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HEM TORNAT A
GUANYAR!
832 GRÀCIES!
LA 2A FASE DEL PROJECTE DE L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS “ADEQUACIÓ DEL CAMÍ DE LA RIERA DE
RAJADELL” SERÀ REALITAT GRÀCIES A LA IMPLICACIÓ POPULAR
El passat 25 d’Abril va finalitzar el període
de votació dels Pressupost Participatiu
2016 que ha impulsat l’Ajuntament de
Manresa, en el qual gairebé 3.000 manresans/es varen participar-hi. Entre els 5 projectes guanyadors d’enguany, el projecte
presentat per l’Associació de Veïns per
millorar l’entorn de la riera pel seu pas pel
barri, hi torna a ser present.

2A FASE “ADEQUACIÓ DEL CAMÍ DE LA RIERA
DE RAJADELL”

En concret, el projecte, que preveu una inversió de 49.000 euros, ha aconseguit 832
vots, el que significa un 6,96% dels vots
emesos, situant-se com el 5è projecte
amb més suport popular.

Aquesta proposta consisteix a adequar
el camí de la Riera de Rajadell al seu pas
pel barri del Xup. En concret, es tracta d’un
tram d’un mig km, que transcorre des del
pont de la Riera de Rajadell fins al camí
dels horts municipals.

Des de l’Associació de Veïns volem donar
les gràcies a totes les persones, tant xuperos com de la resta de la ciutat, que han
donat suport a aquest projecte per millorar l’entorn natural de Manresa.

Es tracta d’un espai natural molt proper al
barri, on passegen força veïns i visitants,
i que es troba en unes condicions poc
idònies pel que fa a la seva accessibilitat,
seguretat i respecte al medi ambient.

Problemes en la forma de votació

Actualment, en aquest espai s’hi pot accedir en vehicle amb facilitat, i és habitual que hi aparquin vehicles de tota mena
(fins i tot tràilers), fet que provoca l’aparició de grans clots, que dificulten la mobilitat i generen nius d’insectes (per exemple de mosquit tigre). A més, facilitat pel
seu fàcil accés en vehicle, és un espai on
es produeixen abocaments incontrolats o
fins i tot canvis d’oli i de peces a mode de
taller improvisat.

Des de l’AVV també volem fer constar que
forces veïns d’avançada edat, molt d’ells
del barri des de fa 50 anys, estan molt molestos amb la forma el de participació
dels Pressupostos Participatius ja que no
han pogut participar en les votacions perquè no disposen de telèfon mòbil. I alhora,
degut a la seva edat avançada no han
pogut desplaçar-se a l’Ajuntament per
poder votar presencialment.
En aquest sentit, volem proposar a l’Ajuntament que de cara pròximes convocatòries
es plantegin formes de votació que facilitin la votació d’una forma més simple per
les persones grans del nostre barri.

En definitiva, convé tancar els accessos als
vehicles i realitzar diverses accions de millora d’aquest espai: arranjar el camí, cobrir els clots, desbrossar i facilitar d’aquesta manera la continuïtat de l’Anella Verda
de Manresa.
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EN MARXA LES
OBRES DE LA 1a
FASE!

