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Nous horitzons
al barri
A partir de la necessitat de la participació del jovent al barri, va néixer fa
uns anys la Comissió de Joves del Xup.
Des de llavors juntament amb l’Associació de Veïns, s’ha anat impulsant
diferents actes i activitats pel barri
amb l’objectiu de mobilitzar els veïns i
fer reviure el barri.
Darrerament l’Associació de Veïns
necessitava la incorporació i implicació de nous membres per tal d’aportar
noves estratègies col·lectives i fer front
a les noves necessitats que presenta el
barri. En aquest context, l’Assemblea
General ordinària de l’AVV, celebrada el
4 de juliol, es va aprovar la renovació
parcial de la Junta directiva de l’entitat
veïnal, després d’un procés de treball
intern per tal de constituir un nou
equip on s’involucrés diferents perfils,
com per exemple el jovent del barri.
D’aquesta manera, Virgínia López, fins
al moment presidenta, passa ara a ser
vocal. Cèlia Capell (secretària) i Antonio Soto (tresorer) deixen el seu càrrec
i set nous veïns entren a la nova junta.
Així doncs, els membres que componen la junta actual són:
President:
DAVID SOTELO FERNÁNDEZ
Vicepresidenta:
CARLA SAMANIEGO GONZÁLEZ
Secretària:
EYLA GONZÁLEZ GUERRERO
Tresorer:
JOSÉ CANTALEJO FERNÁNDEZ
Vocal:
VIRGÍNIA LÓPEZ SÁNCHEZ
Vocal:
MOHAMMED ESSAGUIR BOUCHTAOUI
Vocal:
ADEL EL KART LAACHIRI
Vocal:
JOAQUIN VIZCAINO GRIMA

Qui és qui?
David Sotelo Fernández (President)
Nascut al Xup l’any 1994. Ha estat vinculat amb l’Esplai Tres Pins i el Casal Cívic
del Xup i jugador del Club de Futbol Pare Ignasi Puig. Des de l’any 2015 treballa a
Cafès del Bages. És membre també de la Comissió de Joves del Xup.
Carla Samaniego González (Vicepresidenta)
Nascuda al Xup l’any 1992. Neta d’en Juan de los Pájaros. Ha estat vinculada amb
l’Esplai Tres Pins i el Casal Cívic del Xup. Actualment treballa d’auxiliar d’infermeria a Althaia i estudia la carrera d’infermeria a la FUB. És membre també de la
Comissió de Joves del Xup.
Eyla González Guerrero (Secretària)
Nascuda al Xup l’any 1994. Ha estat vinculada amb el Casal Cívic del Xup i monitora de l’Esplai Tres Pins. Actualment treballa com educadora a la Llar d’Infants
Tous i estudia CFGS d’Integració Social. Des de l’any 2007 no viu al Xup, però mai
ha deixat de participar i col·laborar en activitats del barri. És membre també de
la Comissió de Joves del Xup.
José Cantalejo Fernández (Tresorer)
Nascut al Xup l’any 1987. Actualment és jugador i delegat dels veterans del Club
de Futbol Pare Ignasi Puig. Des de l’any 2019 treballa a una fàbrica de pinsos
d’alimentació animal. És membre també de la Comissió de Joves del Xup.
Virgínia López Sánchez (Vocal)
Nascuda al Xup l’any 1972. Ha estat secretària del Club de Futbol Pare Ignasi
Puig, presidenta de l’AFA Muntanya del Drac i de l’AVV fins a l’actualitat. També
ha estat bibliotecària de la Biblioteca Veïnal.
Mohammed Essaguir Bouchtaoui (Vocal)
Nascut a Beni Mellal (Marroc) l’any 1980. Des de l’any 2005 viu al barri del Xup.
És tresorer de l’AFA Muntanya del Drac. Des de l’any 2006 treballa a una fàbrica
d’electrònica.
Adel El Kart Laachiri (Vocal)
Nascut a Larraix (Marroc) l’any 1971. Des de l’any 2001 viu al barri del Xup.
Durant més de 15 anys ha treballat d’educador social. Ha estat membre de l’AFA
Muntanya del Drac i representant al Consell Escolar.
Joaquin Vizcaino Grima (vocal)
Nascut l’any 1940 a Guadix (Granada). Des del naixement del barri, l’any 1965,
viu al Xup. Fou fundador i primer president de l’AVV, sindicalista a CCOO i membre del Comitè Local del PSUC. Actualment és membre de la Comissió per la Gent
Gran del Xup i de la Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent
Gran de Manresa.

“Volem serveis
i equipaments
100% públics,
universals i de
qualitat”
Comunicat del teixit associatiu i
comunitari del barri del Xup
La pandèmia és el catalitzador
d’una nova crisi socioeconòmica
que ja es preveia i de la qual es
derivaran conseqüències nefastes
pels barris populars com el del
Xup: atur disparat, augment de
la pobresa, aprofundiment de les
desigualtats, etc.
Davant d’aquesta situació, volem
fer palès que els serveis públics

garanteixen drets fonamentals
com l’educació, la salut o la protecció social. Per això volem uns
serveis i equipaments 100% públics, universals i de qualitat, que
garanteixin condicions laborals
dignes i que fomentin una societat
més justa socialment i sostenible
ambientalment.

El barri del Xup ha patit una deficiència de serveis públics des del
seu naixement, la qual tan sols ha
pogut ser, en part, superada per la
lluita veïnal. Avui en dia, la realitat
que vivim també ho requereix i per
això volem fer públiques algunes
de les moltes necessitats del barri:

1. Una Residència 100% pública per
tots els ciutadans de Manresa i comarca que no poden pagar una residència
privada.
2. Estudis de Batxillerat a l’institut
del barri, Institut Manresa Sis, tal
i com va prometre el Departament
d’Educació. És imprescindible un nou
edifici, per tal d’eliminar els actuals
barracons i que tant l’escola com l’institut disposin de l’espai necessari.
3. Una Sala Polivalent oberta al barri
(mancança històrica) i una nova Biblioteca Veïnal, aprofitant el futur nou
equipament educatiu.
4. Reobertura del Dispensari mèdic,
tancat des de l’inici de la pandèmia.
Avui en dia, gràcies a l’avanç en el
procés de vacunació, ja hauria de tornar-se a posar en marxa.

