el Xup
al dia!

La nostra revista veïnal
Fotografia: Fer Alcalà (@feralcala)

Núm. 18 - ABRIL de 2022

El Xup, un barri lluitador!

El Xup al dia!.
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Foto:
Fotografia conjunta amb veïnat, alumnes de l’Institut Manresa Sis i càrrecs electes al mural realitzat per l’artista Roc
Blackblock (@rocblackblock, @mursdebitacola), en un mur lateral del bloc 27.
Aquesta obra, a partir de fotografies antigues del barri i d’un procés de recuperació de la memòria popular, constitueix un
homenatge a la històrica lluita veïnal del Xup.

Agenda
Dijous 21 d’Abril

Divendres 22 d’Abril

Servei d’Atenció i Informació
de recursos per a la gent gran

Presentació del llibre
“Chascarrillos de Julia”

de 10:30 a 14 h,
al local AVV

a les 17 h,
al Casal Cívic

pàg.
16

pàg.
19

Dissabte 23 d’Abril

Diumenge 15 de maig

Fira d’Abril del Xup

9a Caminada Popular del Xup
a les 9 h,
a la Pista Poliesportiva

a tarda - vespre,
a la Pista Poliesportiva
pàg.
26

pàg.
27
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Nou projecte
al Xup:
“Barris i Comunitats:
motors de transformació social”

Taula d’Entitats, Serveis i Veïns del Xup celebrada el 3 de març.

La Diputació de Barcelona ha creat un
nou programa per la revitalització social dels barris en el marc d’una aposta
per una convivència inclusiva i per fer
front a la segregació social i urbana en
barris on des de fa anys i de forma persistent pateixen situacions extremes
de vulnerabilitat social, econòmica,
residencial i urbana.
Aquest programa iniciat a finals de
l’any passat, va arrencar amb 13 municipis beneficiaris, un d’ells Manresa.
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Cada municipi va triar un barri que
havia de complir unes característiques:
• Construcció als anys 60.
• Habitatges en males condicions
(habitabilitat, accessibilitat...)
• Situació de vulnerabilitat social i
econòmica.
• Envelliment de la població i migracions internacionals.
El passat 3 de març, en el marc d’una

Taula d’Entitats, Serveis i Veïns/es
del Xup, amb la participació d’una
vintena de persones, l’Ajuntament de
Manresa va explicar aquest projecte
que cerca intervenir en diferents
entorns que millorin la vida de les
persones del barri.
En concret, es va explicar:
• Que s’ha incrementat la dedicació
del PDC del barri, per tal que pugui fer un diagnòstic més acurat
barridelxup.cat

Xerrada realitzada el passat 10 de març sobre “Serveis i recursos municipals de suport al domicili” a càrrec de Pilar Descalzo, treballadora
social de l’Ajuntament de Manresa i na Mariona Homs, regidora d’Acció Social

de la població, perquè pugui ser
el punt central de les diferents
accions al barri, inici de dinamització de població jove i població
de gent gran del barri, i també
que ha iniciat una intervenció en
la dinamització dels horts comunitaris.
• Quan a l’entorn residencial,
s’explica que s’estan acabant 7 estudis que s’han fet en l’entorn de
l’estat dels habitatges (eficiència
energètica i accessibilitat), espai
públic, mobilitat, oficina de recollida de necessitats i estudi per
energies renovables. Els resultats
d’aquests estudis, han de servir
per tenir una proposta en ferm
per quan hi hagi la convocatòria
d’ajuts europeus.
• Respecte a l’ocupació, s’informa
que s’han fet dos cursos ocupacionals: instal·ladors i conductors
d’autobús, que han estat un èxit
i pels que hi ha més demanda.
El Xup al dia!.

Igualment, una tècnica d’ocupació
es desplaça setmanalment al barri
per a l’orientació laboral.
• Des d’Acció i Inclusió social,
s’explica que s’inicia un dispositiu
de dependència al barri, per donar
informació inicialment, però per
facilitar l’accés de les persones
que ho necessitin a la valoració i
tramitació de recursos, per exemple per la gent gran.
• Respecte a Salut, s’explica que
s’està treballant per poder oferir
un projecte de salut comunitària
que doni resposta al concepte de
salut i benestar en sentit ampli
i que incideixi especialment en
aspectes preventius.

el barri com una àrea d’intervenció prioritària, i per això s’han
realitzat tots els estudis, que ens
permetin posicionar-los en el
moment que surti la convocatòria.
S’explica que els ajuts, no cobreixen inicialment el 100% del cost,
però que cal tenir la convocatòria
i els estudis per poder ajustar accions i costos. Quan es tingui tot,
ja s’informarà al barri de quines
accions són possibles.
Pla de Desenvolupament Comunitari
del Xup i Ajuntament de Manresa

• Es comenta també que la convocatòria d’ajuts europeus, Next Generation, preveu una línia d’ajuts
en concepte d’àrees concretes, a
determinar pel municipi. La posició de l’Ajuntament és presentar
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Reobertura
del Dispensari
mèdic del Xup,
ja!
Al ple municipal del 23 de desembre
de 2021, es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals la
moció relativa a la reobertura del
dispensari mèdic, tancat des del març
del 2020.
Aquesta moció es va presentar a
través de Fem Manresa i fou defensada al ple per la membre de la junta
de l’AVV, Carla Samaniego. Després
del debat, que va incloure una esmena
presentada pel govern, tots els grups
municipals van arribar a un acord i la
proposició es va aprovar per unanimitat.
La moció finalment aprovada i que des
de l’AVV vetllarem pel seu compliment,
fou la següent:
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Als anys 70 del segle XX el moviment
veïnal va reivindicar enèrgicament, entre
moltes altres qüestions, l’obertura d’un
dispensari mèdic, però encara hauria de
passar molt de temps fins aconseguir
un equipament sanitari al Xup, barri en
aquells moments amb més de tres mil
veïns i veïnes.
L’any 1989 es van aconseguir dues reivindicacions històriques al barri: la guarderia El Solet amb 30 places (clausurada
fa més de deu anys) i el dispensari. Aquest
darrer, tot i no correspondre exactament
amb el que el veïnat volia, va suposar una
millora pel barri.
En un primer moment va haver-hi una
petita consulta d’ATS a cura de Creu Roja,
fins a l’any 1992 quan l’Ajuntament ho as-

sumeix efectivament. A partir de llavors
el dispensari va estar obert cada dia per
posar injeccions, prendre la pressió, etc. i
també es realitzaven visites mèdiques.
Posteriorment, les visites mèdiques es
van anar reduint. Per exemple, consta
que l’any 2004 es feien tres dies per setmana. Les retallades en aquest servei mèdic bàsic van continuar fins a situar-nos
a la primera dècada del present segle. En
aquells moments el dispensari disposava
d’una obertura força limitada: els dijous
d’11 a 13:30 h.
El novembre de 2017, des de la Comissió
per la Gent Gran del Xup i l’AVV, identificaven mancances en el Dispensari
Municipal: tan sols obre els dijous d’11 a
13.30 h. El local és petit, alguns tràmits
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cal anar-los a fer a Manresa i pateix
deficiències en l’equipament informàtic
i reivindicaven una millora del servei de
Dispensari Municipal: ampliar dies i hores
d’obertura i disposar d’un local més gran
i modern.
Malgrat tot el servei segueix exactament
igual fins al dijous 19 de març de 2020,
quan per motiu de la pandèmia de la
Covid-19 es tanca (en principi, temporalment) el dispensari. Aquell mateix dia es
va penjar un cartell escrit a mà a la porta
del dispensari, on es podia llegir que no
hi havia servei de visita mèdica ni servei
d’infermeria.
Amb la disminució de les restriccions
vinculades a la Covid-19 i vist que el dispensari continuava tancat, el setembre
de 2020, la Comissió per la Gent Gran de
l’Associació de Veïns del Xup va emetre un
comunicat on van reivindicar la reobertura del dispensari del barri, tancat des del
mes de març, ja que es tracta d’un servei
bàsic i essencial pel veïnat del barri,
sobretot per als més grans. En aquest
comunicat la Comissió considera que s’ha
de contractar més personal qualificat per
a l’atenció i cura de la gent gran, i també
personal sanitari i material per a poder
evitar contagis i altres problemes de salut
de la gent gran.