Espais de millora de la 2a fase:
1. Espai de sota el pont, on el camí (actualment totalment desdibuixat) travessa la riera. S’ha d’adreçar i desbrossar el
camí que hi ha ple de males herbes al
costat del pont per tal d’evitar que la gent
hagi de creuar per sobre de la carretera.
2. Instal·lació d’un pas de vianants per
travessar la riera de Rajadell per enllaçar
amb el camí de l’Anella Verda.
3. Espai “pipican”. Al barri no hi ha un espai adequat per a que els gossos puguin
passejar i fer les seves necessitats.
4. Espai de pícnic amb taules, bancs i
papereres, ubicat a la zona de davant el
Casal Cívic.
5. Camí d’accés als horts municipals,
actualment en pèssimes condicions –
quan plou s’omple de grans bassals– fet
especialment greu per l’avançada edat
de la majoria d’hortolans.
6. Reconduir la canalització de l’aigua del pati de l’escola Muntanya del
Drac, per evitar que malmeti el camí (intransitable en època de pluges).
7. Camí entre l’escola i els horts municipals, just al davant de la porta d’accés a
aquests, on el pendent del camí agreuja
encara més l’estat del mateix i dificulta la
seva accessibilitat.
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A mitjans del mes d’Abril, l’Ajuntament de
Manresa va iniciar les obres del projecte
d’Adequació del camí de la Riera de
Rajadell que fou la proposta que va presentar l’Associació de Veïns en la convocatòria de Pressupostos Participatius 2015
i que va ser la que va obtenir més suport
popular, en concret 138 vots.
Aquesta inversió de 25.000 euros es basa
en establir un itinerari per a vianants i
bicicletes a la franja de terrenys situats
entre el bosc de ribera de la Riera de
Rajadell i el carrer sud del barri del Xup.
L’actuació que abasta un total de 1.730
m2, inclou també, l’execució d’un camí
per sota d’un dels ulls del pont de la carretera de Manresa a Igualada, que permet establir la continuïtat de l’itinerari
de l’Anella Verda de Manresa.
Igualment, es col·locaran elements de
mobiliari i senyalitzadors com bancs formats per taulons de fusta, pilones-tauló i
senyals d’itineraris de vianants.

EL XUP EN LLUITA PER UNS CARRERS DIGNES
Malgrat els múltiples avenços al llarg dels 50 anys del
Xup, el barri encara presenta deficiències en el seu espai públic. Això es fa palès en el deteriorament dels carrers degut la manca de manteniment municipal, fet que
ha generat que el barri presenti molts sectors amb un aspecte lamentable, i el que és pitjor, on pels quals és perillós transitar-hi, sobretot per les persones grans del barri.
Des de l’AVV considerem prioritari posar-hi remei de forma urgent, ho hem denunciat i ho denunciarem. Volem
que tots els veïns i veïnes puguin passejar pels carrers
amb completa tranquil·litat i normalitat i no defallirem
fins aconseguir-ho.
En aquest sentit convé destacar que gràcies al treball
de l’AVV s’ha aconseguit el compromís de l’alcalde de
l’Ajuntament, el Sr. Valentí Junyent, així com del regidor
d’Urbanisme, el Sr. Jordi Serracanta, d’arranjar els carrers del barri en diverses fases, en un període màxim
de 4 anys, realitzant en el present any la part més malmesa (1a fase).
A més a més, des de l’AVV també s’ha aconseguit el
compromís de substituir part dels “bordillos” dels locals comercials per rampes, a travès del finançament
del Consell de Districte de Llevant.

PRIMAVERA JOVE EN MARXA!
Ets jove, i vols trencar amb la rutina?
Vine els dimecres a la tarda al Casal
del Xup, hi seràs benvingut! Els joves
del barri que hi participen fan tota
mena d’activitats: jocs de lleure, treballs manuals, jocs de taula, passes
de pel·lícules, excursions pel barri,
esports i competicions entre equips.
Tenim uns joves amb un caràcter
molt obert, atent, actiu, divertit i disposat a fer tot allò que se’ls hi proposa. Així que, si tens ganes de passar
una bona estona, vine a provar-ho,
no et quedis amb les ganes!