5. Un Servei de Bus que esdevingui
bus urbà i no interurbà com actualment, amb els perjudicis que això
significa (en preu per exemple) i que
s’ajusti a les necessitats dels veïns/es.
6. Millora de la zona d’equipaments
esportius municipals (Camp de Futbol
i pistes de Petanca). En concret és
necessari garantir un sistema de reg i
de drenatge òptim per la futura gespa
artificial.
És per tot això que ens dirigim a la
societat civil de Manresa i demanem
el seu suport i solidaritat. I també ens
dirigim a les administracions competents, Ajuntament de Manresa i Ge-

neralitat de Catalunya perquè totes
aquestes mancances siguin resoltes
el més ràpid possible.
El nostre barri lluitarà sense
descans fins aconseguir aquestes
justes reivindicacions.

Associació de Famílies d’Alumnes
Escola Muntanya del Drac - Associació
de Famílies d’Alumnes Institut Manresa
Sis - Associació de Veïns i Veïnes del
Xup- Club de Futbol Pare Ignasi Puig Club de Petanca del Xup - Comissió de
Joves del Xup - Comissió per la Gent
Gran del Xup

Jornada
d’inspecció
popular de
l’aigua de la Riera
participació de veïns i veïnes del Xup i de
Manresa.

Un any més, el projecte “Xup Riera Viva”,
iniciat fa sis anys, segueix treballant per la
promoció sostenible de l’entorn natural del
barri organitzant activitats de conscienciació mediambiental.
D’aquesta manera, el passat 25 de setembre
es va realitzar una nova jornada d’inspecció
de la riera de Rajadell, gràcies a l’impuls
i dinamització del Parc de la Sèquia i la

L’anàlisi dels paràmetres fisicoquímics i dels
macroinvertebrats que hi havia a la riera
de Rajadell en data 25/9, a sota el pont
del Xup, ens permet dir que la qualitat de
l’aigua de la riera és deficient, segons els
macroinvertebrats trobats. Aquests són uns
bons biondicadors i ens donen una visió
àmplia al llarg del temps de quina qualitat
ha tingut la riera des d’uns mesos enrere
fins al dia de la inspecció.
A nivell de paràmetres fisicoquímics, la
valoració és força bona. Però ens dona
una visió puntual del dia que vam fer la
inspecció. L’oxigen dissolt trobat és el
paràmetre pitjor, tot i que ens va donar dins

el rang per permetre que hi puguin viure els
peixos. L’explicació de poc oxigen a l’aigua
és que, tot i que a la riera hi havia aigua,
corria poc i, per tant, tenia poca oportunitat
d’oxigenar-se. La terbolesa de l’aigua també
era molt alta. Això era degut a les pluges
dels dies anteriors. Al ser una riera que
està força seca durant l’estiu i només s’hi
conservaven basses inconnexes a aquella
època, no afavoreix gens que hi hagi una
bona biodiversitat.
La riera és de tothom, cuidem-la!

Parc de la Sèquia, Associació de Veïns
del Xup i Pla de Desenvolupament
Comunitari del Xup

Un nou cicle de
programació
d’activitats al Casal
Entrem a la tardor amb un nou cicle de
programació al Casal Cívic del barri.
A mitjans de setembre ja s’han iniciat
algunes de les moltes activitats que es
realitzaran fins el mes de desembre en
aquest equipament.
Es realitzaran un total de 14 activitats
organitzades per la Generalitat de
Catalunya totalment subvencionades,
tan variades com memòria per a la gent
gran, patchwork, ganxet, gimnàstica
per la gent gran, cuina de temporada,
pilates, ioga, dance, etc. on tothom hi
té cabuda.

Jugar i Descobrir
El programa d’infants, El Jugar i Descobrir és un programa socioeducatiu que pretén integrar el joc i la descoberta. Educa als nens i les nenes en els valors cívics del
respecte, la tolerància, la solidaritat i la cooperació; els desenvolupa la imaginació i
la creativitat, i els fomenta l’amistat i la convivència. Mitjançant aquest programa,
els introduïm al món de les arts plàstiques i escèniques i els donem suport a l’estudi. Hi participen nens i nenes de 4 a 12 anys, de dimarts a divendres, de 17 a 19h.

L’Associació de Veïns del barri també
organitza dins el Casal tallers de català,
cant coral i reforç d’anglès.
Enguany tenim la particularitat que
venim d’una etapa d’activitats en línia
i per fi poden passar a fer-les de forma
presencial. Aquest fet ha generat força
demanda i degut a les limitacions d’espai per garantir la seguretat sanitària,
ja tenim força llista d’espera en algunes
activitats.
A banda de l’oferta d’activitats per
adults també s’ofereix un programa
durant tot el curs escolar per a joves i
nens on tres educadors dinamitzen els
nens i nenes creant un espai de joc i
descoberta.
Aquests programes compten de tres
sales adaptades a les necessitats dels
infants i joves, i també es fan dinàmiques al exterior aprofitant el pati i els
jardí que tenim al Casal.

L’hora Jove
El programa L’hora Jove ofereix activitats lúdiques i educatives a joves a partir de
12 anys: suport al treball escolar, tallers, jocs i festes. L’horari és dilluns, dimecres,
dijous i divendres, de 17 a 19.30h. Els joves inscrits també reben classes de teatre i de
taller de decoració.
Casal Cívic del Xup

ESPAI DE TROBADA DE CAPS DE SETMANA

TERRITORI
JOVE

JOVES DE 12 A 16 ANYS
DIVERTEIX-TE, RELAXA'T
I TROBA'T!