Primer.- Que l’Ajuntament de Manresa
segueixi realitzant les gestions necessàries al costat de la Gerència Territorial de la
Catalunya Central de l’Institut Català de
Salut i d’Althaia per garantir la reobertura del dispensari del barri del Xup, com a
mínim, els dijous de 11.00h a 13.30h, sent
aquest l’horari d’obertura del dispensari
previ a la pandèmia viscuda, tan aviat
com sigui possible atenent la complexa
atenció sanitària.
Segon.- Que des de l’Ajuntament de
Manresa es revisin les condicions del local
actual i es realitzi l’estudi per la inversió
necessària per garantir la reobertura del
centre mèdic, sigui en la mateixa ubicació
o en qualsevol altre local del propi barri.
Tercer.- Des de l’Ajuntament també, dins
del pla comunitari del Xup i en el marc del
projecte “Barris i Comunitat” es crearà un
programa de salut comunitària que doni
resposta a les necessitats i les demandes de salut comunitària i social que es
plantegin i que pot incloure serveis de
podologia, nutricionista i altres que contribueixin a millorar la qualitat de vida de
les persones del Barri del Xup.
Associació de Veïns del Xup

El dispensari ofereix, per totes aquelles
persones que es poden desplaçar, una
millor atenció mèdica, ja que a banda de
disposar de millors i més amplis recursos
sanitaris, també facilita la interacció
social i combat possibles escenaris de
soledat no volguda i/o aïllament. A més,
l’obertura del dispensari també facilitarà
l’accessibilitat a les usuàries a l’atenció
mèdica de capçalera, ja que, moltes
veïnes del barri del Xup els hi resulta
complex desplaçar-se fins al seu centre
d’atenció primària.
És necessari, per no dir imprescindible,
que en un barri perifèric, on la immensa
part del veïnat viu en risc d’exclusió social
(la mitjana de renda per càpita anual
és de 8.500 euros) existeixi un centre
sanitari de proximitat obert almenys
en l’horari d’abans de la pandèmia, per
aquesta manera contribuir a la salut de
les classes populars, les quals son les que
pateixen de forma més greu les retallades
en la sanitat pública.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de
Manresa adopta dels següents acords:
Jornada reivindicativa a favor de la residència pública al Xup, 24 d'octubre de 2021
El Xup al dia!.
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El barri del
Xup arriba al
Parlament
Petició de la Residència
per a Gent Gran al barri
residències de titularitat privada,
la majoria sense ànim de lucre. La
resta 220 places són privades.

El dia 9 de març representants de la
Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent
Gran es van trobar al Parlament de
Catalunya, amb diputats dels grups
parlamentaris del PSC, Junts per Catalunya, En Comú Podem i Ciutadans,
per exposar la urgent necessitat de
construir la residència per a gent gran,
al barri del Xup de Manresa, i també
donar a conèixer la moció aprovada
pel ple municipal de la nostra ciutat.
No vam assistir representants dels
grups parlamentaris d’ERC i la CUP, els
quals posteriorment es van excusar i
han demanat tenir una reunió amb la
Plataforma.
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Els representants de la Plataforma
vam exposar als diputats i diputades
presents a la reunió els motius que
justifiquen la nostra reivindicació i que
es poden resumir en aquests arguments:
• A Manresa tenim un dèficit
tan gran de places públiques,
en residencies, que genera una
llista d’espera de dos anys, amb
el patiment que implica, tant per
la persona afectada, com per la
família i cuidadors. Les places de
residència pública, es redueixen
a les 58 de la Residència de La
Font dels Capellans, la resta són
concertades i en total sumen 226
places distribuïdes en diverses

• La manca de places públiques
a Manresa comporta greus
conseqüències per les famílies
manresanes: descapitalització
de l’economia familiar quan les
famílies han d’assumir els costos
una plaça privada; dificultats per
assumir en l’àmbit familiar els
treballs de cures de les persones
grans quan no es disposen dels
recursos econòmics per pagar una
plaça privada; foment d’un mercat de treball irregular quan les
famílies busquen persones que els
ajudin, que no sempre estan prou
capacitades i que sovint es contracten sense condicions dignes;
desarrelament de les persones
grans quan les famílies es veuen
obligades a buscar places fora de
la ciutat, etc.
• No n’hi ha prou amb augmentar
el nombre de places concertades.
Ha arribat el moment d’un canvi
de model, no podem continuar
refiant-nos només de la inversió
privada, no podem continuar refiant-nos de la bona voluntat dels
Ajuntaments, no podem continuar
refiant-nos de les entitats sense
ànim de lucre, ens cal prestigiar i
basar les polítiques en la inversió pública i la gestió pública. La
Generalitat com a administració
competent, ha d’entomar aquest
barridelxup.cat

Adel El Kart, en nom de l’AVV, defensant la
moció per la residència al ple municipal del
23 de desembre.

repte, fent un canvi en la planificació i la inversió, assumint la
construcció, i la gestió de les residències, com a part de la solució.

Reunió al Parlament, 9 de març de 2022.

de Catalunya i que cal posar fi a
les polítiques practicades per la
Generalitat al llarg de les darreres
dècades pel que fa a les residències per a gent gran. En aquest sentit coincideixen amb la Plataforma
en la necessitat de la Generalitat
ha de fomentar la construcció i
gestió pública de les residències.
Afegint també la necessitat d’una
major control pel que fa a la qualitat de les places concertades.

• Si continua la política actual de
la Generalitat, la tendència a
la mercantilització del sector
s’accentuarà a Manresa, ja que
els projectes privats iniciats fa
poc, no trobaran prou mercat i
buscaran captar diners públics,
per garantir la sostenibilitat del
seu projecte, cosa que produirà un
empitjorament del model actual
de privatització del servei.
Un cop escoltats els posicionaments
dels diversos grups polítics presents a
la reunió en relació amb els arguments
exposats per la plataforma, la valoració que la Plataforma fa de la reunió és
la següent:
1.

Es valora positivament la postura
defensada pels representats del
Partit Socialista de Catalunya
i de En Comú Podem. Ambdós
grups coincideixen en afirmar
que el problema que planteja la
plataforma no és un problema de
Manresa només sinó del conjunt
El Xup al dia!.

2.

El representant de Ciutadans va
manifestar també el seu suport a
la necessitat d’ampliar la dotació
de places finançades amb diners
públics a Manresa i en el conjunt
de Catalunya, tot i que considera adequada l’actual política de
concertació.