Activitat organitzada des de l’AVV i el
suport del PDC i el Casal.
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GRAN “1a FERIA
DE ABRIL”
El mes de febrer vam pensar que podria
ser molt bo per el barri i molt divertit una
Feria de Abril. Mica en mica, ens vam
anar engrescant en el projecte, fins que a
mitjans de març, intentàvem lligar-ho tot.
Era un projecte de grans dimensions per
8 joves que es reuneixen a les 9 de la nit
quan poden per poder tirar endavant tots
els projectes que té l’esplai.
El 16 d’abril de 2016 va arribar el gran dia,
les nostres previsions preveien vendre com
a màxim unes 250 botifarres, però a les
19:30h quan encara estàvem engegant
motors, ja vam tenir que anar a buscar
més provisions, aquella festa que els nostres caps havien imaginat havia sobrepassat totes les perspectives que havíem fet.
Tot això no hagués sigut possible sense la
col·laboració de l’AVV i de totes les persones que aquell dia ens van ajudar, perquè els 8 integrants de la comissió de joves,
no podíem donar a l’abast a tanta gent.
La valoració que fem des de l’organització és molt positiva, 8 joves vam mobilitzar a més de 400 assistents, i 55 artistes, i tot partint d’un pressupost de 50€,
per tant el nostre objectiu es va complir,
que era dinamitzar el barri i oferir un oci
alternatiu. Un objectiu secundari és el de
mobilitzar a joves i adolescents, perquè
s’impliquin en les activitats i projectes
del barri, i poder oferir més activitats i ajudar als infants, adolescents i joves.
Així doncs, tant sols ens queda dir-vos, que
ens veiem l’any que ve amb la segona
Feria de Abril del Barri del Xup, i que no
dubteu en participar en els pròxims projectes que us estem preparant.
Esplai 3 Pins – Comissió de Joves del Xup
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LA CANTÀNIA DELS
NENS I NENES DE 5è
Els nens i nenes de la classe de cinquè de primària
de l´Escola Muntanya del Drac, que són 11 nens
i nenes, durant tot el curs han estat preparant la
Cantània 2016.
El concert es farà el dia 23 de maig a les 9 del
vespre a Manresa, concretament al Kursaal.
Aquesta Cantània tractarà d´una noia que busca
marit, però no és una noia normal, sinó que és molt
bonica. També té moltes amigues que ja tenen
parella, però ella es l’única que no en té i per això
està tan desesperada. La Cantània que canten els
nens i nenes es diu: “BABAUA” Les cançons són les
següents: LA FONT DE CUPIDO, CANÇÓ DE CUPIDO,
A LA CACERA DEL MARIT, EL CONJUR, CUPLÉ DEL SAVI
I LA POMERA, COMIAT DE NEWTON I GALOP, VALS DE
LES PREDERIES, BOLERO, LA CARTA DE LING WEI, TARANTEL·LA LLAMINERA, TOPADA INTERPLANETÀRIA, EL
SEGON CONJUR. Tota la Cantània són 14 cançons,
però com veieu aquí només n’hi ha 12, perquè 2
cançons les canten uns solistes que fan de Mimí i
d’altres personatges.
La classe del Drac de Manresa 5è

50 años de fútbol en el Xup

Este año el Club de Fútbol Padre Ignacio
Puig cumple 50 años interrumpidos de fútbol
en nuestro querido barrio, esto se ha podido
lograr gracias al esfuerzo de muchas personas que desinteresadamente han estado al
frente dejándose horas de su vida por este
club que es el de todos.
Hemos tenido años más brillantes y otros llenos de sinsabores pero siempre hemos conseguido tirar adelante para llevar el nombre
del barrio con dignidad y pasearlo por estos
campos de fútbol de nuestras comarcas, no
a sido una labor fácil pero ha valido la pena
porque por el solo hecho de llegar a cumplir
50 años de existencia ya es un éxito para todos.

Dentro del programa de actos del 50 Aniversario, el
pasado día 12 de mayo se realizo en el Casal Cívic
una conferencia sobre los valores del deporte en
la que intervino el presidente del ICL Básquet Manresa y el Regidor de Deportes del Ayuntamiento.
1r Torneo Intercultural de fútbol de los barrios de
FAVIBC
El próximo día 18 de junio el CF Padre Ignacio Puig
juntamente con la FAVIBC organizan un encuentro
multicultural de futbol base en categorías de infantil, alevin y benjamín en el cual participan barrios
de FAVIBC y con el cual se pretende que tengamos
un día para compartir entre todos los vecinos/as y
poder acercar mas nuestras costumbres a través
del deporte el cual esperemos sea un día de intercambio entre AAVV al cual estáis todos invitados a
disfrutar de esta actividad la cual se repartirá entre la Font, Balconada, y Xup a lo largo de toda la
mañana pudiéndose jugar por la tarde después
de comer las finales y en las cuales estarán presentes todos los clubs participantes a los cuales se
les entregara un reconocimiento por su asistencia.
Muchas gracias vecinos y a disfrutar de este acto!