GRATUÏT
JOCS DE TAULA, TALLERS, SORTIDES, XERRADES I
CINEFÒRUM

17-19H | TOTS ELS DISSABTES
LOCAL D'ACTIVITATS AV XUP
A PARTIR DEL 9 D'OCTUBRE 2021
PRESENTA LA TEVA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL
CASAL CÍVIC FINS AL 15 D'OCTUBRE

Escola Muntanya
del Drac
Benvolgudes famílies,
Aquest serà el tercer curs escolar que
les escoles conviuen amb la pandèmia
per la Covid-19, destacar que al llarg del
curs 20/21, la nostra escola només va
haver de confinar dos grups i que es va
actuar en tot moment seguint les instruccions del Departament i el Procicat.
Com a escola i personal que hi treballem, ens hem agafat aquesta crisi sanitària com una oportunitat per remoure
les fortaleses i debilitats i aprendre i
compartir els uns dels altres, fet que
volem instaurar i potenciar a l’escola:
•

•

Eines i recursos digitals: hem
començat a perdre la por i organitzar-nos i promoure les eines i
recursos digitals, tot i que cal anar
ampliant la nostra formació.
Recursos humans i materials:
s’han intentat optimitzar per anar
donant resposta a les diferents
necessitats que anaven sorgint, tot
i que cal anar-ho revisant per aconseguir afavorir el desenvolupament
personal i social de tot l’alumnat.

•

•

Coordinacions periòdiques amb
serveis socials municipals: per tal
de donar resposta a l’alumnat i
famílies amb situacions desfavorides.
Bretxa digital i de recursos: s’ha
vetllat per cobrir-los i/o intentar
reduir-los, tenint en compte els
recursos de l’escola i les seves
limitacions.

L’escola s’organitzarà en grups estables, els quals tindran un espai fixe, la
seva aula i un tutor/a. De totes maneres l’escola disposa d’espais comuns
que seran utilitzats per tots els grups
de l’escola mantenint unes graelles
d’horaris per tal que no s’hi trobin més
d’un grup.
Aquest curs es tornaran a fer les especialitats a càrrec dels mestres especialistes, donat que tots els mestres hem
d’anar amb mascareta.
Recuperem els nius, tallers i espais,
però mantenint-los amb el grup estable. De moment, però, no continuarem
amb l’activitat de Padrins Lectors per

evitar barrejar alumnes de diferents
grups.
Durant tot el curs i com sempre s’ha
fet a l’escola Muntanya del Drac es
continuarà fent èmfasi en l’educació
i l’acompanyament emocional i en
l’aprenentatge telemàtic de l’alumnat,
els docents i les famílies.
Com que el pati és a l’aire lliure, donem
prioritat que els alumnes puguin esmorzar al pati, si bé a Educació Infantil
i primers cursos de primària (sempre
que el personal docent del grup ho cregui necessari), ho faran a la classe per
tal de garantir un bon treball d’hàbits i
rutines.
A les estones de pati, segons el Departament d’Educació, si els alumnes
estan amb el seu grup estable, no serà
necessari l’ús de mascareta, per tant,
continuarem mantenint el pati per
zones i grups de convivència.
Hi haurà dos torns de pati:
1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è: d’11.00 a 11.30h
P3, P4, P5: d’11.30 a 12.15h

Requisits per accedir a l’escola:

Relació amb la comunitat educativa:

La família / els tutors han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de
salut del seu fill o filla i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC
ni presenta com a novetat cap altre dels símptomes més freqüents de la covid-19:
• Febre o febrícula > 37,5ºC
• Tos
• Dificultat per respirar
• Mal de coll*
• Refredat nasal*
• Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
• Mal de panxa, amb vòmits o diarrea
• Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

A l’escola donem molta importància a
la comunicació dins de la comunitat
educativa. Es continuarà utilitzant
DINANTIA o les trucades telefòniques
per comunicacions puntuals entre els
mestres i les famílies.

Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè
han estat positius de covid-19 no poden anar al centre escolar.
Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir,
els infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que
està fent quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu.

• Reunions d’AFA: Seran presencials,
sempre que la situació sanitària ho
permeti.

Recordar que la quarantena té una durada de 10 dies des que es confirma que és
positiu de COVID-19.
Les accions que es portaran a terme tenen com a marc referent:
• La seguretat i protecció de tota la comunitat educativa, amb la creació d’espais d’aprenentatge segurs i confortables.
• La salut dels alumnes, docents i altres treballadors, aplicant mesures que
redueixin la transmissió i millorin la traçabilitat.
• L’equitat i la qualitat educativa, tenint molt presents els col·lectius més
vulnerables i l’aplicació d’estratègies pedagògiques que ajudin a avançar als
alumnes en el seu procés d’aprenentatge.

• Per informacions més generals,
s’utilitzarà el correu electrònic i la web
d’escola.
• Reunions de Consell Escolar: Seran
prioritàriament telemàtiques.

• Atenció presencial a les famílies: És
important reduir i controlar el flux
de persones que entren al centre. Les
famílies que hagin d’entrar al centre
per fer-hi alguna actuació presencial
(reunió, pagament, tràmit...) hauran de
demanar hora prèviament.
Gestions administratives: 		
Dimecres i divendres de 9 a 13 h.
Gestions amb consergeria:
Dilluns de 15 a 16 h i dijous de 9 a 10 h.
• Entrevistes amb famílies: Per tal de
donar facilitat a les trobades i sempre
que la situació sanitària ho permeti,
es donarà opció a les famílies a triar el
model que els vagi millor: presencial o
telemàtica.

Aquest curs volem reprendre també el
voluntariat a l’escola i a les aules, és
per això que pares, mares, avis, tiets...
que ens volguéssiu donar un cop de mà
com a voluntaris ja sigui participant en
les festes, aportant idees pel pati o bé
ajudant-nos a fer realitat l’escola que
volem ser, us hi esperem!

