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EDITORIAL
COL·LABORADORS/ES,
PUNTAL CLAU DE L’ASSOCIACIÓ
La junta de l’Associació de Veïns del barri, un any més ha quedat impressionada
amb la implicació dels veïns i veïnes del
barri. Aquest any hi havia varietat de voluntaris d’edats i cultures molt diferents,
això ha enriquit l’essència de les festes ja
que les ha fet mes dinàmiques i participatives que mai. Tot i que l’organització
dels actes de les festes comporta un gran
volum de feina a la junta durant tot l’any,
la implicació dels voluntaris en els dies
de les festes va fer que l’esforç valgues la
pena i ens va carregar les piles per continuar treballant per el barri durant un nou
any.
Per agrair als voluntaris la seva implicació
de forma altruista , l’associació va fer una
trobada el passat dia 25 de setembre al
Mas Portell on es va realitzar un dinar de
germanor per agrair la participació dels
voluntaris.
Com ja sabeu l’entitat organitza activitats
durant tot l’any i convida a tothom que ho
vulgui a participar de forma activa.

AMB EL SUPORT DE:

El barri te la sort de comptar amb persones implicades i que volen participar i
formar part activa de la comunitat.
Barri actiu, barri viu!
La junta de la AV Xup

LES FESTES
D’ESTIU, ÈXIT DE
PARTICIPACIÓ!
Un any més el barri ha gaudit d’un cap de
setmana ple d’activitats i actes per totes
les edats i gustos. La participació dels veïns
i veïnes ha estat clau per a donar caliu i
vida al barri que enguany ha mostrat a la
ciutat que sabem muntar una bona festa.

ARRIBA LA
TARDOR JOVE!
Destaquem com a actes importants la “nit
jove”, que va estar organitzada per una
comissió de joves del barri i que va ser tot
un èxit de participació, per altra banda la
nit del pregó va comptar la presencia de
la Consellera de Governació, Administracions Publiques i Habitatge, la Sra. Meritxell Borràs que es va comprometre a donar
opcions als pisos buits i de l’alcalde Valentí
Junyent el qual es va comprometre públicament a solucionar la problemàtica del
mal estat dels carrers durant el proper any.

Un any més, gràcies a l’Associació de
Veïns i el suport del PDC i el Casal, torna
la Tardor Jove al Xup, un seguit d’activitats per a joves a partir de 12 anys, que es
realitza al Casal Cívic cada dimecres de
17:30 a 19h.

Cal destacar que els actes de les festes
van esdevenir sense incidències i la policia local de la ciutat va felicitat a la junta per aquest motiu, ja que denota una
bona convivència i entesa entre el veïnat
del barri que gaudeix de les festes.

Les activitats, que son totes de franc, consisteixen en activitats esportives, tallers de
cuina, jocs cooperatius, jocs de taula, cinema i un llarg etcètera.

La junta convida al veïnat a aportar idees
diferents i innovadores per a enriquir les
festes que volen millorar any rere any i
convertir-se en referent d’acte cívic i comunitari a la ciutat de Manresa.
La junta de la AV Xup

Per altra banda, el Casal també ofereix
activitats per a joves tots els divendres de
17h a 18:30h al mateix casal.
Així que, si tens ganes de passar una bona
estona, vine a provar-ho, no et quedis amb
les ganes!
AVV - PDC
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PISOS BUITS.
PROBLEMA O
OPORTUNITAT?

L’INSPECCIÓ
TÉCNICA
D’EDIFICIS (ITE)

Com tots i totes sabeu al barri hi ha molts
pisos que per diversos motius estan buits.
Això es un problema o una oportunitat?.
Molts d’aquests pisos tot i ser habitatge
social han passat a mans de bancs o
caixes que tenen dificultats per a vendre i
que no volen llogar, altres son particulars
que tenen por a llogar per que els hi destrossin el pis i tan sols contemplen l’opció
de venda, però degut a la situació del
mercat immobiliari i a la desvalorització
dels habitatges no volen malvendre. Això
està provocant que en moltes comunitats
molts pisos estiguin deshabitats i hagin
persones que de forma il·legal s’hi fiquen
a viure, provocant problemes de convivència greus.

