el Xup
al dia!

La nostra revista veïnal
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Per avançar s’ha de lluitar.
Amb pressió popular no hi
ha res impossible!
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Agenda
Dimecres 26 d’octubre
Servei d’Atenció i informació
de recursos per a la gent gran
de 10:30 a 12:30 h
al local AVV

pàg.
4

Dimecres 26 d’octubre
Comissió per la Gent Gran del
Xup
a les 17:30 h
al local AVV

pàg.
26
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La residència
pública per a la
gent gran:
la lluita continua!
Continua la lluita per aconseguir que
la Generalitat de Catalunya es comprometi a fer una residència pública per a
la gent gran de la ciutat de Manresa en
el terrenys que disposa l’Ajuntament al
barri del Xup.
El darrer episodi d’aquesta batalla va
tenir lloc el passat dia 30 de setembre,
data en la que la Plataforma per a la
Defensa de les Pensions Públiques i els
Drets de la Gent Gran, de la que forma
part l’Associació de Veïns del Xup,
va registrar a l’Oficina a Manresa del
Departament d’Afers Socials i Famílies
de la Generalitat, una instància sol·licitant la construcció de l’esmentada
residència amb caràcter d’urgència.
La instància anava acompanyada de
1.800 signatures de suport, en la
recollida de les quals l’AVV del Xup
i la “Plataforma” van participar-hi
activament. La instància també anava
acompanyada per les cartes d’adhesió
de 22 entitats manresanes que donen
suport a la nostra reivindicació.
En els darrers mesos, des de la “Plataforma” i amb la participació de l’AVV
del Xup s’han fet múltiples gestions i
reunions per desencallar la qüestió i
aconseguir compromisos del govern
de la Generalitat. Nombrosos escrits
han estat presentats demanant reunions amb la consellera responsable del
departament de Drets Socials, reunions amb la delegada del govern de la
Generalitat, amb el govern municipal
de Manresa, amb grups polítics del
Parlament de Catalunya, etc.
A data d’avui, res de tot això ha
servit per aconseguir que el Govern
de la Generalitat prengui cap decisió
positiva respecte de la nostra reivindicació. Tot i que reconeixen la manca
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de places de residència per a la gent
gran de Manresa, no concreten de
quina forma tenen intenció de cobrir
aquesta mancança ni es comprometen
a incloure cap partida en els seus pressupostos per encarregar el projecte de
la residència que nosaltres reclamem.
Malauradament ens han avançat que
en aquesta legislatura no serà possible.
Nosaltres no desistirem de la nostra reivindicació, que està més que
justificada. Manresa és una de les
ciutat més envellida de Catalunya i
de tot l’Estat espanyol. Son més de
16.000 les persones majors de 65 anys
que viuen a la ciutat i només tenim
446 places de residència de les quals
només la meitat tenen alguna forma
de finançament públic. Les llistes
d’espera per aconseguir una plaça és
gairebé de dos anys al llarg dels quals

les famílies que ho necessiten s’han de
fer càrrec dels 2.000 euros mensuals
que costa una plaça, preu que està
totalment fora de l’abast de la immensa majoria de famílies de la nostra
ciutat. Aquesta és una situació injusta
que clama al cel i que nosaltres continuarem posant damunt la taula dels
nostres governants. No defallirem fins
aconseguir la residència pública que
Manresa tant necessita!
Plataforma en defensa de les Pensions
Públiques i els Drets de la Gent Gran
- Manresa - Manresa a 1 d’Octubre del
2022

Lliurament de firmes a l’oficina d’Afers Socials de Manresa. Foto Alex Guerrero, Regió 7.
33