3.

Els representants de la Plataforma
es van sentir totalment decebuts
per la postura de la diputada de
Junts per Catalunya. Va reconèixer
la manca de places de residència

a Manresa i arreu de Catalunya
però responsabilitzant a l’anterior
conseller (d’ERC) per la manca de
planificació i va fer una defensa
tancada de les polítiques privatitzadores que històricament han
practicat els successius governs
de la Generalitat en l’etapa
convergent i actualment. La seva
actitud va ser la d’una paret en la
que rebotaven tots els arguments
que defensava la Plataforma.
La Plataforma junt amb l’Associació de
veïns del Barri del Xup, continuarà la
seva lluita per aconseguir que la ciutat
tingui els equipaments i serveis que
necessita la gent gran. Properament
està prevista una nova reunió amb el
Govern de la Generalitat i l’Ajuntament
de Manresa i també noves gestions a
nivell del Parlament de Catalunya.
Plataforma en defensa de les Pensions
Públiques els Drets de la Gent Gran –
Manresa.
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Festes del primer
trimestre de l’escola

A l’Escola Muntanya del Drac celebrem les festes populars i tradicionals
pròpies de la nostra cultura. Quan
comencem l’escola, anem acomiadant
els dies intensos de calor i, mica en
mica, acaronem la tardor. En aquesta
estació, l’escola s’omple de festa celebrant la Castanyada. Durant els dies
propers a aquesta celebració, grans i
petits sortim a la natura per gaudir-la
en temps de tardor. També rebem la
visita de la castanyera i elaborem uns
deliciosos panellets. Els nens i nenes
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de 4rt preparen una fantàstica obra
de teatre relacionada amb aquesta
estació de l’any. A més a més, els petitons, gaudim d’una estoneta de contes
amb l’espectacle de “l’Ós mandrós”
interpretat per Albert Marquès. Finalment, ballem i cantem cançons de la
Castanyada i mengem les castanyes
acompanyats de les famílies. Gràcies
famílies per ajudar-nos a torrar-les!
Passada la Castanyada notem que
s’escurcen els dies i el fred comen-

ça a notar-se. Per ser conscients de
l'arribada de les festes de Nadal, fem
el calendari d’advent. Cada dia, una
sorpresa. Durant aquests dies previs
a la celebració, assagem les cançons
i recitem els poemes de Nadal. El 21
de desembre vàrem estrenar el nostre
gran concert. Abans de marxar cap a
casa, després d’haver alimentat el Tió,
el fem cagar i ens ho passem d’allò
més bé. Per acabar donem de menjar
els reis i esperem la seva arribada a la
tornada de l’escola. Com que ens hem
portat tan bé, alguna coseta ens han
deixat!
Escola Muntanya del Drac
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Per carnaval tot
s’ho val
A la nostra escola Muntanya del Drac,
aquest segon trimestre hem celebrat
la festa del Carnestoltes. Vam iniciar
la gresca amb l’arribada de la Reina
Carnestoltes. Ella ens va venir a visitar
al pati de l’Escola on tots els nens i
nenes de les diferents comunitats —
Petits, Mitjans i Grans— l’esperàvem
amb moltes ganes. Així, doncs, la vam
rebre molt bé, ella ens va saludar efusivament i ens va explicar les consignes que havíem de preparar per a cada
dia de la setmana prèvia a la festa
del carnaval de l’Escola. Ens ho vam
passar molt i va ser divertit veure’ns
a tots ben diferents. Alhora, durant la
setmana, vam realitzar els tallers per
a l’elaboració de la disfressa. Enguany
érem la comparsa de DRACS de la
Muntanya del Drac. Agraïm la col·laboració de l’AFA amb la seva ajuda i
col·laboració.
Finalment, malgrat el plugim, va
arribar el moment més esperat, la
Rua pels carrers del barri de tots “els
dracs” de l’Escola amb l’animador
Manel Justícia. Dalt de la carrossa,
decorada pels alumnes i mestres, va
dinamitzar amb molta marxa el pas
pel barri.
D’altra banda, l’Escola Muntanya del
Drac vam participar, també, a la Rua
Infantil del Carnestoltes de la ciutat
de Manresa. El recorregut va començar al Passeig de la República i va anar
fins a la Plaça de les Oques. Tot i la
remullada, el matí del diumenge 14
de març, una bona colla de famílies
vam recórrer el centre de la ciutat amb
moltes comparses plenes de colors i
de música. El grup de batucada Xàldiga marcava el ritme i els Xip-Xap vam
fer el concert final.
Agraïm novament des d’aquí la col·laboració de l’AFA, que va fer possible
que les famílies del barri poguessin
baixar al centre de la ciutat.
Escola Muntanya del Drac
El Xup al dia!.
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Parets que parlen
dels Zapatistes

Els dies 22 i 23 de febrer, l’Institut
Manresa Sis i l’Associació de Veïns
del Xup, vam tenir el privilegi de
rebre la visita de dos dels “Comandos Escucha Palabra Zapatistas”
que han estat fent tota una Gira
per Europa durant dos mesos,
coneixent i teixint vincles amb
diversos col·lectius, comunitats i
moviments socials amb qui ja fa
anys que estan preparant aquesta
trobada.

L’any 1994 es va produir un nou
aixecament Zapatista. L’espurna va
ser les negociacions per l’Acord de
lliure comerç entre Mèxic, Canadà
i Estats Units. En aquest moment
quan un grup de joves que, per
interès i formació, coneixien els
perills d’aquest possible acord i,
tot i viure a la capital de Mèxic, van

veure clar que això suposaria el
final de les comunitats, ja que les
multinacionals acabarien guanyant
el terreny a qualsevol preu. De
manera que van anar a cada una de
les comunitats, teixint xarxa entre
elles i facilitant la seva organització.

Per conèixer els Zapatistes cal remuntar 500 anys enrere, quan els
colonitzadors van exterminar nombrosa població indígena que vivia
a Amèrica. A les muntanyes del
sud de Mèxic hi van resistir algunes comunitats, vivint en perfecte
harmonia amb la natura. L'únic...
recurs que tenien i del qual des de
llavors i encara ara en respecten el
seu ritme de regeneració per poder
mantenir la seva filosofia de vida.
Molts segles després, amb la revolta encapçalada per Emiliano Zapata el 1910 sota el lema “la terra és
de qui la treballa”, van aconseguir
la propietat de les terres en les que
vivien, tot i no ser les terres més
fèrtils, i on hi havia les “haciendas”
en les que estaven obligats a treballar en condicions d’esclavitud.
12
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Al llarg de 10 anys, aquesta xarxa i organització va anar prenent
força i forma de manera discreta,
fins que el dia 1 de gener de 1994,
mentre a les portades dels diaris
només parlaven de la signatura
del contracte de lliure comerç,
totes les comunitats indígenes
van baixar a Chiapas, de manera
armada i organitzada, i va ser tal la
sorpresa, que amb un tres i no res
es van fer amb el poder.
La resposta ràpida del govern va
ser imposar l’exèrcit, que durant 12
dies va mantenir una batalla campal, però internacionalment estava
mal vist, de manera que de seguida
es va retirar. Des d’aleshores, els
“paramilitars” no han parat de
fer-los la vida impossible amb tota
la mena de maltractaments que us
pugueu imaginar.
La voluntat dels Zapatistas mai
havia estat, ni és, matar, tampoc
que els matin, de manera que
es posen en aquest moment a
construir la seva autonomia, tot
preservant la seva cultura, els seus
coneixements, la manera d’entendre la vida, en harmonia amb la
terra i amb la resta de comunitats,
prioritzant la pau i la dignitat per
damunt de tot.
Les seves comunitats van anar
creixent, despertant interès arreu
del món, amb la manera de gestionar l’educació, els serveis mèdics i
fins i tot, la política, ja que esdevenia possible sense ampliar en cap
moment la petjada ecològica dels
seus habitants.
És per això que des de la comunitat van decidir tornar la visita a
totes les comunitats que havien
anat a visitar-los en algun moment,
amb la Gira zapatista i, en el seu
pas per la Catalunya Central, des
de l’Institut Manresa SIS, vam fer
l’enllaç per poder gaudir de la seva
experiència, coneixements i lluita
per la vida, per una vida digna
lluny del què pregona el capitalisme neoliberal, establint diàlegs
sobre aquelles coses de la nostra
societat que sabem que no fem bé,
escoltant altres maneres de fer les
coses, com aconseguir la felicitat
El Xup al dia!.

