions .

EL DELEGAT
D’ADICSA
El delegat de l’agencia Catalana de
l’Habitatge, en Rafael, us rebrà a
l’associació de veïns el primer dilluns de
cada mes de 9 a 11h per a resoldre
dubtes, demanar informació sobre
pagaments, amortitzacions i escriptures,
lloguers del pisos del barri. El mateix dia si
no us va bé l’horari de mati també us pot
atendre de 16 a 18h a l’associació de veïns
de la Balconada de Manresa .

EL JARDÍ DEL CASAL
El casal cívic
compta amb un
espai privilegiat
on poder llegir,
jugar a jocs de
taula escoltar musica o prendre el sol, el
fantàstic jardí ! L’equipament te les seves
portes obertes dimarts i dijous de 9 a 12h
i totes les tardes de 15 a 21 h . Podeu fer
un cafè, menjar un aperitiu mentrestant
llegiu la premsa diària o agafeu una

novel·la en préstec . Quina passada això
s’ha d’aprofitar !!

PUNT ÒMNIA XUP:
TALLERS «CATALÀ»
5
Els nostres tallers estan destinats a
diferents col·lectius, són una eina social i
d'aprenentatge, en
aquest cas el curs de
català amb el «Parla.cat»
es un curs autodidacte
amb que l'alumne millora
amb el ritme que ell vol, curs amb cascos i
micròfon, també es una eina per ampliar
el currículum i que la gent immigrant
pugui aprendre el nostre idioma i integrarse millor dins la nostre societat. També
fem Inserció laboral, tràmits on-line,
portals de feina, currículums, etc... Vine i
millora les teves eines per poder entrar
dins del món d'Internet... etc.

Jose Gutiérrez. Tècnic Òmnia Xup
Casal Cívic de Pare Ignasi Puig
Tel ; 938725284

ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS
El barri del Xup està format per una
cinquantena d'edificis que conformen una illa
resseguida pel carrer principal, el carrer Pare
Ignasi Puig. Al seu interior les cases s'envolten
d'arbres i jardins, de parcs i zones de joc on els
joves i els petits s'hi entretenen. Aquest espai,
farcit de desenes d'arbres diferents, és
essencialment per a vianants i només trenca
aquest dibuix alguna zona per aparcar. Aquesta
idiosincràsia fa del Xup un barri per passejar i per
compartir, un barri per poder estar al carrer i
gaudir-ne.
Dit això, i perquè volem que això sigui així, hem
de dir també que el deteriorament dels carrers i
la baixada de tensió en l'enllumenat públic fa que
alguns espais siguin perillosos per a petits i grans.
A alguns dels carrers del barri, per la manca de
manteniment, s'han omplert forats i en altres
cassos les arrels dels arbres els han aixecat.
Aquesta deixadesa a fet que avui tinguem molts
sectors del barri amb carrers pels quals és perillós
caminar i que presenten un aspecte lamentable.
Des de l'Associació de veïns hem denunciat l’estat
llastimós dels nostres carrers. També hem
denunciat que la situació empitjora de manera
alarmant. Al llarg dels anys s'ha portat una
política d'abandó per part del Consistori. Podem
discutir perquè s'ha donat aquesta deixadesa
però no el fet que, des de l'administració, no s'ha
atorgat cap mena de prioritat pel que fa a la
reparació d'alguns dels carrers del barri que a dia
d'avui es troben en una calamitosa situació.
Sembla que per ser un barri perifèric,
l'Ajuntament s'oblidi de nosaltres pel que fa a
qüestions que per a qualsevol barri són bàsiques i
estructurals. És per això que considerem una
prioritat treballar per posar-hi remei de forma
urgent.