Els blocs de pisos del barri estan obligats
a passar aquesta inspecció i els veïns en
som responsables.

L’AVV està assabentada d’aquesta situació i no vol que el barri es deteriori, gràcies a la col·laboració dels presidents/tes d’escala, ha pogut elaborar un
llistat de pisos buits per tal de facilitar-ho
a l’Agència Catalana de l’Habitatge i
que aquesta prengui mesures per tal de
recuperar aquells pisos que son de bancs
i caixes i poder-los treure a concurs públic. Dit procés vol facilitar que les persones del barri que estiguin interessades
en llogar o comprar, especialment joves,
ho puguin fer a preus assequibles. La
Consellera d’Habitatge, la Sra. Meritxell
Borràs que va assistir com a pregonera a
les festes del barri, va prendre el compromís de portar a terme aquestes accions el
més aviat possible.
Esperem poder informar sobre aquest
tema en breu ja que l’Associació hi està
treballant de forma molt activa per tal de
poder millorar la situació del nostre barri.
Punt d’Atenció Veïnal (PDC)
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De la mateixa manera que els cotxes
els edificis han de passar una inspecció per tal de garantir que es troben en
bones condicions per a circular i no son
un perill, el habitatges hauran de passar
una revisió per a poder ser hàbitats. Amb
aquestes inspeccions es pretén evitar que
els habitatges es deteriorin o hi hagin accidents degut a una conservació i manteniment inadequat per part dels propietaris. Aquesta inspecció es obligatòria i
l’hauran de fer totes els habitatges edificats entre el 1930 fins al 1971. Les multes
per no realitzar la inspecció poden ser de
3.000 a 30.000 euros.
L’Associació de Veïns per tal de informar
al veïnat ha fet una reunió oberta a tots
els veïns, amb una arquitecte col·legiada
que ha resolt els dubtes a les comunitats
i informat de tot el procés, a la reunió hi
van assistir mes de 100 persones al local
de l’associació i es van haver de fer dos
torns per tal de poder donar cabuda a
tothom.
Per tal d’evitar el deteriorament dels habitatges el veïnat hauria de prendre el compromís i ser responsable realitzat l’ITE que
correspongui per tal d’evitar mals major i
sancions. Entre tots hem de fer bon veïnatge.
Mes informació a la web:
www.agenciahabitatge.cat
Punt d’Atenció Veïnal (PDC)

FESTA DE
BENVINGUDA A
LA NOSTRA
ESCOLA

ant pel nom de la classe i un representant
portava la seva part del puzle pintada.
Nosaltres els ajudàvem a col·locar-la en
un mural. Quan van ser totes enganxades
vam llegir tos junts la frase que hi sortia:
“Somriu a la vida i ella et somriurà”.

Nens, mestres i pares de l’escola Muntanya del Drac inauguren el nou curs
donant la benvinguda als nous companys i mestres.

Més tard, es va fer una demostració de
l’extraescolar de Kung-Fu que es fa a l’escola, on hi participaven el Sergi Llorens,
el Hamza Abrary i l’ Ismael el Kart. Ens va
agradar molt!

Divendres, dia 23 de setembre, l’escola
Muntanya del Drac va celebrar la festa
d’inici de curs.
Com cada curs, vam donar la benvinguda als companys de EI-3 , als nous alumnes
de la resta de cursos i als nous mestres.
Va estar organitzada per la Comissió de
Festes (pares i mestres) i els nens de 6è
vam ser els encarregats de presentar-la i
animar- la.
Va començar després del pati. Tothom va
anar a la pista de baix i va seure en rotllana. Quan va sonar la música, tres nens del
nostre curs van pujar amb el drac Puig i
el van fer ballar. Seguidament ,vam anar
donant la benvinguda a tothom.
Cada classe tenia una peça d’un puzle,
amb un missatge amagat. Anàvem crid-