amb molt menys i fins i tot, veient
com és possible una forma de govern en la que és aquest qui obeeix
i es deu al poble, quan diuen que
a les comunitats zapatistes els governants escollits “manen obeint”
la voluntat popular que s’organitza
amb “caracoles” i les “Juntas del
Buen Gobierno”.
Tota aquesta experiència, a través
dels Serveis Comunitaris que es
porten a terme des de 4t d’ESO, es

veurà plasmat i deixarà petjada a
través d’un mural pintat al Barri
del Xup, en el qual l’alumnat hi
està participant i deixant testimoni
d’aquesta vivència amb un dibuix
creat per divers@s alumn@s de 3r
i 4t, i les 13 Demandas Zapatistas:
alimentació, cultura, democràcia,
educació, independència, informació, justícia, llibertat, pau,
salut, terra, treball i habitatge.
Institut Manresa Sis
13

Ja tenim el
Batxillerat a
l’Institut
Manresa Sis!
Després d’una llarga espera, finalment
aquest mes de març, hem rebut la
resposta afirmativa que per al proper curs 2022-23 engegarem un nou
Batxillerat a l’Institut Manresa Sis.
L’Institut del Xup ha estat un dels
20 centres escollits per oferir el nou
Batxillerat General, una nova modalitat del Batxillerat que permet la
configuració d’itineraris flexibles, la
diversificació de camins i que cada
alumne/a pugui anar dissenyant el seu
recorregut barrejant matèries de totes
les modalitats.
La notícia ha estat molt ben rebuda
tant pel Claustre de l’Institut com per
l’AFA i per l’alumnat, ja que suposa la
continuïtat del projecte pedagògic innovador iniciat amb l’ESO, l’oportunitat d’experimentar en un nou Batxillerat i la possibilitat d’oferir a l’alumnat
que enguany acaba quart d’ESO poder
seguir cursant els estudis post-obligatoris al centre. Per al proper curs
de primer de Batxillerat s’oferirà una
sola línia que s’haurà d’integrar en els
espais existents, però de cara al curs
vinent està previst un procés participatiu amb el compromís d’aconseguir
l’ampliació de l’edifici en un termini
de 4 anys.
La proposta del nou “Batxillerat del
Sis” es va començar a gestar fa més
d’un any amb la voluntat d’oferir un
Batxillerat competencial, creatiu i
globalitzador. Neix en el context de la
necessitat de transformació educativa
per afrontar els nous desafiaments de
la societat del segle XXI. I té l’objectiu
principal d’oferir experiències d’aprenentatge empoderadores i rellevants
14

que permetin als i les joves desenvolupar el seu projecte de vida amb sentit
i benestar, per esdevenir persones
compromeses amb la societat i la
sostenibilitat mediambiental, social i
econòmica.
L’AFA ha estat implicada des del
primer moment en la demanda del
nou Batxillerat, i des de la Comissió
del Batxillerat han estat treballant
intensament al llarg de tot aquest
temps per fer realitat aquest projecte.
En les properes setmanes s’explicarà el
projecte pedagògic a totes les famílies
i alumnat interessat. La inquietud per
la manca d’espai i recursos suficients
encara segueix viva i caldrà seguir
vetllant i lluitant per a que les obres
d’ampliació es duguin a terme en els
terminis fixats.

Mentrestant, tota la comunitat
educativa ens bolcarem per cercar
solucions creatives a les necessitats
existents per fer realitat aquest
projecte somiat: El Nou Batxillerat
del Sis!
Institut Manresa Sis
barridelxup.cat

La Comissió de
Joves es renova
Ens presentem per primer cop a la
revista del barri, com la nova Comissió
de Joves del Xup.

i trobades on tota la gent del barri
pugui participar i així disfrutar tots
junts del nostre barri!

Hem seguit amb la Comissió de Joves,
la qual ja estava formada, pel fet que
el nostre barri no perdi l'energia, les
ganes de fer coses i sobretot per mantenir el barri viu, buscant les necessitats de totes les persones del barri,
tant a nens, a joves o gent més gran.

Per finalitzar hem d’agrair tota l’ajuda
que hem rebut, tant de l’Associació de
Veïns, com a totes les persones que
van participar al carnaval i ho van fer
possible.

RECORDEU, TOTS JUNTS FEM
BARRI!!
Comissió de Joves del Xup

El nostre debut va ser amb el carnaval
que vam realitzar el divendres 4 de
març, vam realitzar un carnaval enfocat als nens, que es va fer a la pista del
barri, i posteriorment vam seguir amb
el carnaval pels joves del barri, amb
l'ajuda del "bar del medio" on ens vam
ajuntar diferents generacions de barri
i vam sopar i gaudir de la nit.
El nostre objectiu és que el barri,
continuï viu molt més temps i ho intentarem aconseguir fent actes, festes

El Xup al dia!.
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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 de 9:00 a 12:30 h
A la seu de l’AVV.

Servei Local d’Ocupació
Des del CIO de l’Ajuntament de Manresa,
s’ofereix a tots els veïns i veïnes del barri,
atenció personalitzada i assessorament en
la recerca de feina i la formació ocupacional.
Horari d’atenció al públic al Xup
Dimecres de 9:00h a 12:00h
Local Associació de Veïns del Xup
Per demanar cita prèvia:
Telèfon: 93 877 64 90
Mail: cio@ajmanresa.cat

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.).
Un tècnic de l’agència, us atendrà
al local de l’AVV, cada 1r dimarts de
mes, de 9:30 a 11h.

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

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.
Actualment la Biblioteca s’ubica a l’Escola
Muntanya del Drac
De dilluns a divendres de 17 a 19 h.

Dilluns de 9 a 12:30 h
al local de l’AVV.
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.

El Xup al dia!.

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

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.

Biblioteca Veïnal del Xup
L’AVV i la FAVM promouen el projecte de
biblioteques veïnals, on es subscriu la del
Xup.

Servei Funerari
Servei veïnal d’enterraments que ofereix
l’Associació de Veïns.

guia d’entitats

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.