Ja són moltes les persones grans que segons a
quines hores de la tarda o vespre no s’aventuren
a sortir al carrer. Com són vàries les denúncies
que s’han produït per caigudes accidentals a
causa del problema plantejat. Hem de ser
conscients que el nostre barri és un del més
envellits de la ciutat i la mobilitat en aquestes
circumstàncies es veu molt afectada. Ja sabem
que no tota la responsabilitat recau en el govern
actual, de fet la situació s'ha convertit en un
problema greu al cap d'anys de no fer cap tipus
de manteniment. Però no en tenim prou amb el 6
reconeixement de la situació i amb la resposta de
que per manca de pressupost no es pot donar
solució a la
nostra
reclamació.
Des de
l’Associació de
Veïns hem
proposat a
l’actual govern
que les
millores necessàries puguin dur-se a terme en
diferents fases per facilitar-ne la seva execució;
però cal que es concreti l'inici de les mateixes.
Sinó hi posem remei aviat, l'estat del nostre barri
anirà deteriorant-se cada cop més i serà cada cop
més costós posar-hi remei. Confiem que les
administracions corresponents siguin sensibles a
les nostres reclamacions i es plantegin
seriosament l'inici d'un pla de millores al nostre
barri.
Desitgem que els nostres avis i en general tots els
veïns i veïnes del barri, puguin passejar pels
carrers amb completa tranquil•litat i normalitat;
és una qüestió de dignitat. No deixarem d'insistirhi fins que la solució a aquesta problemàtica sigui
una realitat.
Av Xup .

AFA
MUNTANYA
DEL DRAC
L’AFA PROMOU ELS HÀBITS
LECTORS A LA FAMÍLIA PER A
FOMENTAR EL EL PLAER DE
LA LECTURA !
En aquesta ocasió voldríem parlar de com
ajudar els nostres fills amb petits gestos .
Amb 10 minuts al dia podem despertar el
interès per la cultura , son nomes 10
minuts . En qualsevol moment podeu
trobar un foradet per seure amb el vostre
fill/a i llegir un conte plegats i no podem
tenir excuses , si no tenim contes a casa
tant a l’escola com a la biblioteca us en
poden deixar . D’aquesta manera podem
despertar el gust per la lectura dels nostre
fills. Passar una estona justs i millorar a
nivell de comprensió i lectura ajudarà al
nostre fill/a a tenir millor rendiment a
l’escola . Nomes son 10 minuts al dia !

BIBLIOTECA
VEÏNAL DEL XUP
Tornem a tenir aquí un altre nº de la 7
revista !!!!
De la “biblio” en aquesta ocasió volem
parlar dels tallers que fem cada dimarts a
la tarda . La “biblio” obre de 7¡5 a 7 ,
normalment a la primera hora ens
dediquem a fer deures o estudiar i a la
segona hora es dedica per a realitzar
activitats lúdiques. Els dimarts fem tallers ;
aquet mes hem fet un taller de titelles , els
nens han triat el que volien dibuixar en un
cartró, l’han pintat i hem buscat canyes x
fer el titella . Mes endavant farem un petit
teatre amb les seves creacions , ja us
anirem informant perquè estareu tots
convidats
a
la
gran
estrena!

CASAL CÍVIC
Tallers de cuina

l’abundància d’espècies; en la barreja de
sal i sucre en el mateix plat.

Durant aquest mes de febrer hem fet un
viatge per la història de la cuina catalana
buscant les arrels que identifiquen els
nostres plats més característics.

Hem vist també la introducció a la nostra
cuina dels productes vinguts d’Amèrica: el
tomàquet, element bàsic del sofregit; el
pebrot, imprescindible a la samfaina; la
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xocolata, beguda de gran èxit; la patata,
bàsica en la cuina d’ara però que
curiosament va costar molt d’introduir.

Ens hem passejat per la cuina dels ibers i
hem descobert la seva passió per la
cervesa; hem visita te els grec d’Empúries i
n’hem après el seu gust pel vi, l’oli i la
bona taula. Dels romans que van poblar
Ibèria, n’hem descobert la seva predilecció
per la forta salsa gàrum, però també les
seves delicioses salses de marinar bolets,
la seva fal·lera pels pernils de la Cerdanya i
les seves extravagàncies a la cuina.
També vàrem degustar una mostassa
elaborada seguint una recepta romana.
El nostre viatge ha continua també
l’esplendor de la cuina medieval catalana;
la de més prestigi de l’Europa de l’època.
Hem après receptes del llibre escrit en
català Sent Soví, el receptari medieval més
important que ha arriba tals nostres dies.
Hem vist el gust medieval pels agredolços;
per l’ús de fruita en plats salats; per la
predilecció de la llet d’ametlles en tot
tipus de sopes, guisats i postres; en

Finalment, el nostre recorregut es va
aturar en el gran cuiner manresà Ignasi
Domènech i les seves aportacions al món
de la cuina, com el bacallà a la manresana.
A continuació us oferim una deliciosa
recepta medieval que vàrem degustar al
curs.