Desde estas líneas quiero agradecer a todos
los que han formado parte de este gran club
tanto a los que han pasado por la directiva,
presidentes, jugadores y sobre todo a todos
los comercios y socios porque sin su aportación no hubiera sido posible llevar a cabo
este logro. No quiero excluir a nadie porque
sería injusto decir nombres y dejarme alguno
pero tengo una persona en especial que no
quiero dejar pasar, es el Manuel Roman --el
betis--un hombre que todavía hoy esta día a
día poniendo su granito de arena por este
club respetado por todos los clubs rivales, no
hay un solo club que no conozca al betis del
Xup. Y ya para no cansaros, de nuevo dar las
gracias a todos por vuestro esfuerzo y colaboración y recordaros que ser xuperos es un
sentimiento, es algo que se lleva en los genes
y que no todo el mundo puede presumir de
ello.
Muchas gracias
Fdo. Francisco Álvarez, Presidente del Club

El Club Petanca puja a primera!
Aquesta temporada el Club Petanca Pare Ignasi Puig ha
quedat 2n de la 2a divisió del Campionat de Petanca
del Bages. Van anar a recollir la copa el president de
l’entitat i el delegat.
Així doncs, l’any vinent el club jugarà a 1a divisió del
Campionat de Petanca del Bages. Des del Club es vol
agrair el suport de tots els socis i de tota la gent que ha
col·laborat perquè això sigui realitat.
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St. JORDI
Festival de Sant Jordi – Casal Cívic
Com que aquest any Sant Jordi va caure en cap de setmana, i el Casal no ha volgut perdre
la possibilitat de celebrar-ho amb els nens del “Jugar i llegir”, ho van fer dimecres 27 d’abril
amb l’actuació de la Coral del barri i la posterior entrega de premis del concurs de jocs florals. Després de l’acte els nens van berenar i jugar al pati del Casal.
Els guanyadors, per a cada categoria, són els següents:
Dibuix cicle inicial: ALAE CHAIBI		

Poesia: DOUAE CHAIBI

Dibuix cicle infantil: MANAL BENTALEB

Narrativa: DOAOE BERRAHA

Dibuix cicle juvenil: HAJAR EL ABDI

8

142: Degoteig d’aigües
Els nens i nenes de la sala de lectura “Jugar
i llegir” hem participat en una exposició artística que s’ha pogut veure al centre cívic selves i
carner de Manresa, durant el mes de maig. La
nostra obra porta per títol “cal que neixin flors
a cada instant” i com podeu veure a la fotografia és una magnífica jardinera amb flors de mil
colors.
L’exposició, “142: Degoteig d’aigües” forma part
del projecte pedagògic “Art Mestres i Creació”
(AMiC), està coordinada i comissariada per la
Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central
(TAV-CC). Hi ha participat els infants de les Biblioteques Veïnals, també infants de fins a 6 anys
d’escoles de la comarca i alumnat del Grau Universitari d’Educació Infantil de la FUB-UManresa.
Nosaltres hem estat convidats per la Biblioteca
Veïnal del Xup.

“142: Degoteig d’aigües” vol fer reflexionar sobre el nostre paper en relació a l’aigua, sobre les
nostres maneres, com a humans i com a éssers
culturals, de relacionar-nos-hi. Però també vol
expressar la importància d’aquest element per
a tots nosaltres. El 142 del títol fa referència al
consum d’aigua per persona i dia.

L’entitat del barri:

Associació Dones marroquines del Xup

L’associació Dones marroquines del Xup és una
associació composada per 5 dones que resideixen el Xup, les quals, amb el suport de l’AVV del
Xup, es van reunir per tal de formar una junta amb
la finalitat de portar a terme una sèrie de projectes i activitats, que –actualment- giren entorn de
l’ensenyament i aspiren a ampiar-se a projectes multiculturals que puguin beneficiar a la
convivència de tots els veïns i de totes les
nacionalitats.
L’associació realitza diversos projectes oberts a
tots els habitants del barri, dins dels quals hi ha
les classes d’àrab per als infants i adolescents
entre 3 i 15 anys. Aquestes classes tenen com a
objectiu principal l’ensenyament de la llengua àrab
a les persones que els hi interessa aquest idioma.
Un altre projecte que porta a terme l’associació es
tracte de realitzar classes d’alfabetització a
les dones.