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

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

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
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Carnestoltes al Casal

Els nens i nens del Casal Cívic del Xup han estat confeccionant
les seves disfresses durant aquests dies previs a la celebració
de carnestoltes.
Aquest any han volgut anar d’indis tots dos grups. Ells mateixos
han personalitzat les seves disfresses i en conjunt ha quedat
molt vistós i colorit.
El grup de joves ha triat la disfressa de Grease, el musical que
estan ja preparant des del Casal amb classes d’interpretació,
coreografies i taller de decorats. Aquests joves estan molt
il·lusionats amb el projecte i treballen amb moltes ganes i

motivació per poder estrenar aquest musical ben aviat
al barri.
El divendres 4 de març a la tarda ja ens esperaven el
grup de la Comissió de Joves del Xup amb música i
berenar a la pista.
Ha estat una gran Festa on tothom del barri ha pogut
gaudir de la celebració.
Casal Cívic del Xup

Musical GREASE
de 10 joves de 13 a 20 anys procedents de diferents
zones de la ciutat.
L'equip professional que dirigeix les diverses activitats
que formen part d'aquest taller són: Sílvia Sanfeliu com
a directora teatral, Aina Cots professora coreogràfica,
Anna Vila com a coordinadora del projecte dins del
programa de joves amb el suport de Sílvia Alonso com
a responsable del casal.

Des del Casal Cívic del barri hem iniciat aquest mes de gener i
durant tot el curs escolar un taller de teatre musical. Els joves
tenen classes d'interpretació i coreografies els dijous a la tarda i
properament iniciarem un taller de decorats per poder complementar tot el projecte de teatre musical. Contem amb un grup
18

Es un projecte molt engrescador en el qual els joves
es mostren molt motivats i implicats. En les primeres
sessions ja es va fer un previ càsting per seleccionar segons els perfils de cada jove el seu personatge adient.
La finalització d'aquest taller serà al juny, no obstant,
al ser una obra amb molt text i moltes coreografies
segurament els taller continuaran a partir de setembre
per fer l'estrena un cop estigui a punt l' obra.
Casal Cívic del Xup
barridelxup.cat

El Xup al dia!.
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Club de Futbol
Pare Ignasi Puig
Socios/as y vecinos/as del Club de Futbol Padre Ignacio Puig (El Xup),
Una vez más nos dirigimos a vosotros
para haceros llegar nuestro proyecto deportivo de esta temporada
2021/2022. El club aposto de nuevo
por incorporar dos equipos de futbol
base Benjamín y Pre-Benjamín, los
dos equipos han respondido a las
expectativas que se esperaba. Sí que
es cierto que al inicio no creíamos que
se saldaría con una muy que aceptable
campaña quedando los dos equipos en
segunda posición a tan solo un punto
del líder en estos momentos. El equipo
Benjamín está disputando la Copa
Primavera y el equipo Pre-Benjamín la
segunda fase de la liga.
También comentaros que el equipo de
4ª Catalana está en una posición muy
privilegiada, clasificado en 4ª posición y
luchando por las plazas que dan opción
al 1º puesto.
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Es cierto que el barrio está muy por
debajo de las opciones de otros clubs
al no disponer de césped artificial en
el campo de futbol cosa que creemos
que este año será una realidad todo y
siendo de césped reciclado del campo del Manresa pues como sabéis el
Ayuntamiento nos ha venido engañando durante veinte años con promesas
incumplidas de que cada año nos
prometen el césped.
Esperamos y deseamos que este año
sea una realidad pues no se entiende
que el 3º club más antiguo de la ciudad,
después del C.D. Manresa y el Gimnàstic de Manresa, y todavía no tengamos
un campo en condiciones. Tenemos
muchas deficiencias en el campo como
el propio césped, redes que delimitan
las porterías, luces, calefacción y estada en el propio campo al no disponer
de unas gradas para que el espectador
pueda estar con un mínimo de condiciones mientras duran los partidos.

Esperamos y deseamos y no pararemos
de luchar hasta que el Ayuntamiento
nos solucione todas estas deficiencias.
Muchas gracias a todas/os por el apoyo
que recibimos.
Entre todos construiremos un gran
club.
Por eso pedimos a todas las familias
del barrio y de Manresa inscriban a sus
hijos/as para que el club pueda crecer
con más equipos.

QUE NINGUN NIÑO/A SE QUEDE
SIN JUGAR AL FUTBOL!
VAMOS XUPEROS QUE PODEMOS!
Club de Futbol Pare Ignasi Puig

barridelxup.cat

El Xup, un barri
lluitador

Entrevista membres AVV, 8 de febrer de 1974.

El barri del Xup va néixer el 1965 i té
una història de lluita dels veïns per la
millora dels habitatges, l’urbanisme
i els serveis del barri, i per ser una
comunitat activa i forta.

únic oficial. Al barri li van posar de
nom de “Grupo de Viviendas Padre
Ignacio Puig”, però el nom pel que
tothom el coneix tant ara com abans,
sempre ha estat el barri del Xup .

El Xup, que va prendre el nom d’una
antiga masia, va ser un barri construït
lluny de la ciutat, en un lloc equivocat. Era un suburbi que per anar a
peu a la ciutat havies de fer-ho per la
cuneta d’una carretera. L’Ajuntament
va decidir el lloc aprofitant la donació
dels terrenys per part de la família
Farrés, i del projecte se’n va encarregar la “Obra Sindical del Hogar”, una
empresa estatal depenent del sindicat

L’any 1965 estàvem en plena dictadura, i no hi havia llibertat d’expressió,
de reunió, d’associació i de premsa, i
estaven prohibits els partits polítics
i els sindicats. Tampoc era permesa
cap forma de protesta, ja fos manifestant-se o repartint propaganda que
critiqués el govern.

El Xup al dia!.

En aquell moment, hi havia una
forta migració de famílies des del sud

d’Espanya cap a Catalunya, perquè
no veien futur a la terra on vivien.
Això havia provocat una gravíssima
falta d’habitatges. Hi havia feina per
a tothom, però les famílies havien de
viure atapeïdes compartint pisos o en
baixos sense condicions. Anar a viure
al Xup va ser una millora per a totes
les famílies. La majoria eren obrers de
la industria o de la construcció.
Llavors el govern va crear polígons
d’habitatge de forma directa, com el
cas del Xup, o obligant a construir-ne
a les caixes d’estalvis i a les empreses grans. A Manresa és el cas de les
vivendes de La Sagrada Família, de
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l’Avecrem i de la Pirelli, entre altres.
Quan l’any 1965 els 2.200 veïns dels
480 pisos van arribar al barri, hi van
trobar moltes deficiències: teulades
amb goteres, claveguera a cel obert a
tocar dels pisos, carrers i places sense
urbanitzar o mal urbanitzats, soterranis insalubres, blocs sense portal,
edificis sense un mínim aïllament,... El
barri no tenia cap escola, i era absolutament necessària ja que hi havia
moltes famílies amb nens. El barri
tampoc tenia cap zona esportiva, ni
parcs infantils, ni locals socials, ni
dispensari,...
I els veïns es van unir per reivindicar
millores imprescindibles per tenir el
barri en condicions. Durant uns anys
van utilitzar la Junta Parroquial com a
instrument per aquesta lluita, ja que
el “Gobierno Civil de Barcelona” no
legalitzava cap associació de veïns.
L’Associació no va ser legalitzada fins
al 1973, vuit anys més tard d’haver-se
construït el barri. La primera junta la
van formar persones que des de feia
anys ja lluitaven per la millora del
Xup. Eren el Joaquin Vizcaino com a
president, Manolo Ramos, Teresa Vilageliu, Juan González, José Haro, Julián
Sánchez,... Tots ells tenien clar que el
barri patia una discriminació respecte