LA RECEPTA

JUGAR I LLEGIR
TALLER MEDIEVAL AL CASAL
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PORRADA (crema de porros)
1 kg de porros
Aigua, oli, sal
2 llenques de cansalada
½ llet d’ametlles
Formatge ratllat
Netegeu els porros i talleu-los a trossos.
Poseu-los en remull unes hores. Feu un
brou amb ½ litre aigua i els porros. Quan
estiguin cuits els passem pel túrmix; els
tornem al foc i hi afegim la llet d’ametlles i
el formatge ratllat.
Fregim la cansalada ben cruixent i la
servim per sobre la crema. Li podem afegir
sal, pebre i altres espècies al gust.
Us informem també que durant el mes
d’abril farem un curs de cuina amb herbes
aromàtiques i el maig un de cuina de
primavera sana i natural.
Rosa Montoriol

Els nens del “jugar i Llegir “han pogut
treballar com veritables artesans de
l’època medieval. Ens hem traslladat a
aquesta època aprofitant la celebració de
la Fira de l’Aixada a Manresa i que també
estan treballant aquest tema a l’escola del
barri.
Hem fet de les dues sales el gremi
d’0artesans ceramistes. Els nens han
treballat el fang i la pasta de paper per
modelar objectes de cuina. Han fet dots i
plats que posteriorment pintaran i
decoraran el seu gust.
Aquesta activitat tan creativa els ha
agradat Molt i ha permès que cadascú
descobrís la seva vena artística.

ESCOLA "LA
MUNTANYA DEL
DRAC"

la
setmana
diversos
tallers
medievals: ceràmica, malabars,
aigua màgica de la llum...

10

LA SETMANA MEDIEVAL
Durant la setmana del 16 al 20 de febrer, fent-ho
coincidir amb la festa de
la Llum de la nostra
ciutat vam celebrar a
l’escola: la setmana
medieval.
Vam
començar
la
setmana amb la representació de la llegenda de
“la misteriosa llum” per tal d’introduir el tema de
la setmana. Aquesta
representació la van
fer els nens i nens
de tercer per a tota
l’escola. A la tarda
es
va
fer
la
inauguració de la
setmana fent un pregó al pati dut a terme pels
nens i nenes de sisè, seguidament vam realitzar
una gimcana amb jocs medievals on tots els nens i
nenes de l’escola van poder gaudir.
Al llarg de la setmana cada cicle va anar treballant
l’època medieval amb un projecte en el qual des
de les diferents àrees (matemàtiques, llengua,
coneixement del medi, música,....) es treballava
l’època medieval. Es van realitzar també al llarg de

Cada cicle va fer una sortida per
ampliar el contingut del projecte a
visitar la Manresa medieval, el
carrer del Balç i els carrers i castell
de Súria medieval.

Ha estat una setmana molt
completa d’activitats per conèixer i
gaudir una mica de la nostra
història.

PROJECTE ENLLAÇ
Per la cohesió i convivència
El passat dia 16 de desembre de 2014, l’Associació de Veïns del barri del Xup i el Programa
Enllaç, Servei d’Intermediació i treball comunitari de l’Ajuntament de Manresa, van
organitzar conjuntament una xerrada que pretenia fer difusió de la nostra tasca.
En dies previs a la xerrada, es va convocar als representants de les 47 comunitats de veïns
que integren el barri, finalment van assistir un total de del 27 persones, la majoria
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presidents i secretaris d’escala. La sessió ens va permetre explicar la nostra feina davant
problemes de convivència veïnal i comunitària, tant en edificis d’habitatges com en espais
públics. Aquesta trobada també va servir per explicar com accedir al servei, on es troba
ubicat, tipologia de problemàtiques més recurrents i com intervenim.
Al final de la xerrada els assistents van poder demanar dubtes i/o consultes, i alguns veïns
van poder plantejar alguns problemes que els afecten directament: impagaments,
dificultats de relació i comunicació amb veïns, pisos propietat de bancs i problemes en els
espais compartits d’escala.
Es va plantejar la possibilitat d’organitzar una segona xerrada amb la participació d’un
expert en temes sobre gestió de comunitats i la majoria dels assistents es van mostrar
interessats.
Volem agrair la col·laboració per part de l’Associació de Veïns, la tècnica del Pla de
Desenvolupament Comunitari i els veïns del Xup,
esperem seguir col·laborant en benefici de la convivència i la cohesió social.
Moltes gràcies
Cèlia Barreda
Projecte Municipal Enllaç
Horaris d’Atenció:
Dilluns i dimecres de 11 a 18h.
Dimarts, dijous i divendres de 9 a 14h.
Tel: 93 875 39 04
Ctra. de Vic, 16 2n, Edifici Infants