Per acabar, va sonar la música de Xarango i vam sortir tots a ballar aixecant el
mocador que cadascú portava. Vam estar una bona estona ballant i jugant.
Ha estat la primera festa que hem presentat els nens de 6è i ens ha agradat molt
fer-ho.
Nens i nenes de 6è de l’escola
Muntanya del Drac.
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ARRANJAMENT
DE L’ENTORN DE
LA RIERA

Novament el barri va fer pinya per a poder aconseguir el projecte de millora de la
llera de la riera de Rajadell en el marc dels
Pressupostos Participatius que convoca
l’Ajuntament. D’aquesta manera els veïns
van arribar-se a l’associació per a poder votar, via telemàtica, als projectes que
s’havien presentat a nivell de ciutat.
Actualment l’associació està a l’espera del
projecte que han de presentar els arquitectes i tècnics de l’ajuntament, per tal de
aprovar o modificar les propostes que es
facin des de la Regidora de Medi Ambient,
es preveu que ha mitjans d’aquest mes es
pugui portar a terme dita reunió i agilitzar
el procés que contempla la millora de la
primera fase, zona de pícnic, l’accés al
camí dels horts municipals (canalització
aigua del pati de l’escola), posar grava al
camí de l’església, etc.
La junta de la AV Xup

CATALÀ PER NOUVINGUTS
Durant aquest mes d’Octubre s’ha reprès el
curs d’alfabetització per persones nouvingudes al barri. Enguany es portarà a terme
els dimecres de 15:15h a 16:45h al Casal
Cívic del Xup.
AVV – PDC
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SERVEI
D’ORIENTACIÓ
SOCIOLABORAL

La recerca de feina i formació es una necessitat actual del nostre veïnat.
El veïnat en situació laboral que viu al barri
ha manifestat en moltes ocasions la necessitat de cercar feina i formació per tal de
millorar la seva situació socioeconòmica.
Degut al moment de crisi en el que ens
veiem immersos, cada cop es mes difícil
poder realitzar aquest procés sense els
coneixement bàsics sobre Internet i edició
de textos.
El Punt Òmnia, ubicat al Casal Cívic, ofereix
suport en aquest aspecte per tal d’endinsar als veïns en el mon de les TIC. Per altra banda des de el Punt d’Atenció Veïnal
us podem fer un cop de mà a l’hora de
buscar cursos de formació o conèixer els
espais de recerca de feina mes efectius i
que s’adapten millor al vostre perfil. El Punt
d’Atenció Veïnal et pot ajudar en la recerca de feina tots els divendres de 9 a 12’30h.
Punt d’Atenció Veïnal (PDC)

50 AÑOS DE
FÚTBOL
Desde el Club de Fútbol Padre Ignacio Puig
queremos hacer llegar estas cuatro letras
explicando los actos que se han llevado a
cabo durante estos últimos meses con motivo del 50 aniversario del club.
El pasado día 4 de febrero se llevo a cabo la
presentación del nuevo equipaje del aniversario que es el mismo con el que se jugo
el primer partido oficial en el año 1966 y la
exposición de fotos conmemorativas todo y
que faltan muchos mas recuerdos que a lo
largo de los años se han ido extraviando.
El día 12 de mayo se llevo a cabo una conferencia sobre los valores del deporte la
cual se llevo a cabo en el casal del barrio y
que tuvo como ponente al presidente del icl
Manresa de basquet al cual queremos agradecer su participación en esta importante
conferencia
El pasado 18 de junio se llevo a cabo un torneo multicultural organizado por el Club de
Fútbol Padre Ignacio Puig y la colaboración
y aportación de la FAVIBC en el cual participaron el Club de Fútbol Vía Trajana, la Balconada, Minorisa sda. Font la Diapo y el Club de
Fútbol Padre Ignacio Puig.
El día 2 de julio se jugaron los partidos de las
fiestas del barrio el los que participaron los
equipos de veteranos y del senior del barrio.
El 27 y 28 de agosto se jugo el Torneo Interbarrios organizado por la FCF y el ayuntamiento de nuestra ciudad con la participación
de todos los barrios de la ciudad y del CF
Manresa y en el cual nuestro equipo fue el
brillante vencedor.
El día 3 de septiembre se celebro el torneo
de la amistad en el cual se enfrentaron el Padre Ignacio Puig y el Callús y que tuvo como
vencedor a nuestro equipo.