als altres barris de la ciutat, que no
volien ser ciutadans de segona, i que si
no protestaven, no els farien cas.
No podien fer manifestacions perquè
eren rigorosament prohibides, però
varen fer accions de força, com la
ocupació del local del “Sindicato” per
forçar a dialogar els directius de la
“Obra Sindical del Hogar”, o l’impagament indefinit dels lloguers mentre no
arreglessin les teulades. No anaven a
demanar favors, si no a exigir i reivindicar el que era just i imprescindible.
Gradualment, varen aconseguir tenir
el Xup en condicions. I al mateix
temps es va anar reforçant el sentiment de pertinença al barri.
Davant de la insistència de la justa
reclamació dels veïns, l’Ajuntament de
Manresa es va comprometre a que una
de les tres noves escoles que s’havien
de construir a la ciutat, fos la del Xup.
I així el barri va tenir una escola nova
on van poder portar els seus fills les
famílies que hi vivien.
També va millorar la situació de la claveguera a cel obert, tot i ser una solució provisional perquè la van canalitzar
en el tram més proper als habitatges,
però seguia abocant les aigües brutes
a la riera una mica més avall.

Molts veïns del barri, i en especial
moltes de les persones que formaven
la junta directiva de l’Associació de
Veïns, lluitaven alhora per la democràcia i les llibertats i pels drets dels
treballadors. Era una lluita àmplia que
incloïa la veïnal, la sindical i la política.
Formaven part sobretot del sindicat
CCOO i partits d’esquerres com el
Partit Socialista Unificat de Catalunya
(PSUC). I també van recolzar l’Assemblea de Catalunya. Aquesta militància
política i sindical va comportar algunes detencions i repressió. I un control
molt estricte de la policia política cap
a aquestes persones.
En aquest context, lluitaven també
per uns ajuntaments democràtics on
poguessin votar els seus representants. Les eleccions no van arribar fins
l’any 1979.
I el nou consistori, votat democràticament, i del que en formava part una
veïna del Xup, va dedicar una atenció
especial al barri. Una de les accions va
ser construir una vorera del Xup fins
al centre de Manresa i també millorar
el transport públic. Cosa que a més de
la utilitat pràctica, tenia el valor simbòlic de lligar el barri amb la ciutat, i
de dir: formeu part de Manresa.

Juan de los Pájaros, Joaquin Vizcaino i José Haro durant la visita de l'alcalde i regidors al barri del Xup, 1979.
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A mitjans dels anys 80 el barri havia
millorat. Tenia camp de futbol, pista
poliesportiva, dispensari, biblioteca,
un Casal d’Avis que després es va convertir en l’actual Casal Cívic, ...
I també es va resoldre un problema
greu que va tardar 20 anys a tenir
solució: el de les teulades. Els edificis
van ser construïts amb una teulada
plana i mal impermeabilitzada, que
provocava moltes goteres. La “Obra
Sindical del Hogar” (OSH) no va
atendre la reivindicació dels veïns, que
estaven tips de reclamar una solució.
Finalment van fer unes obres amb un
projecte equivocat, que no va resoldre
el problema. Els veïns, assessorats
per joves arquitectes manresans, els
havien avisat, però no en van fer cas i
la reparació va ser un fracàs total. Seguien havent-hi goteres. Els veïns van
decidir deixar de pagar els rebuts fins
que aquest problema estes resolt.
Les noves teulades que van resoldre
definitivament els problemes de les
goteres i humitats no van ser fetes
fins que la Generalitat de Catalunya, a
través de l’empresa pública Adigsa, es
va fer càrrec de les vivendes del Xup.
Un cop fetes les reparacions i millores
als edificis, i l’urbanització de carrers
i places i zones verdes, va venir el
moment en que la Generalitat va oferir
als llogaters que compressin els pisos,
cosa que la majoria de veïns van fer,
i també va cedir a l’Ajuntament, els
carrers, places i equipaments.

La vida associativa i l’activitat social
s’havia anat reforçant amb la creació
de l’AMPA de l’escola, l’equip de futbol,
el grup de joves, el grup de dones, els
geganters, el grup de petanca, l’associació d’enterraments,... i el sentit de
comunitat del barri era molt viu. Es
veia a la vida quotidiana i a les festes,
que eren molt participades.
Hi ha moltes persones que senten
orgull de ser del Xup. L’any 2009 es
va fer la projecció d’un documental
sobre el barri al teatre Conservatori de
Manresa, i el barri el va omplir, i van
reviure la seva història amb emoció.
Abans tots els veïns del barri es coneixien. Ara és diferent. ja que hi ha
moltes famílies noves que hi viuen poc
temps i hi són de pas. Algunes venen
de lluny i tenen altres cultures, cosa
que fa més lent el procés de sentir-se
part del barri i de crear lligams. Ara
també és un moment difícil perquè
les crisis que ens han colpejat des del
2007, han empobrit moltes famílies.
Des de fa uns anys, el Pla de Desenvolupament Comunitari del barri del
Xup fa una feina molt important per la
cohesió i ofereix activitats formatives
i participatives a infants, joves, persones grans. Activitats que afavoreixen
la convivència.

Ara el barri també té institut, però les
reivindicacions segueixen, i ara lluiten
per l’ampliació de l’edifici de l’escola i
institut, la reobertura del dispensari i
per una residència pública per la gent
gran que serveixi pel barri i pels altres
barris de la ciutat.
El Xup ha estat i és un barri lluitador.
Els seus dirigents han estat al davant
de les reivindicacions per millorar el
Xup, i per viure-hi dignament. El barri
ha millorat per la feina de moltes persones fent tasca de voluntariat. Persones valentes defensat els seus drets
i els de tots els veïns i veïnes. El títol
del mural realitzat per l’artista Roc
BlackBlock, “La història és nostra i la
fem els veïns”, al Xup és ben veritat.
Ignasi Perramon i Carrió
(Manresa 1951) Enginyer industrial
i analista informàtic. Va participar a
la lluita antifranquista, i en diferents
organismes unitaris. Ha estat regidor
de l’Ajuntament de Manresa en diferents legislatures en representació de
l’esquerra independentista, i president
del Consell Comarcal de Bages.

Realització del mural en memòria de la
lluita veïnal del Xup per part de l’artista
Roc Blackblock.

No tot eren problemes urbanístics. El
barri havia lluitat també per reivindicacions dels pares i mares de l’escola,
ja sigui perquè no hi havia els mestres
necessaris, o per suprimir el pagament
de les permanències que havien de pagar les famílies, i que feien que l’escola
no fos del tot gratuïta.
I el barri també havia estat preocupat des del principi per la imatge que
se’n tenia des de Manresa, ja que era
vist com un gueto, un lloc deixat i on
pràcticament totes les famílies eren
pobres i venien de fora. Això s’havia
anat superant.
Els pioners de l’AV havien fet molta
feina, i als anys 90 va ser un període difícil per l’AV, que va remuntar a
partir de l’any 2000 amb Paco Álvarez
al davant.