CAMPANYA
VACUNACIÓ
GRIP AL XUP

Associació de Veïns
i Veïnes del Xup
CAP Sant Andreu
de Manresa de la
Fundació Althaia

La vacunació de la grip als veïns i veïnes del Barri del Xup

Dijous 4 de novembre
de 10:00 h a 12:30 h
al local de l’Associació de Veïns.

VACUNA’T CONTRA LA GRIP!

Cal demanar
hora trucant
al CAP
93 874 41 00

Foto: Xocolatada al Xup, 1981.

“El barrio
unido jamás
será vencido”

> ASSOCIA’T I PARTICIPA
A L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I VEÏNES DEL XUP

Visca el Xup!
Visca el barri!
Visca els treballadors
i les treballadores!

Josefa Vega
Gavilán,
impulsora de las
“Chicas de Oro”
Des que està jubilada participa d’una forma molt
activa amb l’entitat, forma part de la Comissió per la
Gent Gran, actualment dinamitza l’espai de trobada
en cap de setmana de “Las Chicas de Oro” a l’Associació de Veïns, un espai de trobada per a gent gran on
es fa tertúlia, jocs de taula mentre es fa un cafè i es
degusta algun dolç que la “Josefita” prepara per a la
trobada. Actualment participa amb membres del barri
a la Plataforma per la defensa de les Pensions Públiques de Manresa i cada dilluns engresca a les amigues
per baixar a manifestar-se i reivindicar els drets de la
gent gran.

Va néixer a Jerez i a l’edat de nou anys la seva família
va venir a viure a Catalunya. És la cinquena de set
germans, filla de Fernando i Isabel. Els seus pares van
venir a la recerca de feina, les seves germanes grans
treballaven com internes a una casa benestant de la
ciutat i havien sol·licitat un pis a la barriada de Pare
Ignasi Puig. Van venir a viure al Xup un Nadal del
1965, recorda que feia molt fred i que l’endemà en
llevar-se van veure tot nevat (mai havia vist la neu).
Inicia els seus estudis de primària a l’escola del barri,
situada l’actual zona comercial. Als 14 anys deixa els
estudis i comença a treballar a la fàbrica de plàstic Indústries Fiper (a la recta de Sallent), on s’elaboraven
bosses de plàstic de tots tipus i treballa 51 anys i es
jubila fa un parell d’anys amb 65, tota la seva vida a la
mateixa empresa. Es casa amb 21 anys i té dos fills.
Es vincula a l’Associació de Veïns arrel que el seu
marit Ferran Camps Cama, comença a col·laborar amb
l’entitat i pren el càrrec de president. Ho fa de forma
esporàdica com que treballa, però sobretot es vincula
en l’àmbit culinari fent la paellada popular conjuntament amb la Marita, l’Isodora i l’Adel.

Torna el club!

DE LAS CHICAS
DE ORO
Passa la tarda del cap de setmana
amb la millor companyia: fent un
cafè, xerrant, veient un pel·lícula o
fent una "partideta" de jocs de taula.

NO ET QUEDIS A CASA!
17:00 | TOTS ELS DISSABTES
ESTÀ PREVIST FER SORTIDES
CULTURALS (TEATRE)

LOCAL AV XUP NUMERO 3-4

serveis del Xup
Punt d’Atenció Veïnal
Atenció al veïnat i entitats a l’hora de
realitzar tràmits, gestions, ajudes i cercar
informació de diversos àmbits: salut,
educació, formació, habitatge, mediació,
associacionisme, etc.
Dilluns i dimecres
de 9:30 a 12h a la seu de l’AVV.
Servei d’Orientació Sociolaboral
Servei ofert gràcies a la coordinació de
l’AVV, el Punt Òmnia i el PDC. S’ofereix a
tots els veïns i veïnes del barri, atenció personalitzada i assessorament en la recerca
de feina, l’autoocupació i en formació
ocupacional.
Cal demanar cita prèvia:
Al Punt Òmnia:
93 872 53 04
avv_pareignasixup@xarxaomnia.
gencat.cat
A l’Associació de Veïns:
93 875 47 05
aavvxup@gmail.com

guia d’entitats
Servei Funerari
Servei veïnal d’enterraments que ofereix
l’Associació de Veïns.
Dilluns de 9:30 a 12h
al local de l’AVV.
Punt Òmnia
Castellà per nouvinguts per whatsapp,
taller de memòria, vídeo trucada per
compartir vivències, espai per fer deures,
inscripció en borses de treball, suport
en la realització de tràmits, i pendent de
l’evolució de la pandèmia, cursos de retoc
fotogràfic, taller sobre l’ús de mòbils,
informàtica ,aplicacions per fer videotrucades, i internet nivell bàsic i mig.

Associació de Familiars d’Alumnes
(AFA) - Escola Muntanya del Drac
Edifici Escola Muntanya del Drac

Totes les tardes de dilluns a divendres
de 15 a 21h al Casal Cívic.

Club de Petanca del Xup
Camp de futbol del Xup

Telèfon: 93 872 53 04
Mail: avv_pareignasixup@xarxaom
nia.gencat.cat
Biblioteca Veïnal del Xup
L’AVV i la FAVM promouen el projecte de
biblioteques veïnals, on es subscriu la del
Xup.

Actualment la Biblioteca s’ubica al local
d’activitats de l’Associació de Veïns
(antic local dels Geganters)”

Un tècnic de l’agència, us atendrà
al local de l’AVV, cada 1r dimarts de
mes, de 9:30 a 11h.
Servei de podologia
L’AVV ofereix un servei de podologia,
mensualment, a la gent gran del barri a
un preu més econòmic i amb descompte a
les persones sòcies de l’entitat.
Actualment és un servei a domicili.
Convé reservar hora al local de l’AVV.