4
4

barridelxup.cat
barridelxup.cat

Reconeixement
a Joaquín
Vizcaíno
El passat 30 de setembre a l’auditori
de la Plana de l’Om va tenir lloc l’acte
institucional del Dia Internacional de
les Persones Grans que se celebra l’1
d’octubre segons l’acord de l’Assemblea General de Nacions Unides el 14
de desembre de 1990.
A Manresa, coincidint amb aquesta
celebració, cada any s’inauguren les
Aules de les Persones Grans del nou
curs. S’inauguren amb una didàctica
ponència que enguany ha tractat sobre “Els nous llenguatges de la comunicació del segle XXI”. Com a cloenda
de l’acte és lliura el Premi del Consell
Municipal de la Gent Gran. Un premi
de reconeixement a les persones grans
amb implicació social a la ciutat.
Enguany, l’AVV. del Xup conjuntament
amb la “Plataforma en defensa de les
Pensions Públiques i els Drets de la
Gent Gran” vam presentar la candidatura del company Joaquín Vizcaíno
que va morir el passat mes de juliol.
Una vegada tramitada la documentació el jurat va valorar la seva trajectòria cívica i va acordar atorgar-li el
premi d’aquesta 8a. edició.

políticament ingressant en el Partit Socialista Unificat de Catalunya
(PSUC) i sindicalment amb Comissions
Obreres (CCOO).

Joaquín va ser la persona escollida
per col·locar simbòlicament la primera pedra en els terrenys on s’hi ha de
construir l’equipament.

Paral·lelament també va impulsar i
participar en la fundació de l’AVV del
barri del Xup de la qual va ser-ne el
primer president. Les mobilitzacions
per aconseguir serveis públics bàsics
i per millorar la qualitat de vida del
veïnat van ser èpiques. Moltes de les
millores aconseguides al barri en el decurs dels anys és fruit d’aquella llavor
que el Joaquín amb altres companys i
companyes del barri van sembrar amb
constància, sacrifici i solidaritat.

El Vizcaíno del Xup, com se’l coneixia
popularment, era una persona afable,
treballadora, honesta, compromesa i
coherent amb el seus ideals. Aquests
adjectius no són exageracions, són la
petjada que va deixar en el seu trajecte solidari.

Una vegada jubilat va participar en el
col·lectiu de les persones grans. Assistia regularment a les concentracions
i manifestacions organitzades per la
“Plataforma”. El 24 d’octubre de l’any
passat a la jornada festiva i reivindicativa per a la residència pública el

Les nombroses persones que vam
assistir a la cerimònia de comiat vam
voler retornar-li l’amistat i l’afecte que
ell havia espargit. Ara, el 30 de setembre, vigília del Dia Internacional de les
Persones Grans, el Joaquín Vizcaíno
Grima ha rebut (in memoriam) un
premi totalment merescut!
Víctor Feliu, Manresa a 1 d’Octubre del
2022

En representació de la família va
recollir el premi un dels fills, en Joaquín Vizcaíno Luján, que va agrair el
reconeixement i va recordar a l’AVV del
barri i a la “Plataforma”. A l’auditori de
la Plana de l’Om van assistir-hi els seus
familiars, veïns i veïnes del Xup, representants d’entitats de la gent gran i
companys/es de la “Plataforma”.
Aquest guardó és el reconeixement
al seu compromís ferm i altruista
per millorar la societat. En uns anys
difícils per la repressió del règim
franquista el Joaquín va decidir incorporar-se a la lluita contra la dictadura
des de la clandestinitat. Va implicar-se
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Començar a l’Institut Manresa Sis
El primer dia de l’institut, quan vam
arribar, estàvem una mica nervioses i
desubicades. No sabíem on anar. Les
tutores van ser molt atentes i amables
i ens van acompanyar fins al pati, on
ens vam posar per classes. Vam fer
uns jocs i unes dinàmiques per conèixer els altres companys i companyes
i ràpidament ens vam sentir com a
casa.
Per una altra banda, el mètode ens ha
encantat. Ha sigut molt fàcil integrar-se ja que hem continuat amb
algunes amistats de les escoles i hem
fet altres amigues i amics.
En resum, una arribada excel·lent i
està clar que no és el mateix que t’ho
expliquin que viure l’experiència de
començar l’institut.
Lola, Clara i Iona
Alumnes 1r ESO Institut Manresa SIS