El Xup al dia!.
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Cursos i tallers
Infants-jugar
i descobrir

Activitats joves

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

L’hora jove
Activitats lúdiques i educatives per a
joves a partir de 12 anys: suport al treball
escolar, tallers, jocs i festes.
De setembre a juny

De dimarts a divendres
de 17 a 19 h al Casal Cívic

Gim suau
Gimnàstica adaptada a la gent gran i a
persones amb problemes de mobilitat.
Del 25 d’abril al 13 de juny
Dimarts
de 17 a 18 h al Casal Cívic

Dimarts
de 19:30 a 20:30h al Casal Cívic
Gimnàstica dolça
Gimnàstica de nivell suau adequada per a
la gent gran.
Del 22 d’abril al 17 de juny
Divendres
de 15.45 a 16.45 h al Casal Cívic

Nou!

Coreografies de teatre musical
Del 21 d’abril al 16 de juny

Dijous
de 18.45 a 19.45 h al Casal Cívic

Dijous
de 17 a 18:30 h al Casal Cívic

Dijous
de 16 a 18 h al Casal Cívic
Labor de retalls - Patchwork
Del 19 d’abril al 14 de juny
Dimarts
de 16 a 18 h al Casal Cívic

Activitats de
formació i cultura
Activa la memòria
Exercicis i dinàmiques de grup per treballar la ment i potenciar la memòria.
Del 25 d’abril al 13 de juny

Alfabetització en català
Del 21 d’abril al 20 de juny
Dilluns i dijous
de 15:00 a 16:30h al Casal Cívic
Organitza: Associació de Veïns del Xup

Anglès
Del 20 d’abril al 22 de juny
Dimecres
de 16 a 17 h al Casal Cívic
Organitza: Associació de veïns del Xup.

Ioga / mixta
L’equilibri del cos, la ment i l’esperit per al
benestar físic i mental.
Del 20 d’abril al 15 de juny
Dimecres
de 19:30 a 20:30h al Casal Cívic

Dance
Coreografies senzilles de ball al ritme de la
música disco dels anys 80 i 90.
Del 22 d’abril al 17 de juny

Ganxet
Del 21 d’abril al 16 de juny

Dilluns
de 17 a 18:30h al Casal Cívic

Teatre musical
Del 21 d’abril al 16 de juny

Creixement interior, salut
i qualitat de vida

Zumball
Ball aeròbic al ritme de la música llatina.
Del 21 d’abril al 16 de juny

Casal Cívic Manresa - Pare
Ignasi Puig
De24dilluns a divendres, de 15 a 21h

Dimecres
de 17 a 18.30 h al Casal Cívic

Dijous
de 17:45 a 18:45 h al Casal Cívic

Pilates / mixta
Entrenament físic per treballar la
musculatura, la resistència i la flexibilitat
mitjançant el control de la respiració.
Del 19 d’abril al 14 de juny

Informació i inscripcions		

Dilluns, dimecres, dijous i 		
divendres de 17 a 20 h al Casal Cívic
DecoGREASE
Creació de decorats del musical Grease.
Del 27 d’abril al 18 de maig

Activitats físiques

Divendres
de 18.30 a 19.30 h al Casal Cívic

Activitats manuals
i artístiques

Cuina i salut
Receptes pràctiques i saludables amb
productes de temporada.
Del 20 d’abril a l’1 de juny

Cançons de tots els temps
Cant coral per a la gent gran
Del 20 d’abril al 6 de juliol
Dimecres
de 16 a 17 h
Organitza: Ajuntament de Manresa
amb la col·laboració de l’AV.
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

Dimecres
de 17 a 18:30h al Casal Cívic

Podeu fer la vostra inscripció telefònicament, o de forma presencial al mateix casal.
Tel. 93 875 15 77
cc.pareignasipuig@gencat.cat

Associació de Veïns del Xup
Locals comercials

Tel. 93 875 47 05
aavvxup@gmail.com
barridelxup.cat

Cursos i tallers
Memogran
Treball cognitiu per a les persones grans a
partir dels recursos de les xarxes.
Del 25 d’abril al 20 de juny

Punt Òmnia
Gestionat per la FAVIBC
Programa d’intervenció social que utilitza
com a instrument les eines TIC i que cerca
millorar i afavorir, tant individualment
com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat. Per
fer-ho es treballa d’acord amb tres eixos:
Aprenentatge: vol garantir que totes les
persones amb pocs coneixements digitals
obtinguin una formació bàsica en el
camp de les tecnologies de la informació
i comunicació que els permeti no quedar
excloses de la societat. Es desenvolupen
tallers monogràfics de curta durada que
consisteixen en uns itineraris formatius
adequats als coneixements de les persones
destinatàries.
Ocupabilitat: ofereix eines formatives
informàtiques perquè els participants
sàpiguen buscar recursos a la xarxa i es
puguin valer per ells mateixos en el seu
procés d’inserció social i laboral.
En concret i pel que fa a les persones en
situació d’atur, les posa en contacte amb
els serveis d’orientació social i laboral del
territori i els facilita un conjunt d’hàbits
i competències perquè arribin als agents
d’inserció social amb la màxima preparació per tornar al mercat laboral al més
aviat possible.

Dilluns de 15 a 16.30 h

Dijous
de 19 a 20 h

Espai per fer deures
Espai lliure per poder fer deures i impressions de treballs escolars.
Del 19 d’abril al 21 de juny
Dimarts i dijous de 20 a 21 h
Dimecres de 19 a 21 h
Fotoretoc
Retoc fotogràfic i creació de vídeos.
Del 20 d’abril al 22 de juny
Dimecres de 15 a 17 h
Utilitats d’internet
Creació de vídeos, canva, fotografies amb
aplicacions de mòbil, etc.
Del 19 d’abril al 21 de juny
Dimarts de 16 a 17.30 h
Treballs fotogràfics
Aprendre a emmagatzemar fotografies,
crear carpetes, us d’aplicacions, buidatge
d’arxius i sortides fotogràfiques fent ús del
telèfon mòbil.
De l‘11 de gener al 5 d’abril
Dimarts de 15 a 16 h

Acció comunitària: consisteix a facilitar
eines per tal que les persones, entitats,
grups i col·lectius generin dinàmiques
de cohesió social i ’intercanvi.

Castellà i informàtica per a persones
nouvingudes
Classes pràctiques amb exercicis senzills i
molt visuals.
Del 18 d’abril al 21 de juny

Es treballen aspectes com les tradicions, la
cultura, la història, el banc del temps, etc.
A l’Òmnia hi poden participar persones
de totes les edats. És un servei gratuït.

Català per infants nouvinguts
Classes de català a nivell bàsic per infants
nouvinguts
Del 21 d’abril al 16 de juny

Temps sociolaboral
Espai de suport per a gestions relacionades amb l’àmbit laboral com realització
de currículums, inscripció en borses de
treball, etc.
Del 19 d’abril al 21 de juny
Dimarts, de 18.30 a 20 h
Dimecres, de 17 a 19 h
Dijous, de 15 a 17.30 h
Ús d’aplicacions de mòbil
Retoc fotogràfic i creació de vídeos.
Del 19 d’abril al 21 de juny
Dimarts, de 15 a 16 h
Divendres, de 18 a 21 h
Internet
Formació bàsica de Google, facebook i
instagram.
Del 22 d’abril al 17 de juny
Divendres
de 15 a 17 h
Mobilsgran
Instal·lació d’aplicacions, configuració de
mòbil, so, pantalla i wifi.
Del 22 d’abril al 17 de juny
Divendres
de 17 a 18 h

Dimarts i dijous de 17:30 a 18:30h

Les activitats organitzades pel Casal (Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària) són gratuïtes. El material necessari va a càrrec de
les persones inscrites.