Per una altra banda, l’associació participa en algunes de les activitats organitzades per l’AVV, com
és el cas de la festa multicultural que té lloc al
mes de juny, on cada junta exposa les seves activitats artesanals que realitza, així com algunes dels
elements de caràcter cultural. En aquest sentit, la
nostra associació prepara menjar típic del Marroc
i exposa així les objectes tradicionals del seu país
d’origen amb la finalitat de donar a conèixer una
part de la seva cultura. Així mateix, es donen de
manera gratuïta llibres sobre la religió musulmana,
com a manera d’expandir més coneixement sobre
aquesta religió i trencar amb alguns prejudicis.
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L’Entrevista

Marc Culebras

Fem l’entrevista al Marc Culebras, psicòleg i
coach esportiu que actualment està realitzant
un taller als joves del barri al Casal Cívic tots els
dilluns, de 17 a 18.30h.
El Marc té el repte de donar eines als adolescents per que descobreixin les seves habilitats,
creguin en ells mateixos, es motivin i busquin
l’èxit en la seva vida a través de totes les capacitats que tenen i que potser encara no saben.
Els ajuda a ser més comunicatius, respectuosos,
emocionalment equilibrats, organitzats…etc. a
través de jocs, tests projectius, tertúlia…etc
També està realitzant un taller amb adults al
mateix casal encarat a afavorir les habilitats
socials i ajudar a regular les emocions, conèixer-se millor a un mateix per poder actuar amb
intel·ligència emocional per aconseguir una
gestió eficaç dels propis recursos personals.
Hola Marc! Sabem que ets psicòleg, però no entenem ben bé què és això de la psicologia.
Hola nois i noies! Tal i com dieu, sóc psicòleg.
Per començar, dir que no només hi ha un tipus
de psicòleg, sinó que hi ha varis. Potser el més
conegut és el psicòleg clínic, que és el que es
dedica a ajudar a la gent. Jo, en canvi, sóc un
psicòleg educacional. Em dedico més a ajudar
a nens i nenes que ho necessiten, tant en temes
escolars, esportius, familiars...
Temes esportius? On treballes?
Apart de treballar al Casal Cívic del Xup, estic
amb l’equip de futbol de Sant Joan de Vilatorrada, treballant les emocions dels jugadors,
donant ànims, motivant-los... És un treball molt
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Marc és un jove psicòleg de 32 anys que esta
treballant actualment al Casal Cívic com a
monitor d’una activitat de Coaching dedicada
als joves del barri.
Els nens i nenes del programa “Jugar i Llegir”
han dedicat una estona a fer-li una entrevista,
aprofitant per demanar-li informació i algunes
curiositats molt interessants respecte la seva
feina.

maco, però té un aspecte que no m’agrada.
Quan l’equip de futbol passa per una bona
època, ningú té present al psicòleg ni veu la
necessitat de treballar amb ell. En canvi, quan
l’equip perd tot sovint... aquí si que tothom va en
busca de la seva ajuda!
Tens èxit en la teva feina?
Si, tinc bastant èxit, però m’agradaria tenir-ne
més! Amb el pas del temps vaig millorant, i espero anar tenint cada dia més experiència i
poder tenir el màxim d’èxit possible.
I al Casal Cívic del barri? Què estàs fent?
Al Casal estic fent una activitat de coaching
amb els joves del barri. A través de diferents tècniques, intento ajudar a aquests joves a trobar
per a què serveixen. Aquest és el meu primer
objectiu. Tothom serveix per alguna cosa, ho
sabíeu? Tots vosaltres serviu per fer alguna cosa,
i això és el que intento fer-los veure.
Els psicòlegs sempre teniu resposta i solució per
a tots els problemes de les persones?
Per desgracia, no. Cada persona veu la realitat
d’una manera diferent. Les persones es troben
en diferents contextos, amb diferents famílies,
amb diferents caràcters... I per molt esforç que
els psicòlegs posem per a solucionar els problemes, no sempre arribem a l’èxit.
I què passa si amb el nen o nena si no l’ajuden!?
En molts casos, jo he arribat a demanar consell
i ajuda a altres psicòlegs per a tenir més punts
de vista de les situacions. D’aquesta manera, és

molt probable que s’aconsegueixi trobar la resposta al problema... no patiu! Però heu de tenir
això molt en compte: quan tingueu algun problema, demaneu ajuda a una persona més gran
que vosaltres. Tindrà més experiència i haurà viscut més que vosaltres, així que podrà donar-vos
bons consells per a afrontar problemes amb els
que en un futur us podeu trobar.