Per què el bus urbà no
arriba al Xup?
El dijous i divendres, 22 i 23 de setembre, en el marc de la
setmana de la mobilitat sostenible, ens va venir a fer una
xerrada a l’institut Manresa SIS el Regidor d’urbanisme i mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, el Sr. David Aaron López,
el tècnic de l’ajuntament el Sr. Manel Solera i la tècnica Sra.
Queralt.
Ens van explicar: com utilitzar el transport públic i la diferència entre el transport urbà i l’interurbà, a més de les novetats de l’aplicació. Per fomentar el seu ús ens van donar una
targeta amb dos viatges (T2).
Aprofitant que el regidor i els tècnics de mobilitat estaven
aquí, alumnes del barri, l’Omaima, la Samara i l’Hajar, van fer
preguntes sobre la mobilitat del Xup. Fent la preguntes que
tothom es fa “per què el bus urbà no arriba al Xup?” responent-nos que “existeix un contracte i que quan aquest s’acabi
ja arribarà” i “Per què el bitllet és més car des del Xup?”
responent-nos que és degut a què el bus és interurbà.
Agraïm la xerrada i desitgem que en un futur sigui possible
que el bus del Xup sigui urbà.
Lola, Clara i Iona
Alumnes 1r ESO Institut Manresa SIS
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Festa de Benvinguda
a l’Escola Muntanya
del Drac
El divendres 16 de setembre vam celebrar la Festa de Benvinguda. L’Eva, la
directora de l’escola ens va llegir unes
paraules de l’escriptora i bibliotecària,
Joana Raspall, què deia així:
“Doneu importància a tot el que viviu i a
tot el que veieu, i sapigueu triar: estigueu
ben serens per veure el que realment és
bo. A l’escola venim a treballar per fer un
món millor”.
Aquest curs aprendrem moltes coses
del NOSTRE ENTORN , és per això,
que si us heu fixat bé els noms de les
classes són noms molt propers a la
nostra escola.
Anem a descobrir-los...
• La classe de P3 serà La granja
• La classe de P4 serà L’hort
• La classe de P5 serà La riera
• La classe de 1r serà El barri
• La classe de 2n serà El Cardener
• La classe de 3r serà La vinya
• La classe de 4t serà Manresa
• La classe de 5è serà La Torre Lluvià
• La classe de 6è serà El bosc del
Suanyà
Tot seguit vam gaudir veient ballar el
Drac Puig i el capgròs Kim portats pels
alumnes de 6è.
Finalment vam cantar, ballar i riure
amb en Jaume Barri. Vam passar una
estona ben bonica i divertida tots
plegats!
Sigueu tots i totes molt benvinguts a
l’Escola Muntanya del Drac!
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Festa d’Estiu
del Xup
Aquest any varen ser les primeres
festes de la nova junta de l’Associació
de Veïns.
Estem molt contents de com van anar
les festes, amb la novetat de “La Batalla de Peñas” el divendres 15 de juliol,
on vam ser-hi 110 persones fent jocs
d’aigua per tot el centre del barri. El
divendres també van tocar els nostres amics del “Quinto Carajillo” i els
teloners “Subversions amb Seppuku”
i després una mica de DJ per acabar
de finalitzar la nit “Jove” de la Festa
Major.
El dissabte 16 va començar amb el
Torneig d’Escacs, una activitat recuperada d’anteriors festes majors que
feia molts anys que s’havia deixat de
fer. Es va constatar que el barri torna
a gaudir jugant a escacs. A continuació es va realitzar el vermut popular i
alguns jocs de “La Batalla de Peñas”.
Cap al migdia un dinar popular amb
un jo pongo i cap a les 16:30 el partit
de veterans al Camp de Fútbol, a més
a més, mitja hora després, a la plaça
de la cúpula, l’espuma, correaigua y
gimcana de nens i nenes. Cap al vespre
Botifarrada popular i el pregó, acabant
la nit amb l’orquestra Sabor Sabor per
ballar i baixar el sopar.
Diumenge 17 al matí començava amb
el torneig de petanca al Camp de Fútbol. Cap a l’hora de dinar la paellada
popular a la pista i per acabar l’espectacle de la Carla Show i el Toni Torres.
Això va ser lo que va donar de si
la festa major, molt agraïts a tots
vosaltres que vàreu fer-ho possible,
esperem que us agradessin les festes
i que l’any que ve segurament seran
millors perquè tots junts empenyent
pel nostre barri ningú ens podrà parar,
cap amunt!
Associació de Veïns i Veïnes del Xup
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Activitats d’estiu
per adults al Casal
Del 20 de juny al 7 de juliol, les tardes
de dilluns a dijous, un total de 15
usuàries del Casal han pogut gaudir
d’activitats molt diverses de la mà de
la dinamitzadora Raquel Perramon.
Han realitzat tallers creatius de ganxet, costura, cuina i memòria.
Al taller de cuina van fer pastís de
formatge, mouse de pinya i boletes de
coco. Totes hi van participar activament i van poder degustar el resultat
final del taller amb molt bona companyia.
La Raquel ens ha comentat que està
molt satisfeta del grup de dones, ha
remarcat la bona sintonia que hi ha
entre totes i diu que el fet de poder
comptar amb aquest recurs durant
aquestes dues setmanes d’activitats
ha estat la manera de que l’estiu no es
fes tan llarg.
Casal Cívic del Xup