Associació de Familiars d’Alumnes
(AFA) – Institut Manresa Sis
Edifici Escola Muntanya del Drac
E-mail: afa@institutmanresasis.cat

Cal demanar cita prèvia:

Es tracta d’una biblioteca oberta a tothom
des d’on s’impulsen activitats de foment
de la lectura (hores del conte, clubs de
lectura, lectura en veu alta, etc), així com
també s’ofereix suport escolar.

Punt d’informació de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya
Servei d’informació i realització de tràmits
relacionats amb l’accés a l’habitatge
(protecció oficial, lloguer social, ajuts,
rehabilitació, etc.).

Associació de Veïns del Xup
Locals comercials (local 3-4)
Telèfon: 938754705
E-mail: aavvxup@gmail.com
Facebook: Associació de veïns
del barri del Xup

Comissió de Joves del Xup
E-mail: comissiojoves17@gmail.com
Facebook i Instagram:
Comissió de Joves El XUP
Club de Futbol Pare Ignasi Puig
Camp de futbol del Xup
Facebook: C.F. Pare Ignasi Puig

equipaments
Casal Cívic Pare Ignasi Puig
Horari: de dilluns a divendres, de 15 a 21h.
Totes les activitats són gratuïtes.
Telèfon: 93 875 15 77
Mail: cc.pareignasipuig@gencat.cat

De dilluns a divendres de 17 a 19 h.
Pla de Desenvolupament
Comunitari del Xup
El PDC s’enfoca en la creació de projectes
amb beneficis comunitaris al barri, tant a
nivell social, cultural com ocupacional.

Escola Muntanya del Drac
Telèfon: 93 875 21 16
Mail: a8020012@xtec.cat
Web: www.muntanyadeldrac.blogspot.
com.es

Les actuacions que realitza van orientades
a oferir respostes col·lectives als processos
de reforç de l’associacionisme i la creació
de nous projectes associatius al barri,
la cohesió i integració social, com a la
co-responsabilitat col·lectiva en la millora
del barri.

Institut Manresa Sis
Edifici Escola Muntanya del Drac
Telèfons: 93 856 45 66
Mòbil: 671 77 84 17
Mail: institutmanresasis@gmail.com
Web: agora.xtec.cat/insmanresasis

E-mail: pdcxupmanresa@larada.coop
Facebook: Pla de Desenvolupament
Comunitari del Xup

Dispensari municipal del Xup
Locals comercials
Horaris: dijous d’11 a 13:30h
Telèfon: 93 875 93 31
Aturat temporalment

Club de Futbol
Pare Ignasi Puig
A lo largo de los años han ido desapareciendo algunos de estos clubs, dicho
proyecto una vez redactado se pasa a
la junta directiva de la FAVIBC para su
aprobación la cual ve con buenos ojos
el proyecto y se puede tirar adelante
en aquella 1ª edicion, la cual todavía
continua tienen su aportación el Ayuntamiento de Manresa, la FCF, el Comité
de Árbitros, la Federación de Barrios de
Manresa, la FAVIBC y los clubs siendo
estos los responsables.
Buenos días vecinos/as y socios/as,
Voy brevemente a explicaros tres cositas referentes a nuestro querido Club
de Futbol:
TORNEO INTERBARRIOS
El club esta edición se declinó por no
participar por no estar de acuerdo
en cómo se está gestionando dicha
edición. Les voy a hacer un poco de
historia del torneo.
En el año 2008 desde el Plan Comunitario del Xup se entiende que se está
atravesando un mal momento deportivo y de convivencia entre los equipos
de la ciudad, no a si entre sus juntas.
Se decide hacer un proyecto y una memoria de una concentración de clubs,
la cual pasaría a denominarse Interbarrios, en aquel momento Manresa tenía
un montón de equipos de barrio por
ejemplo la Peña Sevillista, Montcau,
Peña Atlética, Sagrada Familia, Font
dels Capellans, Balconada, Pirenaica,
Sant Pau, Xup, etc.

Pero llega un momento que desde
la delegación de la FCF de Manresa
deciden que por falta de equipos y de
manera excepcional pueda participar el
Manresa y el Gimnástico de Manresa.
Llega un momento que desde la delegación se considera que estos dos clubs
de la ciudad tienen que participar lo
cual desde el club creemos que al participar estos dos clubs que no son de
barrio no pueden llamarse Interbarrios
y debe de crearse un nuevo torneo en
el cual tenga cabida los dos clubs. Pues
el INTERBARRIOS tiene que continuar
con los equipos de barrio y crearse un
nuevo torneo que se denomine INTERCLUBS.
CAMPO DE CESPED
Después de muchas reuniones con el
departamento de deportes del Ayuntamiento en las cuales asistimos el
Sr. Lucas Vega, Antonio Soto, Manuel
Hidalgo, Manuel Delgado y Francisco
Álvarez en la cual los responsables del
club siempre se ha defendido que lo
primero que se tenía que hacer era la
recogida de aguas y luego el césped.

Después de las lluvias de estos días
desde el departamento de deportes se
han dado cuenta de que poniendo el
césped primero es un gran error y se
ha llegado al acuerdo de que dentro de
este año se ejecutaría la recogida de
aguas así cómo solucionar el problema del agua que baja desde el camino
por la puerta principal y luego en la
segunda fase que seria sobre el mes
de febrero o marzo el riego y el césped.
Este es el compromiso por parte del
Ayuntamiento, lo cual no vamos a permitir que nos vuelvan a engañar por lo
que mantenemos reuniones periódicas
con el regidor.
NUEVOS EQUIPOS
Este año el club ha apostado por la
incorporación de dos equipos de futbol
base un Alevín y un Benjamín pues
creemos que era necesario que los
niños/as de nuestro barrio así como
los de los alrededores y de la ciudad de
Manresa tuvieran la oportunidad de jugar. Estamos haciendo un gran esfuerzo
económico y de trabajo personal para
que este proyecto se consolide.
Bueno no quiero cansaros más, en
otras ediciones contaremos más cosas
así como las fotos de los equipos.
Muchas gracias por su atención y a los
comercios que colaboran con el club
darles las gracias.
Club de Futbol Pare Ignasi Puig