EL NOTICIARI
WWW.XUPRIERAVIVA.CAT
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE XUP
RIERA VIVA AL BARRI
El projecte Xup riera viva va ser
presentat als veïns i veïnes del barri
els passat dimecres dia 15 d’Abril al
jardí del Casal Cívic. L’Arada i
Meandre van explicar als assistents el
projecte i la importància de la
implicació del veïnat per a recuperar
l’espai de la riera . La intenció de la
presentació era facilitar que persones
interessades en el projecte poguessin formar part d’aquet de forma activa a traves de la
taula de seguiment .
CURS EN EDUCACIÓ MEDIOAMBIENNTAL
En breu començarà el curs en educació mediambiental adreçat a monitors de lleure . Esta
previst que s’iniciï a mitjans del mes de maig els dissabtes al matí i esta obert a tothom que
estigui interessat en aquesta temàtica . El curs pretén ser molt pràctic per tal de facilitar els
aprenentatges dels assistents i es per això que es realitzaran activitats a la riera de Rajadell i
al casal d’estiu del Xup. Mes informació a pdcxupmanresa @larada.coop o a l’associació de
veïns . Places limitades . La formació esta avalada per el col·legi de biòlegs de Catalunya i els
assistents rebran un diploma que podran utilitzar per acreditar experiència i formació
especifica en aquet sector.
EL PROJECTE XUP RIERA VIVA TE REVISTA !
Aquest és el primer número de la revista ‘Xup Riera Viva’. Des
d’ella volem posar a disposició de veïns i persones interessades
els diferents avenços del projecte, el coneixement de la riera
fruit de la participació de veïns, entitats i professionals, i aportar
eines per a l’empresa d’activitats i projectes que ens permetin
gaudir de la riera tant des del barri del Xup com des de fora d’ell.

12

PASSEJADES A LA RIERA
El passat 18 d’Abril un total de 50
veïns del Xup han participat en el
Passeig per la memòria de la riera.
Dues hores passejant al voltant de la
riera en el seu tram més pròxim al
Xup. S'ha passat per les Ferreras fins
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el Mas del Suanya, on s'ha fet un
bon esmorçar, gràcies a
l'hospitalitat de l'Eduard Bosch.
Durant tota la caminada els veïns
han parlat d'indrets i vivències de la riera del Rajadell pel seu pas pel Xup. Totes aquestes
vivències i indrets i fotografíes antigues que ens cediran els veïns es donaran a conèixer a la
resta del Manresans amb la publicació del segon número de la revista "Xup riera viva".
TALLER DE DESBROSSAR
El taller de desbrossar va iniciar la seva activitat el passat 8 d’abril , les persones inscrites al
curs estan aprenent les tècniques de poda i desbrossament de forma pràctica ja que s’està
adequant la llera de la riera de Rajadell al seu pas per el barri del xup. D’aquesta manera es
vol possibilitar que el recorregut de l’anella verda pugui passar per aquet espai tan apreciat
per el veïnat del barri del Xup. Els assistents rebran un certificat avalat per el col·legi de
biòlegs com a formació ocupacional que els facilitarà l’accés laboral en aquet sector.
TALLERS D’HORTA
Els tallers d’horta i agrogeologia ja han començat a
l’espai dels horts del xup . Las formació corre a
càrrec de les entitats locals L’ERA i MATRICARIA .
S’ha adequat una parcel·la dels horts per a realitzar
la part pràctica, i per tal de que els hortolans/es
assistents puguin fer proves i practicar les tècniques
que s’estan aprenent al curs .