Musicoteràpia al Casal
Dilluns 19 de setembre vam fer una
sessió de musicoteràpia amb la Irene
Herbera al Casal Cívic. En aquestes
sessions la música i el moviment
ens acompanyen i ens conviden a
deixar-nos anar, a jugar i a compartir.
Cada sessió és un viatge on volem
experimentar, sentir les sensacions del
nostre cos, alhora a través de diferents dinàmiques eliminem tensions i
per acabar oferim uns instants per a la
relaxació.
L'activitat tot i que era oberta a homes
també, va ser en clau femenina i
intergeneracional, esdevenint un espai
nutritiu, de respecte i reconeixement
entre totes les participants.
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Estiu Jove al Casal
Durant aquest mes de juliol 16 joves
del Xup i de la resta de la ciutat hem
pogut gaudir d'un estiu fantàstic al
Casal. Cada dia començàvem mirat un
episodi de Strangers Things i després
de la sèrie jugàvem a dards, futbolí,
cartes, o ens remullaven al pati.

Durant el casal hem viscut molts moments divertits i els joves hem estat
molt participatius i contents amb
totes les emocions viscudes.
Grup de Joves del Casal Cívic del Xup

Els dilluns fèiem gimcanes tan pel
barri com pel casal. Els dimarts fèiem
jocs d'aigua aprofitant el magnífic
jardí que tenim. Els dimecres era el
dia que els joves mostraven més la
seva creativitat fent treballs manuals.
Els dijous fèiem tallers de cuina, on
cada jove portava un ingredient per
aconseguir realitzar diferents receptes
triades també per ells. I finalment els
divendres, aquest era el dia que els
joves venien amb més il·lusió, perquè
fèiem uns escape rooms molt divertits.

Diversiu 2022
Aquest estiu, com cada any, els nens
i nenes del barri del Xup han pogut
gaudir de més de dues setmanes d’activitats al Casal Cívic.
Totes les tardes, del 4 al 20 de juliol,
els infants han participat de tallers
creatius, de cuina, cinema, bingo, jocs
d’exterior, remullada, joc de pistes...
etc.
També han pogut realitzar les gravacions per a realització d’un videoclip
d’estiu molt divertit i motivador
que els ha portat molta alegria. Han
gaudit de valent tan en la part prèvia
de filmació com quan van veure el
resultat del vídeo en pantalla gran al
mateix casal el dia de cloenda de les
activitats.
Casal Cívic del Xup
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El musical Grease
omple 15 anys
després el Casal
Quinze anys després, el Casal Cívic Pare Ignasi Puig de la
Generalitat de Catalunya ha reprès el seu projecte de teatre
musical amb un nou grup de joves, que van interpretar
el musical Grease el passat divendres 8 de juliol, en dues
sessions. Un total de 125 persones van poder gaudir d’un
espectacle divertit i emotiu.

ble que es fa cada dia al Casal, es va veure divendres en els
ulls, el somriure i el compromís de cadascuna de les persones que formen part del casal (joves, famílies, equip...).
L’espectacle no va estar només a l’escenari. L’espectacle era
a cadascuna de les persones que eren a l’espai, a la pell, al
cor i a als ulls de tothom.