Primer torneo
de dardos
El barrio del Xup mediante la iniciativa
del joven Jordi Garrido organizo el 1r
torneo de dardos del Xup en las instalaciones del Campo de Futbol. Dicha
edición ha sido todo un éxito de participación y de asistencia. Los ganadores
fueron los siguientes:
1ª clasificado- Jordi Garrido
(ganador de un jamón):
2º clasificado - Manolo Sánchez
(ganador de juego de tres navajas):
3º clasificado - Miguel Macías
(ganador de vino y olivas):
Al cierre más alto: Miguel Sotelo
Al 180 acumulable: sin ganador
Les damos nuestra más cordial felicitación tanto al organizador como a
los vencedores, esperando que esta
iniciativa para dinamizar el barrio a
través de sus vecinos y visitantes tenga
su continuidad.
Felicidades a todos, gracias!

Per un envelliment digne
i un barri solidari, ens
organitzem pel suport a
la nostra gent més gran!
El Projecte Propers organitza una xarxa per a detectar situacions
de risc en persones grans que es troben soles al barri:
entre veïnat, entitats, comerços i Serveis Socials.

Contacta amb nosaltres:

aavvxup@gmail.com

93 875 47 05

Local Social de
l’AVV del Xup
Locals comercials

Horts municipals
L’Ajuntament de Manresa té habilitades 49 parcel·les d’entre
120 i 150 m2 cadascuna, a la zona de darrere de l’escola i el
camp de futbol del barri. Cada parcel·la té assignada, a més,
una guixeta per a eines i materials.
Si vols rebre més informació o sol·licitar l’atorgament d’una
parcel·la, cal contactar amb:
Servei de Gestió de Serveis Urbans
•
•
•
•

Adreça: Edifici Infants. Carretera de Vic
Telèfon: 938752522
Correu electrònic: mediambient@ajmanresa.cat
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Mercat setmanal
Cada dimecres de 8 a 13:30 h davant de la pista poliesportiva. Oferta de diferents productes, sobretot fruita i verdura.

Deixalleria mòbil
Els dimecres d’11 a 14h (cada quinze dies), junt al Mercat del
Xup.
Els residus que no es poden llençar en cap dels contenidors
que tenim a la via pública han d’anar a la deixalleria. Al Bages
hi ha dos tipus de deixalleries: les fixes, que són grans instal·lacions situades en alguns dels municipis de la comarca; i les
mòbils, que són furgonetes que van recorrent diferents punts
del Bages per recollir residus de mida més petita.
Quins residus podem portar a la deixalleria mòbil?
Electrodomèstics i ferralla de petit format (tipus televisor
petit), bateries, cables elèctrics, fluorescents, oli vegetal, piles,
radiografies, roba, toners, coles i dissolvents, pintures i vernissos, esprais, càpsules de café, CD i DVD.
Consorci del Bages per a la gestió de residus

Projecte

“Èxit escolar
al Xup”
Curs “Infoescola”
Dirigit a les famílies de l’Escola
Muntanya del Drac. Comunica’t amb
l’escola i aprèn informàtica.
Punt Òmnia del Xup.

Curs d’empoderament per a
dones migrades
Dirigit a les famílies de l’Escola Muntanya del Drac.
Coneixement, en llengua catalana, de
l’entorn.
Dilluns i dimecres
de 9:20 a 11h
a l’Escola Muntanya del Drac
Gratuït. Inscripcions a l’Associació de
Veïns del Xup.
Promou: Direcció General de Migracions,
Refugi i AntiRacisme de la Generalitat de
Catalunya
Places cobertes.

Dijous
de 16:30 a 17:30h
Gratuït. Inscripcions al Punt Òmnia.

Reforç escolar
Dirigit als alumnes de 5è i 6è de l’Escola Muntanya del Drac.
Dimarts
de 17 a 18h: a l’Escola Muntanya del
Drac.
Cal fer-se soci de l’Associació de Veïns.
Inscripcions a l’Associació de Veïns del
Xup.

Reforç d’anglès primària
Dirigit a l’alumnat de primària de
l’Escola Muntanya del Drac.
Dimecres
de 17 a 18h a l’Escola Muntanya del
Drac.
Cal fer-se soci de l’Associació de Veïns.
Inscripcions a l’Associació de Veïns del
Xup.

Reforç d’anglès secundària
Dirigit a tot l’alumnat de secundària
del barri.
Dimecres
de 16 a 17h al Casal Cívic
Cal fer-se soci de l’Associació de Veïns.
Inscripcions a l’Associació de Veïns del
Xup.

Cursos i tallers
Infants-jugar
i descobrir

Activitats físiques

És un programa socioeducatiu que pretén
integrar el joc i la lectura, dos aspectes
estretament relacionats i complementaris
per al desenvolupament dels infants de 4 a
12 anys. Tot l’any
De dimarts a divendres
de 17 a 19h al Casal Cívic

Gim suau
Gimnàstica adaptada a la gent gran o
amb problemes de mobilitat.
Del 21 de setembre al 14 de desembre
Dimarts
de 17:15 a 18:15h al Casal Cívic
Pilates
Treball de musculatura, resistència, flexibilitat i control de la respiració i la ment.
Del 21 de setembre al 14 de desembre

Activitats joves
L’hora jove
Activitats lúdiques i educatives per a
joves a partir de 12 anys: suport al treball
escolar, tallers, jocs i festes.
Dilluns, dimecres, dijous i 		
divendres Tot l’any
de 17 a 20h al Casal Cívic
Deco jove
Taller de decoració nadalenca

Dimarts
de 19:30 a 20:30h al Casal Cívic
Gimnàstica dolça
Gimnàstic adaptada a la gent gran.
Del 1 d’octubre al 17 de desembre
Divendres
de 17:15 a 18:15h al Casal Cívic
Zumba
Ball aeròbic al ritme de la música llatina.
Del 30 de setembre al 16 de desembre
Dijous
de 19:00 a 20:00h al Casal Cívic