Y el pasado 11 de septiembre tuvo lugar el
torneo de nuestro club que enfrentaron a
los equipos del Padre Ignacio Puig y el Sallent y en el cual se impuso de nuevo nuestro
equipo.
Por fin el día 18 dio comienzo la competición y en el partido inaugural tuvimos la
presencia del exconseller Felip Puig, el jefe
de gabinete de la consellera Neus Munté, el
señor Alexis Serra y extraoficialmente la delegada del gobierno en la Catalunya Central y alcaldesa de nuestro vecino pueblo
Santpedor, Laura Vilagrà, a todos ellos muchas gracias por su asistencia.
Estos han sido todos los actos celebrados
por nuestra entidad.
Muchas gracias a todos/as los vecinos/as
asistentes a estos actos, entre todos haremos un barrio mas grande donde las entidades tendrán su protagonismo.
Desde la junta del club queremos mandar
un saludo a todos.
Junta del Club Fútbol Pare Ignasi Puig
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Un nou Curs al Casal ple d’oportunitats per gaudir i aprendre!
El Casal Cívic iniciem nova temporada d’activitats. Com cada any al setembre
comença un curs amb activitats de tot tipus: artesanals (tallers de ganxet, costura
creativa, patchwork…), tallers relacionats amb la festivitat de Nadal (de cuina de
Nadal, decoració de Nadal, Scrapbooking..), activitats físiques diverses, cant coral, tallers de memòria, etc.
Com a novetat destaquem dos tallers: Un d’intel·ligència emocional, impartit per
un psicòleg que ens orientarà i donarà pautes per millorar les nostres relacions
personals, especialment amb la família.
D’altra banda també volem fer rellevància d’un taller anomenat: “Mima’t”, on es
podrà aprendre tota mena de consells de bellesa per tenir cura de la pell i tècniques de maquillatge.
També pel què fa als infants, de 4 a 12 anys, el Casal porta a terme el Programa
“Jugar i llegir”, les inscripcions són obertes durant tot el curs escolar, en funció de
la disponibilitat de places. Els nens i nenes tenen una sala de joc on poden fer :
tallers, joc simbòlic, joc d’exterior, lectura de contes..etc i una sala de lectura per
poder fer deures, i també jugar. El programa és per tothom i és totalment subvencionat per la Generalitat de Catalunya.
Els joves, poden trobar també aquest any activitats per a ells: Hip-hop, teatre, i dos
tallers per a joves on podran gaudir de diverses activitats de lleure.
Us convidem, també a poder fer ús de les instal·lacions del Casal lliurement, tan
del jardí ,com la sala wifi o bé la sala polivalent on teniu a la vostra disposició diaris, revistes, llibres, billar, ping-pong i jocs de taula. Us hi esperem!!!