Les persones poden canviar de somnis?
Sí, i passa molt sovint. Les persones anem creixent i ens adonem de les coses que ens agraden
i de les nostres habilitats. En fi! Espero que ja tingueu una idea més clara del que és un psicòleg.
I tant! Ens ho has explicat molt bé!

Els psicòlegs i els metges tenen alguna cosa en
comú? Perquè els metges també ajuden a les
persones!
Sí que tenim bastants coses en comú. Fins i tot, el
metges solen dir que moltes vegades actuen més
de psicòlegs que de doctors. No se si ho sabeu,
però de vegades estem malalts a causa de les
creences de la nostra ment. Si nosaltres mateixos
creiem que estem malalts, al final el nostre cap
donarà ordres per a estar-ho de veritat.
Estàs content amb la teva feina? Era el teu somni?
M’agrada la meva feina, i per poder dedicar-me a això he hagut d’estudiar molt. Respecte
al meu somni, de petit volia ser jugador davanter del barça! Segur que coincideix amb el somni de molts de vosaltres! Amb més edat volia ser
veterinari, i finalment, vaig decantar-me per la
psicologia.

La recepta

Tour gastronòmic per
Europa

Toad in the hole
Pastís de salsitxes al forn
(Regne Unit)

Ingredients:
• 125 grams de farina
• 2 ous
• 300 ml de llet
• 8 salsitxes
• Oli i sal
Posem la farina en un bol, hi afegim la sal. Fem un forat
al mig i hi posem els ous amb una mica de llet. Ho batem
a poc a poc i hi anem afegint la farina. Després li tirem la
resta de la llet i treballem fins que obtinguem una massa
homogènia.
La deixem reposar un mínim de mitja hora.
Escalfem el forn a 220 graus. Col·loquem les salsitxes en
una safata poc fonda i les amanim amb oli. Les posem al
forn. Quan les salsitxes comencin a daurar-se i a treure el
greix, baixem el forn a 200 graus .
Llavors és el moment de tirar la massa tot al voltant de
les salsitxes i tornar a posar al forn fins que estigui cuita.
La massa ha de pujar, daurar-se i quedar cruixent. Servir
calent.
Els anglesos acompanyen aquest pastís amb una salsa
de ceba (gràvid onion) o de mostassa.
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L’Agenda
Dissabte 28 de Maig

Diumenge 26 de Juny

Sortida Veïnal a Vilanova i la Geltrú

Trobada Popular de Motos

8:30 parada de bus
Visita Museu del Ferrocarril+dinar
Organitza (i inscripcions): Associació de Veïns

Organitza: Bar Corner

8, 9 i 10 de Juliol

Festa Major del barri del Xup
Organitza: Associació de Veïns

Dissabte 11 de Juny

Neteja i Inspecció Popular de la Riera de Rajadell
9:30h Neteja de la riera
11h Esmorzar popular (gratuït!)
11:30 Taller d’inspecció de l’aigua de la riera
13h fi de la jornada
Organitza: Xup Riera Viva. Xarxa formada per
l’AVV, Meandre, Parc de la Sèquia, Esplai 3 Pins,
Escola Muntanya del Drac, PDC i l’Arada.
Més info: www.xuprieraviva.cat

Diumenge 18 de setembre

3a Caminada Popular del Xup
2 recorreguts: Curta (fins al Gorg Blau,
uns 5Km aprox.) i Llarga (fins la Font de
la Girada, uns 9Km aprox.)
Organitza: Associació de Veïns

Dissabte 18 de Juny

1r Torneig Intercultural de futbol
dels barris de FAVIBC
Organitza: Club de Futbol Pare Ignasi Puig i
FAVIBC
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