COLLA DE GEGANTS ,
GRALLERS I TABALERS
DEL XUP
HISTORIA DE LA COLLA GEGANTERA
La colla de gegants del
nostre barri es va fundar
l’any 1998, per veïns del
nostre barri. Els nostres
gegants representen dos
veïns del barri els quals es
volen homenatjar ja que van ajudar a desenvolupar
diversos àmbits del nostre entorn. Així doncs en
Miquelet, era el barber del barri i estava molt
implicat en el moviment juvenil al igual que la María
que també s’implicava molt. Per aquest motiu es va
decidir fer-los un petit homenatge, portant les seves
figures arreu on anem. Els gegants tenen una alçada
de 2 metres i 33 centímetres i un pes de 33 kg cada
un. Els quals van ser fabricats el mateix anys de la
fundació de la colla pel Sr. Casserras.
CANVI CAP DE COLLA
Volem agrair a la nostra antiga Cap de Colla Isabel
Diaz, tots aquests anys que ha estat lluitant per
aconseguir un bon repte, el repte de poder fer sortir
els nostres gegants arreu on anem, i fer possible tots
aquells moments que mai oblidarem, ja que ho hem
passat d’allò més be. A les hores ha arribat el
moment de que ella deixi el testimoni i li hagi passat
el relleu a la nostra companya Laura Casajuana, que
sabem de segur que ella farà el possible perquè
continuem gaudint de les nostres trobades amb
altres colles geganteres. Volem donar la benvinguda
a la nostra nova Cap de Colla.

FIRA DE L’AIXADA 2015
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Per un cop més, els nostres
geganters han tornat a participar a
la fira de l’aixada de Manresa, que
va tenir lloc el passat 28 de Febrer i
1 de Març. Es van fer una sèrie
d’actuacions que recreaven l’època
Medieval. Un dels actes els quals
els nostres geganters van fer
possible que aquestes actuacions
fossin d’allò més reals va ser que
representaven els soldats que
acompanyaven al Rei Pere III, i acte
seguit van acompanyar al bisbe
quan entrava i sortia de la ciutat de
Manresa. L’altre acte el qual es va
participar va ser el dels nostres
grallers i tabalers, que van actuar
per el gran Misteri de la Llum, que
va tenir lloc a l’església del Carme.
Tot seguir van fer una cercavila
amb cançons medievals
acompanyant a la Gàrgola, amb un
espectacle de pirotècnia molt
maco.

CALENDARI
SORTIDES 2015

-La Llacuna.

Us adjuntem els nostre
calendari de sortides
programades per aquest
2015, perquè ens puguin
seguir allà on anem.

-Puig - Reig.

POBLE NOU MANRESA:
Diumenge 29 de Març.

-Vilanova del Camí.

BALSARENY
(BAGES_BERGUEDÀ):
Dissabte 25 d’Abril.

LLORET DE MAR:
Dissabte 18 de Juliol.

PONT DE VILOMARA:
Dissabte 6 de Juny.

CUBELLES: Dissabte
25 de Juliol.

PRAT DE LLOBREGAT:
Dissabte 13 de Juny.

FESTA MAJOR DE
MANRESA:
“GEGANIT”,
Divendres 28
d’Agost.

CASTELLBELL I EL VILAR:
Dissabte 20 de juny.
LA LLACUNA: Dissabte 27
de Juny.
EL XUP: DISSABTE 11 DE
JULIOL. “ Colles
convidades a la nostra
trobada”:
-Santpedor.
-Reis del So.

-Lloret de Mar.

> PUIG-REIG: Diumenge 8
de Novembre.
> CALAF: (està per
confirmar data).

-Poble Nou Manresa.
-Pont de Vilomara.
-Prat de Llobregat.

-Calaf.

FESTA MAJOR DE
MANRESA:
“CERCAVILA”, Dissabte 29
d’Agost.
> VILANOVA DEL CAMÍ:
Diumenge 6 de Setembre.
> TERRASSA: (CIUTAT
GEGANTERA), Dissabte 19
de Setembre.

Gràcies per la vostra
atenció, i us hi esperem.
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FAL.LERA GEGANTERA!!!

L’ENTREVISTA
ENTREVISTA A ROSA
ALONSO de part dels nens
del programa Jugar i Llegir
del Casal Cívic Pare Ignasi
Puig
Rosa Alonso es nascuda a
Manresa. Va estudiar Dret
i Filologia Anglesa a la
Universitat de Barcelona.
Despres va estudiar als EEUU amb una beca de
“La Caixa.” Va viure, estudiar i treballar 20 anys
fora i ara ha torna a Manresa.
-

Quins son els treballs que has fet al llarg
de la teva vida? Per què els has deixat?