Cuina de Nadal
Una any més el Centre Cívic Pare Ignasi Puig em brinda l’oportunitat de fer classes de cuina de
Nadal. Farem receptes senzilles que ens permetin gaudir de la companyia de familiars i amics
però al mateix temps saboroses i amb productes de temporada. No oblidarem tampoc els
ornaments de la taula fets amb productes que tenim a la cuina, i els detalls per regalar.
Per animar-vos a venir us avanço una recepta d’unes galetes de Nadal en forma d’estrella:
Pastes de Nadal.
Els ingredients són: 1 quilo de farina, 1/2 litre d’oli, 125 ml d’anís, 125 ml de vi blanc, 1 llimona
ratllada, canyella, 1 sobre de llevat i una mica de sucre.
Pastem tots els ingredients fins aconseguir una massa compacte però llisa. L’estirem amb un
corró i amb un tallapastes en forma d’estrella, anem fent les galetes. Folrem una safata de
forn amb paper vegetal i enfornem les estrelles. Una vegada cuites, les deixem refredar i les
decorem al gust. Si voleu, abans de coure-les, hi podeu fer un forat amb un escuradents i una
vegada cuites les podeu penjar amb una cinta ben bonica. Bon profit!!
Rosa Montoriol
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Programa jugar i llegir 2016-2017
Ja ha començat el programa “Jugar i Llegir” i el Casal tenim moltes il·lusions posades en
aquest nou curs que entra. Aquest programa, adreçat als infants de 4 a 12 anys, contribueix
al desenvolupament integral dels infants mitjançant el joc, la lectura i l’educació en els valors
cívics del respecte, la tolerància, la solidaritat i la cooperació. També desenvolupa la creativitat i imaginació i fomenta la convivència i l’amistat.
Però què fem? Doncs oferim 2 espais diferenciats on els infants venen a les tardes i poden jugar, fer tallers, llegir, fer deures...i tota mena d’activitats lúdiques per tal d’ajudar-los a créixer
i desenvolupar-se com a persones, ajudant-los a relacionar-se amb els companys dins en un
ambient càlid i distès diferent al de l’escola.
Al casal disposem de 2 sales. Una de joc, on s’hi troben els més petits (4 a 8 anys) i la de lectura (8 a 12 anys). Les monitores són l’Alba Orive que s’encarrega dels més petits i l’Anna Vila
que porta el grup de grans. L’horari del “Jugar i llegir” és de dimarts a divendres, de 5 a 7 de
la tarda.
Aquest nou curs està ple de novetats. Per una banda, a la sala de joc s’hi ha realitzat diversos
canvis que han fet que la sala adquirís aquella calidesa que li mancava. També a la sala de
lectura disposem d’un nou racó, el sofà, on els infants podran gaudir de la lectura relaxadament. Per altra banda, aquest any volem agrupar els petits i els grans, per tal de cohesionar el
grup i fer activitats cooperatives entre ells. És a dir, els petits prepararan jocs i activitats pels més
grans i els grans prepararan tallers i projectes per als més petits.
Esperem que sigui un curs ple d’emocions i bones experiències, compartint moments tant
apassionants i especials que seran difícils d’oblidar.
Si esteu interessants en participar-hi, podeu adreçar-vos al Casal, encara queden places. Cal
que els nens hagin complert els 4 anys.Us recordem que és totalment gratuït (subvencionat
per la Generalitat).

PUNT ÒMNIA
Ja comença el curs 2016-17 al Punt
Òmnia Xup, amb tallers nous i activitats per tothom. Us podeu apuntar en
qualsevol moment del curs escolar ,
però si veniu a principi de curs, aprofitareu mes.
Aquest any tenim un club de joves
per tal de que proposeu idees del
que us agradaria fer i, un taller de
lectura fàcil per persones que tenen
dificultats a l’ hora d’entendre el que
llegeixen.
Ja sabeu que som al Casal Cívic i que
el nostre telèfon es: 938725304, obrim
a les tardes i els tallers son gratuïts.
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L’Entrevista

Frank Margenat
En Frank és el propietari i gerent d’Oller del
Mas, té 42 anys i és Llicenciat en Administració
i Direcció d’Empreses i Màster en enologia i
màrqueting.
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El Mas Oller té molta història, oi? Ens en pots fer
5 cèntims?
Al segle X el Sr. Arnau Oller ajuda al comte Borrell II a lluitar contra els àrabs, van formar un exèrcit i van aconseguir treure’ls. Llavors el comte li
atorga un títol de noblesa. Gràcies a aquest títol,
nosaltres coneixem que almenys aquesta casa
prové del segle X. De fet totes les persones que
es diuen Oller provenen d’aquesta casa. Aquí es
feien olles i aquest és l’origen d’aquest cognom.

Respecte els tipus de vi que fem, tenim la gamma del “Petit Bernat” que és vi jove, tant en blanc
com en negre. Llavors tenim la gamma “Bernat
Oller” i fem un blanc (Picapoll Blanc i Negre, un
vi únic al món), un rosat i un negre (Merlot i Picapoll Negre). I després tenim la gamma “Arnau
Oller” que fem un negre, el qual és Vi de Finca
(només n’hi ha 5 vins a tot Catalunya), que és un
certificat de la Generalitat que reconeix la seva
singularitat.