Del 8 de novembre al 13 de desembre
Dilluns
de 17:00 a 18:30h al Casal Cívic
Teatre jove
Del 7 d’octubre al 16 de desembre
Dijous
de 17 a 18:30h al Casal Cívic
Territori jove
Dissabte
de 17 a 19:00h al
Local d’activitats AVV
Organitza: Associació de Veïns del Xup

Arts escèniques i musicals

Dance
Coreografies senzilles al ritme de la
música disco dels 80’s i 90’s.
Del 1 d’octubre al 17 de desembre
Divendres
de 19:00 a 20:00h al Casal Cívic

Creixement interior,
salut i qualitat de vida
Ioga
L’equilibri del cos, la ment i l’esperit per al
benestar físic i mental.
Del 22 de setembre al 15 de desembre
Dimecres
de 19:30 a 20:30h al Casal Cívic

Cançons de tots els temps
Cant coral per a la gent gran
Del 6 d’octubre al 22 de desembre
Dimecres
de 15.30 a 17h al Casal Cívic
Organitza: Ajuntament de Manresa
amb la col·laboració de l’AVV del Xup.

Gestió emocional
Eines per obtenir un bon equilibri emocional.
Del 1 d’octubre al 3 de desembre
Divendres
de 17:30 a 19:00h al Casal Cívic

Tallers artístics
Ganxet
Del 30 de setembre al 16 de desembre
Dijous
de 16 a 18.00h al Casal Cívic
Labor de retalls - Patchwork
Del 21 de setembre al 14 de desembre
Dimarts
de 16 a 17:30h al Casal Cívic

Per llepar-se als dits
Cuina de temporada
Del 29 de destembre al 1 de dsembre
Dimecres
de 17:15 a 18:45h al Casal Cívic

Activitats de
formació i cultura
Activa la memòria
Del 20 de destembre al 13 de dsembre
Dilluns
de 17 a 18:30h al Casal Cívic
Cursos d’alfabetització en català per a
persones nouvingudes
Tot l’any
Dimarts i dijous
de 15:00 a 16:30h al Casal Cívic
Organitza: Associació de Veïns del Xup
Classes d’Àrab
- Grup A
Dimecres de 17:30 a 19:00h
Dissabte de 11:30 a 13h
- Grup B
Dilluns de 17:30 a 19:00h
Dissabte de 10:00 a 11:25h
al local de dalt de l’AVV
Organitza: Associació de Veïns del Xup
Fem comunitat
Intercanvi d’activitats entre les diferents
cultures que conviuen al barri.
Del 20 de destembre al 13 de dsembre
Dilluns
de 15:30 a 16:30h al Casal Cívic

Informació i inscripcions
Casal Cívic Pare Ignasi Puig
De dilluns a divendres, de 15 a 21h

Tel. 938751577
cc.pareignasipuig@gencat.cat

Associació de Veïns del Xup
Locals comercials

Tel. 938754705
aavvxup@gmail.com

Opinió

Recuerdos de
mi lucha en la
clandestinidad
(2ª parte)
Continuando mi dedicación a conseguir compañeros
por la lucha sindical y social, contacté con los miembros del comité sindical de Auxiliar Textil Manresana:
Ramón Badia y Julián Sánchez. Los visitaba a menudo, les llevaba información y el periódico del PCE, el
Mundo Obrero. Ellos en la empresa desarrollaban una
labor muy importante y los trabajadores los apoyaban
en todas las reivindicaciones que tenían con la empresa.
Al mismo tiempo, cuando trabajaba enyesando en
Santpedor, organicé una célula local del PSUC en la
localidad. Por otro lado, en el barrio del Xup, acordamos con los camaradas del partido que yo pasaría a
formar parte de la Junta Parroquial para conseguir de
esta forma la creación de una asociación de vecinos
en el barrio.
De este modo, al cabo de un tiempo de reunirnos en
casa del cura, en el bloque 14, les planteé la necesidad
de que impulsaremos la asociación de vecinos y nos
informamos de como teníamos que hacerlo: teníamos
que presentar una instancia y unos estatutos que
copiamos de una asociación que ya estaba legalizada
y esa era la del barrio de Sant Pau. Sabíamos que estando el cura en la solicitud sería muy probable que la
aceptase el Gobierno Civil de Barcelona. I así fue.

Presentamos la instancia y los estatutos después de
celebrar una asamblea el día 19 de marzo de 1973, que
era festivo y acudió una gran cantidad de vecinos, más
de doscientos. Yo mismo les informé de si estaban
de acuerdo en formar una asociación de vecinos y la
aprobación fue por unanimidad.
Los firmantes de la solicitud éramos 16 personas, entre ellos el cura párroco, y nos convertíamos en Junta
Gestora de la futura asociación. En ese momento ya
realizamos una enumeración de diversas deficiencias
que teníamos en el barrio:
1. La conducción y saneamiento de los residuos del
Casinet, que pasaba por una franja a cielo abierto
junto a la carretera hasta la riera, era un foco de
malos olores, infecciones y ratas.
2. Las aguas residuales del barrio desembocaban en
la riera a 48 metros del barrio. Durante los meses
más calorosos la riera estaba seca y los residuos
quedaban estancados debajo del puente. Por esta
razón durante los veranos no podíamos abrir las
ventanas por el mal olor, los mosquitos y las malas condiciones de salubridad.
3. Las cubiertas de los bloques de las viviendas i de
los locales comerciales eran terrazas hechas con