Onze joves del barri i de la resta de la ciutat han treballat
tot l’any amb il·lusió i implicació per donar el millor de si
mateixos, rebent classes d’interpretació, coreografies i
decorats al mateix Casal.

La direcció de l’espectacle ha anat a càrrec de Sílvia Sanfeliu, les coreografies d’Aina Cots, i la coordinació, d’Anna
Vila i Sílvia Alonso. Al setembre està previst portar l’obra a
diferents centres culturals i socials.

L’èxit d’una proposta com aquesta és el resultat de l’entusiasme, la confiança, la passió i el suport que intenta fer
l’equip del Casal diàriament als joves. Aquesta feina invisi-

Casal Cívic del Xup
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Aula Oberta d’Estudi del Xup
Durant el mes de juliol, en el marc del
Pla Educatiu d’Entorn de Manresa, s'ha
creat un espai d'Aula Oberta d’Estudi
pels nens/es del barri del Xup, tant
per primària com per secundària. En
aquest grup han participat un total de
12 alumnes, cadascú amb nivells diferents i necessitats, tot i que una de les
principals tasques de la classe ha estat
fer reforç del català i el castellà, ja que
no són les seves llengües principals.
Al llarg d'aquestes setmanes s'han
impartit diferents tallers de suport
per dur a terme els deures d'estiu i
la feina de repàs de cada alumne/a
en particular. D'aquesta manera, s'ha
pogut repassar el que han realitzat al
llarg del curs escolar i reforçar aquells
continguts on tenen més dificultats.
A més, també han tingut temps per
realitzar activitats de caire més lúdic,
imprescindibles per a aquesta etapa
del desenvolupament.

coneixements que han assolit, com a
nivell social pel vincle i pertinença al
grup que han desenvolupat al llarg del
mes.

Per tant podem concloure que els
tallers han tingut un impacte molt
positiu en els/les joves del barri, tant
a nivell educatiu per tots els nous

Biblioteca Veïnal
La Biblioteca Veïnal (situada dins
l’Escola la Muntanya del Drac) va tornar a obrir les seves portes el passat
dimarts 13 de setembre amb una nova
cara: la Lou, animadora sociocultural i
estudiant del grau superior d’Integració social.
Des de l’AVV del Xup i la FAVM (Federació d’Associacions de Veïns de Manresa) fomentem l’educació en el lleure,
és a dir, que els i les infants aprenguin
mitjançant dinàmiques, jocs, tallers…
que enriqueixin el seu coneixement
amb experiències vivencials.

Just hem començat el curs i no podem
explicar gaire més però ens ve un curs
ple d’activitats xulíssimes i, sobretot,
de seguir gaudint aprenent!
Ens podeu trobar de dilluns a divendres de 17h a 19h. Tenim moltes ganes
de que s’apuntin més nens i nenes i
poder compartir aquest espai tots i
totes plegades!
Contacte: biblioxup@gmail.com

Conjuntament, un dels nostres principals objectius és fomentar la lectura
en els i les més petits/tes. També
oferim ajuda en els deures i un espai
d’expressió per ells i elles.

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

guia d’entitats
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.
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.
Totes les tardes de dilluns a divendres
de 15 a 21h al Casal Cívic.
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.
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

Servei Funerari
Servei veïnal d’enterraments que ofereix
l’Associació de Veïns.
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, fins a l’acabament de les
obres del dispensari, el servei es realitza
al local de l’AVV. Així mateix també
s’ofereix servei a domicili per a qui ho
desitgi.
Convé reservar hora al local de l’AVV.
El Xup al dia!.