Quan decidiu tornar a plantar vinya? I fer el
vostre propi vi?
L’any 1986 hi va haver l’incendi de Montserrat i
el foc es va apropar fins aquí al Castell i llavors
el meu pare decideix plantar vinya al voltant
del Castell a mode de tallafoc.
L’any 2002 amb el pare decidim fer una elaboració petita de vi, però a l’agost del 2003, just
abans de la verema, es mor i llavors tinc el dilema de si tirar-ho endavant o no. Finalment, amb
el suport de la meva família, decideixo que sí i
produïm 9.000 ampolles que varen sortir molt bé
i en mica en mica anem incrementant la producció, fina arribar a les 170 mil ampolles que
farem aquest any.

També us dediqueu al enoturisme, oi?
Tenim una gran aposta amb l’enoturisme, enguany hem guanyat el Premi d’Enoturisme de
Catalunya, aquest any som el millor celler del
país en quant a enoturisme.
D’altra banda tenim un gran projecte, molt engrescador, serà un projecte de referència per
tot Catalunya (i jo crec del món). Volem crear
una sèrie de bungalow a sobre de les vinyes al
mig del bosc, punts d’observació, recuperació
d’un au en perill d’extinció, una aula de natura, un petit spa, dos sales de restaurant, botiga,
una petita hípica i ampliar el celler. Un projecte
ecosostenible on totes les construccions seran
respectuoses amb l’entorn, apostant per la geotèrmica utilitzant els propis recursos de la natura.

Quines varietats cultiveu? Quins tipus de vi feu?
Al començament el meu pare va apostar per
varietats foranies com el Merlot o el Cabernet
Sauvignon. Però la meva aposta recent, dels últims 4 o 5 anys, ha estat apostar per les varietats
autòctones de la zona com el Picapoll Blanc,
vàrem recuperar el Picapoll Negre d’antics ceps
abandonats i ara ja en tenim 5 hectàrees, i recentment hem plantat varietats com el Sumoll,
el Mandó, el Samsó, la Garnatxa o la Malvasia
manresana. Tot plegat perquè la identitat d’una
varietat local s’expressa molt més bé en la seva
àrea. Aquestes varietats són la nostra identitat.
En total cultivem 58 hectàrees de vinya però
també tenim cereal, oliveres i nogueres.

Quina és la vostra relació amb el barri del Xup?
Tenim moltíssima relació, en primer lloc amb
tota la gent del Xup que treballa aquí al Oller
del Mas, quan necessitem gent sempre intentem adreçar-nos en 1r lloc al Xup, ja que és
una zona que esta aquí al costat i que tenim
molt bona relació de tota la vida. Els masovers
anaven al cole aquí al Xup, la meva mare hi va
a comprar el pa, anem a comprar al supermercat, vaig als diumenges, de tant en tant, a l’Escalerilla o al Corner a veure el futbol i m’agrada
molt anar-hi. M’agrada molt la gent del Xup, és
molt divertida, són molt enrotllats.

L’Agenda
Diumenge 16 d’Octubre

Dissabte 29 d’Octubre

3a Caminada Popular del Xup

Sortida cultural a Santes Creus

Organitza (i inscripcions): Associació de Veïns

9h parada de bus
Visita monestir, dinar i visita fàbrica de galetes
Organitza (i inscripcions): Associació de Veïns

Dissabte 10 de Desembre

Sortida veïnal a la Sala Bogart
Sopar i espectacle
Organitza (i inscripcions): Associació de Veïns

Dimecres 26 d’Octubre

Conferència de la Marató de TV3
“L’ictus i les lesions medul·lars i
cerebrals”

Dimarts 27 de Desembre

Arribada Patge Reial

17:15 Casal Cívic Pare Ignasi Puig

Organitza: Associació de Veïns

Divendres 28 d’Octubre

Dijous 5 de Gener

Castanyada

Cavalcada de Reis

A l’Escola i al Casal Cívic

Organitza: Associació de Veïns
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