Les places a les activitats són limitades i s’adjudiquen per número assignat. La realització d’una activitat està condicionada a la
inscripció d’un nombre mínim de persones.

Tres faltes d’assistència sense justificació prèvia impliquen la pèrdua
de la plaça.

Les activitats organitzades per les entitats són responsabilitat
d’aquestes, així com els requisits per accedir-hi.

Informació i inscripcions		
Casal Cívic Manresa - Pare
Ignasi Puig
Xup aladia!.
DeEldilluns
divendres, de 15 a 21h

Podeu fer la vostra inscripció telefònicament, o de forma presencial al mateix casal.
Tel. 93 875 15 77
cc.pareignasipuig@gencat.cat

Associació de Veïns del Xup
Locals comercials

Tel. 93 875 47 05
aavvxup@gmail.com
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FIRA d'abril
del xup
23 d'Abril
per la tarda-nit
PISTA POLIESPORTIVA

Música en viu

Servei de bar+entrepans
calents
VENDA DE ROSES ( TOT EL DIA)
26

barridelxup.cat

Associació de veïns i veïnes del xup

9a CAMINADA DEL XUP
DIUMENGE 15 DE MAIG
INSCRIPCIONS FINS AL 6/05/22

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 9km
xup-RAVAL DEL CORRONS-TORRE SANT CATERINA-ELS
POLVORERS- GORG DE LES ESCALETES -xup

Organitza

El Xup al dia!.

Amb el suport
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Projecte

“Èxit escolar
al Xup”
Tallers de Criança
Espai de trobada per a famílies
de 0-3 anys.

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

Els grups de criança són trobades
setmanals on les mares poden compartir la seva maternitat. Cada sessió
s’acompanya d’una part més teòrica
on s’exposa un tema relacionat amb
la criança i la maternitat (lactància,
sòl pèlvic, estils de criança, massatge
infantil, límits amb respecte…) i un
espai de joc on els infants poden explorar i descobrir a través de material
de joc lliure.
La dinàmica del grup és participativa,
amb l’objectiu de resoldre dubtes i
compartir vivències personals per
tal d’empoderar les dones mares
que hi assisteixen. Un espai segur on
trobar-se amb altres mares i acompanyades per professionals de l’àmbit de
la psicologia i l’educació infantil.
Dimarts
De 15 a 16:30h
Al Casal Cívic del Xup
Gratuït. Inscripcions: a l’Associació de
Veïns del Xup i al Casal Cívic.

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.
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barridelxup.cat

Punt Òmnia del Xup
Durant aquests dies hem fet servir l'aplicació Plantnet per
reconèixer les plantes: amb una simple aplicació es podem
fer fotos de qualsevol planta i et diu el nom de cadascuna,
donant molt bons resultats. És molt fàcil de fer servir.

A l'inici de curs vam fer un Kahoot amb preguntes variades
sobre cultura general: amb aquest concurs només cal fer
servir el mòbil per respondre però guanya qui respon més
ràpid i correcte.

Publicat a internet el documental
del Xup
Xup, la història d'un barri és el títol del documental
publicat l’any 2010 pel cineasta manresà Joan Soler Foyé
(1962-2014). Recentment s’ha publicat a internet, a la
plataforma Youtube. Per accedir-hi podeu entrar a la web
del barri: www.barridelxup.cat
L’audiovisual, d’una hora de durada aproximada, explica
els inicis del barri i també fa un repàs de la seva història a
través del testimoni de diverses persones vinculades al Xup:
representants veïnals i d’entitats del barri, l’alcalde de la
ciutat, exalcaldes, membres d’Adigsa, etc.
El documental fa incidència en el ric teixit social i
associatiu del barri. Com va apuntar el propi Soler "he
quedat sorprès del gran esperit de lluita, de reivindicació i
d’associacionisme que ha tingut i té aquest barri".
La realització del documental va ser una iniciativa de
l'Associació de Veïns que va comptar amb la complicitat i el
suport econòmic de l'Ajuntament de Manresa, la Generalitat de Catalunya i d'Adigsa.
Pla de Desenvolupament Comunitari del Xup
El Xup al dia!.
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Taller de muralisme
amb joves a la Pista
poliesportiva
Enguany, gràcies a la col·laboració entre l’AVV, el PDC, el
Casal, l’Institut i l’Ajuntament de Manresa s’ha impulsat
aquesta activitat per donar un nou color a la pista, a partir
de la participació i implicació del jovent que en fa ús i hi
conviu.
Els objectius de l’activitat han estat:

• Descobrir i fer accessible el món de l’art urbà en els
joves.

30

• Fomentar la creativitat i l’esperit crític en el col·lectiu amb el que es treballa.
• Crear un mural a partir de les seves inquietuds.
• Millorar l’entorn proper.
L’obra, realitzada a partir de diversos tallers, ha estat dirigida per l’artista lleidatà, Llukutter i ha participat alumnat
de l’Institut Manresa Sis i el jovent del barri.

barridelxup.cat

Biblioteca Veïnal
La Biblioteca Veïnal del Xup ha tornat
a l’Escola la Muntanya del Drac. Arrel
de la pandèmia vam haver de traslladar-nos a l’antic local dels gegants,
on hem estat fins aquest gener. Allà
estàvem molt bé però a l’escola tenim
un espai una mica més gran i molts
llibres.
La biblioteca és un espai per fer els
deures, llegir, jugar i crear, tot experimentant amb les paraules, amb
materials diferents, amb música, amb
tot el que tenim al nostre voltant.
Per carnestoltes vam fer-nos unes diademes maquíssimes i molt divertides.

Dins del Festival Jardins de Llum, vam
pintar uns fanalets que tot Manresa va
poder veure a l’Anònima i ara a l’abril,
estem fent un taller d’expressió amb
l’Irene, educadora social, que sap molt
de ritmes i músiques d’arreu del món.
Com podeu veure, no parem! Convidem a tothom que estigui interessat a
conèixer que fem, a venir-nos a visitar.
biblioxup@gmail.com
Aquest any, que Manresa celebra la
commemoració dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa, us
presentem el conte:

L’home del barret de feltre. De Pep
Molist i Susanna Ayala.
El conte explica la vida de l’escultor
alemany Joseph Beuys, un artista molt
important que va venir a Manresa i es
va inspirar en l’obra d’Ignasi de Loiola.
Està escrit el Pep Molist que és també
bibliotecari al Casino. Els dibuixos
són de la Susanna Ayala, una artista
manresana que ha vingut a la nostra
biblioteca en alguna ocasió. Tots dos,
s’han unit per fer aquest conte que
podeu trobar a la nostra biblioteca.
Biblioteca Veïnal del Xup

Xup Riera Viva

Un any més, alumnat de quart d’ESO de l’Institut
Manresa Sis i l’Associació de Veïns del Xup impulsem
la neteja i desbrossament de l’entorn de la riera de
Rajadell pel seu pas pel barri.
La riera és de tots, cuidem el nostre entorn!
Institut Manresa Sis i Associació de Veïns del Xup
El Xup al dia!.
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La gent del Xup
forma part de la història
i el futur de l’Oller del Mas
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barridelxup.cat

www.ollerdelmas.com