El primer treball va ser monitora de natació, quan
tenia uns 14-15 anys. Seguidament vaig treballar
fent classes de repàs i d’anglès a nens i nenes; ho
fèiem a casa meva els dissabtes el matí. Després
d’acabar els meus estudis, vaig ser professora
d’universitat, vaig treballar d’economista al Fons
Monetari Internacional i al Banc Mundial, i
d’investigadora a Londres (recerca de política
exterior i de seguretat). Algunes les feines les vaig
deixar perquè de vegades no estava d’acord amb
algunes politiques de la institucio on treballava;
d’altres vegades, per a tenir millors condicions. Al
final, vaig sentir que Deu volia una altra cosa de
mi i que havia de dedicar-me a l’educació i la
labor directa amb les persones.

-

Per què t’agrada viatjar pel món? Quins
països has visitat? Quins t’han agradat
més i per què?M’agrada viatjar pel món
perquè aprenc moltes coses.

He visitat països com Bolívia, Perú, Mèxic,
Argentina, Xina, Tailàndia, Filipines, Vietnam,
Austràlia, Nova Zelanda, Illes del Pacífic, Sud-

àfrica, Tunísia, Itàlia, Alemanya, França... i molts
més. No els puc comptar!

Els països que m’han agradat més han estat
França i Itàlia pel seu art, Terra Santa (sobretot
Jerusalem), Austràlia pels seus paisatges,
Tanzània pels safaris i Mali per l’exotisme.
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-

Quins llocs vols visitar i encara no hi has
estat?

M’agradaria visitar Brasil, Rússia, Nepal i les illes
de Cabo Verde.
-

Quin és el país més pobre que has estat?
Et feia pena la gent d’alla? I el més ric?

Els països més pobres que he visitat han estat
Chad, Timor Oriental i Mali. La població es pobre,
però no tenia sentiment de pena per ells, ja que,
malgrat la pobresa, transmeten felicitat. I no
passen gana com a la Índia o a Etiopia.
El país més ric al que he estat és Noruega o
Suïssa.
-

Com és la gent d’Amèrica? Quants anys
hi has viscut?

És molt simpàtica, oberta i optimista.
Hi he estat vivint 15 anys.

-

Quants idiomes saps parlar?

El català, castellà, francès i anglès els parlo molt
bé. L’italià i l’hebreu els parlo bastant bé.
L’alemany i el portuguès, a un nivell intermig, i en
filipí (Tagalog) i àrab de palestina, em defenso.
-

Per què t’agraden tant els nens?

Sobretot perquè són molt macos i espontanis i
diuen realment el que pensen. De vegades les
-

T’agrada el país de Filipines? Per què hi
vas anar?

Si, sobretot m’agrada molt la gent d’allà. Hi vaig
anar perque vaig tenir la meva conversio a Crist
alla i m’hi sentia cridada a tornar i perque trobava
a faltar els nens d’alla que son els meus amics.
-

La gent ha estat sempre amable i agraïda
amb tu?

Si, sempre ho han estat.
-

Com són els nens i nenes de Filipines?

Són molt expressius, macos i carinyosos.
-

Quin és el menjar típic de Filipines? Quin
t’agrada més?

Un menjar típic de Filipines és el Pansit (fideus
d’arròs amb verdures i pollastre). Un altre plat
típic és l’arròs amb adobo, amb una salsa de soja,
vinagre i herbes.
Personalment m’agrada molt l’adobo!
-

Quins vehicles de transport s’utilitzen a
Filipines?

Tenen uns autobusos molt petits que es diuen
“jeepney”. També s’utilitza molt uns “moto
carros”, una moto amb un sidecar. Anava cada
dia a la universitat amb la moto sidecar i tornava
a casa amb el jeepney.
-

Quin idioma es parla a Filipines?

Es parlen bastants idiomes, però els oficials són
l’anglès i el tagalog.
-

Quina moneda hi ha a Filipines?

sobre, a les ecoles hi podem trobar rates, els
llibres són escassos i molt poc atractius...

persones adultes no som tan transparents.

Com a moneda fan servir el peso.
-

Has viscut tsunamis o alguns desastres
similars? Com es solucionen els desastres
provocats?