materiales deficientes, eso hacía que la mayoría
de los últimos pisos tuvieran goteras y humedades. Nosotros queríamos que se hicieran tejados
adecuados por el clima de Manresa, esa era la
única forma de arreglarlo para siempre.
4. Las fachadas de las viviendas tenían gran cantidad
de grietas y era necesario repararlas y protegerlas
de las humedades.
5. La mayoría de los sótanos de las viviendas estaban mal hechos y los desagües perdían los residuos, lo que provocaba malos olores y un peligro
de infección y foco de ratas.
6. El barrio no estaba urbanizado, pues parecía un
desierto, sobretodo la plaza central. También faltaba alumbrado público. Por esta razón, era muy
difícil caminar por la noche cuando volvíamos del
trabajo por la oscuridad tan intensa y de hecho
muchos vecinos se habían caído.
7. La enseñanza se impartía en los locales comerciales, en un local que no reunía las condiciones para
la enseñanza. Necesitábamos un colegio público
en el barrio.
8. El barrio no disponía de dispensario. Acceder a la
sanidad pública en el barrio era una necesidad de
primera orden.
9. El barrio no disponía de Hogar del Jubilado ni de
Biblioteca, servicios públicos muy necesarios en el
barrio.
10. No existía ninguna acera para desplazarse a pie
del barrio hasta la ciudad de Manresa.
Por todas esas justas reivindicaciones la Junta Gestora nos pusimos a trabajar y pedimos una entrevista
con el alcalde de Manresa, el Sr. Soldevila. Esta reunión se celebró en el mes de agosto, el alcalde después de exponerle todos nuestros problemas, dijo que
a él solo le incumbía la cloaca del Casinet, la acera
hasta Manresa y también se comprometió a construir
un colegio.
En noviembre el Ayuntamiento solucionó el problema
de la cloaca del Casinet, la acera tardó unos años en
hacerse y el colegio enseguida se empezó a construir,
pues el Ministerio de Enseñanza había destinado un
presupuesto para construir tres colegios en Manresa y
entonces a raíz de las reivindicaciones vecinales y de
que ya disponíamos del terreno y las infraestructuras
para poderlo hacer, uno se construyó en el Xup.

Así mismo, la Junta Gestora viendo que la Obra
Sindical del Hogar (OSH), el organismo del estado
responsable de las viviendas públicas, no nos atendía,
decidimos convocar una nueva asamblea vecinal. Esta
se realizó el 27 de septiembre y en la cual los vecinos
estaban muy indignados pues ya llevábamos desde el
mes de abril soportando los males olores de las cloacas del barrio que desaguaban en la riera que desde
dicho mes estaba seca, y acordamos por unanimidad
no pagar más el alquiler hasta que la OSH arreglase
todas las deficiencias que teníamos en el barrio.
En esta asamblea asistieron más de trescientas
personas y a partir de ese
mismo día nuestra lucha
seria sin tregua hasta que
consiguiéramos un barrio
en condiciones.
Esta postura desbloqueo
la situación y el 18 de
octubre nos recibió en su
despacho de la Rambla
Santa Mónica de Barcelona, el director de la OSH.
Le planteamos nuestras
reivindicaciones y se
comprometió a llevar un
proyecto de reparación
y adecuadamente del
barrio.
Después de varias reuniones con él y sus técnicos, nos informó que el Ministerio de la Vivienda había dado su aprobación a un
presupuesto de 21 millones de pesetas para la urbanización y la conducción de la cloaca a 600 metros del
barrio y la reparación de las cubiertas y las fachadas,
comprometiéndose a empezar dichas mejoras, el 1 de
abril de 1974.
Como quiera que en esa fecha no se veía ningún movimiento de nada, el día 23 de abril nos concentramos
en la Delegación del sindicato en Manresa y ocupamos
la sala de actos unos 200 vecinos para protestar. Allí
estuvimos hasta que el delegado del sindicato nos
recibió a una comisión formada por Manuel Ramos,
María Teresa Vilajeliu, Lucas Soler y yo, Joaquin Vizcaino. Eso hizo que a los pocos días de aquella acción
se empezó a trabajar en todas las mejoras que la OSH
se había comprometido con nosotros.
Y esto ya fue una primera victoria.
Continuará…
Joaquin Vizcaino Grima

Punt Òmnia
El Punt Òmnia Xup és obert
Totes les tardes de dilluns a divendres de 15 a 21h
al Casal Cívic.

Telèfon: 93 872 53 04
Mail: avv_pareignasixup@xarxaomnia.gencat.cat

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Gestió
interna

Gestió
interna

Gestió
interna

Informàtica
gent gran

Gestió
interna

14:45-15:30

13:30-15:00

14:45-15:30

15:30 - 17:00h

14:45-15:30

Memòria

L’ordinador
i les seves
utilitats

Fotos
online

Infoescola

Touch me

16:30 - 17:30h

15:30 - 17:00h

Iniciació

15:30 - 17:00h

15:00 - 17:00h

15:30 - 17:00h

Reforç
Escolar

Castellà
fàcil

Reforç
Escolar

Castellà
fàcil

17:00 - 19:00h

17:30 - 18:30h

17:00 - 19:00h

17:30 - 18:30h

Tràmits,
gestions i
manteniment

Suport en
tràmits i
deures

Tràmits,
gestions i
manteniment

Pots venir a
fer deures

19:00 - 21:00h

18:30 - 21:00h

19:00 - 21:00h

18:30 - 21:00h

17:00 - 18:00h

Jugar i llegir
18:00 - 19:00h

Tràmits,
gestions i
manteniment
19:00 - 21:00h

Els tallers son gratuïts, només cal que demaneu informació
al 93 872 53 04 o ens vingueu a visitar al Casal Cívic.

Associació de veïns i veïnes del xup

7a CAMINADA DEL XUP
DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE
9h (PISTA POLIESPORTIVA)

TIQUETS 8€
entrepà ( arribada), avituallament i obsequi
venta de tiquets al local de av dill, dimc i dij
de 10 a 12h i de 17:30 a 19:30

Recorregut 10km
xup-suanya-gorg blau- casa lluvià-sol i aire-xup

Organitza

Amb el suport

Gràcies a la nostra gent del Xup,
Oller del Mas ha estat reconegut com
un dels 17 millors cellers del món.

www.ollerdelmas.com