He viscut un tifó, un vent molt fort amb pluja
molt forta i inundacions. Quan passen desastres
com tsunamis, tifons, etc., ells mateixos es treuen 17
l’aigua de les seves cabanyes, es recomponen el
sostre amb les peces de fusta que recullen del
terra, la companyia elèctrica torna a arreglar els
desperfectes, s’arreglen les carreteres... de
vegades, es triguen molts dies en tornar a tenir
les seves cases en bones condicions per viure-hi.
Amb això, tenen moltes despeses ja que passa
molt sovint.
-

Com és la gent del país de Filipines, rica o
pobre?

Hi ha de tot, però el que passa és que els rics són
molt rics, i els pobres són molt pobres. Hi ha poca
població que es trobi en un entremig.
-

Els rics ajuden als pobres?

Depèn de les persones. Algunes persones ajuden,
però la conclusió és que no ajuden prou.
-

Quin nivell d’estudis tenen els joves de
Filipines?

Els rics tenen uns bons estudis, els quals es
formen en escoles privades i a les universitats. En
canvi, els pobres van a escoles públiques, on el
nivell és molt baix. A més a més, a les escoles
públiques hi ha molta demanda de places i han
de fer classes per torns. Hi ha nens i nenes que es
lleven a les 4h del matí per començar a les 6h. A
També hem de remarcar que tots saben llegir i
escriure, cosa que a altres països no passa.

-

Quan els joves de Filipines acaben els
seus estudis, els hi és difícil trobar
treball? Quines són les ofertes i
demandes típiques de treball?

Els que han anat a les millors universitats, troben
feina. Hi ha molts filipins amb estudis per tot el
món.
Filipines és el número 1 del món de
telemàrqueting i serveis per telefonia. Hi ha
també molta agricultura pobra.
-

Quines son les malalties típiques de
Filipines?

La tuberculosis (infecció dels pulmons), i el
dengue, provocat pels mosquits.
-

Quina sensació tenies quan veies les
malalties dels nens d’allà?

Tenia una sensació de tristesa, ja que es molt car
per a ells anar al metge i comprar medecines i de
vegades (com si tenen tuberculosi), costa molt
curar-se. Molts nens tenien infeccions de pell. Jo

els portava al metge i als hospitals.
-

Quina és la religió de Filipines?

Podríem dir que el 80 percent de la població és
catòlica, 10 percent protestant i 10 percent
musulmana.
-

T’ha costat tornar a casa teva després de
tot el temps que has estat allà? Tens
pensat tornar-hi?

No m’ha costat pel fet de que jo sentia que havia 18
de tornar.
Tornaré a Filipines de visita, però no a viure-hi no
ho crec.

OCUPACIÓ I ECONOMIA SOCIAL
RECURSOS PER EMPRENDRE UN NEGOCI
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ACTIVITATS D’ESTIU:
“Diverestiu 2015”
Del 19 de juny al 20 de juliol
AL CASAL
Les tardes de dilluns a divendres, de 17 a 19:30h
Per nens de 4 a 12 anys

Farem tallers,

dibuixarem,

Jugarem amb aigua,

cuinarem,

Farem
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llegirem contes...

amics,

divertirem...

INSCRIPCIONS: A partir de dilluns 8 de juny, de 15 a 20h.
Cal portar: DNI dels pares, tarjeta sanitària del nen/a. Cal un adult per
formalitzar la inscripció.
3 EUROS/MATERIAL
IMPORTANT!! És una inscripció nova.. Activitat gratuïta.
Col·laboració de 3€/inscripció per col·laborar amb el material dels
tallers .
Per mes informació al mateix CASAL o trucar al
93 875 15 77

ens

AQUET ESTIU NO ET QUEDIS
SENSE FER RES , ACTIVAT !!!
CASAL D’ESTIU DEL XUP-NATURAESTIU
Preincripcions obertes del 18 de Maig al 5 de Juny al PDC DEL
Xup de dilluns a divendres de 9 a 13h a L’associació de veïns del
Xup. Mes informació al 938754705 o al
pdcxupmanresa@larada.coop.
NATURAESTIU ! Jocs, espot , remullada, tallers de natura,
reciclatge...etc. De dilluns a divendres de 9 a 13h activitats
realitzada per monitors qualificats . Places limitades. PREU 27€
setmana (descomptes per a famílies i SOCIS DE LA AV XUP).

MOLT ONES VACAN
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