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

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

Escola Muntanya del Drac
Telèfon: 93 875 21 16
Mail: a8020012@xtec.cat
Web: www.muntanyadeldrac.blogspot.
com.es
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
Dispensari municipal del Xup
Locals comercials
Horaris: dijous d’11 a 13:30h
Telèfon: 93 875 93 31
lora
Actualment en obres de mil
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Entrevista a
Eyla González
Sóc l'Eyla González Guerrero i he estudiat CFGS d'Educació
Infantil, del qual actualment treballo a la llar d'infants de
l'empresa Tous. Tanmateix, l'any passat vaig finalitzar el CFGS
d'Integració Social. He viscut al barri fins als onze anys, però
mai he estat desvinculada d'ell, donat que hi sento una gran
estima per ell i per les persones que hi formem part.
Al llarg de la meva vida al Xup, he participat i col·laborat
durant molts anys en diferents activitats del barri. Durant la
meva infància i adolescència vaig gaudir de diverses activitats que oferia el Casal Cívic del barri, com va ser l'època que
vaig fer teatre, on vam fer diferents musicals com Grease,
Mamma mia, Hairspray i High School Musical. Paral·lelament,
també vaig realitzar diferents extraescolars que oferia el
barri com sevillanes i flamenc, hip-hop, reforç escolar i vaig
ser integrant de l'antic Esplai Tres Pins.
Durant la joventut, també vaig ser monitora durant dos anys
a l'Esplai Tres Pins i un estiu a les colònies d'estiu del barri.
Durant l'any 2016/2017, vam crear la Comissió de Joves del
Xup, del qual vaig participar i col·laborar, fins any 2021 que
vaig decidir formar part de la junta de l'Associació de Veïns,
del qual sóc la secretària.

Com és que sempre has estat vinculada al barri?

Que et motiva a col·laborar amb l’AVV?

És difícil d'explicar, però penso que quan era petita ha estat
un gran motiu, el fet que sempre hi havia molts veïns que
creien en el barri i feien tot el possible per executar moltes
activitats que mobilitzin a la seva gent. Jo he crescut veient
això i per aquest motiu, encara sóc vinculada en ell, ja que
crec que amb ganes i esforç tot es pot aconseguir.

Sobretot em motiva el fet d’haver crescut al barri i haver
viscut totes les experiències i vivències que hi he tingut la
sort de viure. M’agradaria molt que els més xics del barri poguessin tenir els mateixos records que jo quan era petita, que
estimin al barri, els seus recursos i serveis, els seus carrers i
infraestructures, i a la seva gent. Sé que és un moment i una
època diferent, però no és impossible.

Com ha canviat aquesta vinculació amb els anys?
Doncs, jo considero que he crescut al barri i amb el barri. És
a dir, quan era petita gaudia i duia a terme les activitats que
altres havien organitzat per nosaltres, i de més gran, m'ha
tocat a mi tenir un paper més directe i dinamitzador, per tal
de no perdre aquestes accions que sempre han fet bé al barri.
Aconseguir mobilitzar-lo i no perdre els seus costums, tot i
que ens trobem que cada cop és més difícil. Fa uns quants
anys, hi havia més persones que es movien i tenien ganes de
fer i col·laborar al barri, però és veritat que ara ens costa més
trobar persones que vulguin vincular-se i col·laborar.
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Que t’aporta personalment aquesta implicació?
Em fa sentir molt bé, em fa pensar que estem fent un bé pel
nostre barri i per tota la gent que al passat va lluitar tant per
aconseguir tot el que tenim actualment, i que considero que
molt pocs ho valoren. Alhora em fa pensar, en els meus avis,
familiars i persones del barri que estimo i que ja no hi són, i
que de segur que estarien molt orgulloses de mi i de tots els
que lluitem i intentem fer coses pel Xup. També, crec que la
nostra dedicació dóna una lliçó molt important als infants
i joves del barri, que ens veuen col·laborar i participar de
manera voluntària en les diferents tasques del barri. Crec que
és crucial transmetre aquest tipus de valors.

barridelxup.cat

Com creus que incideix el treball que fa l’AVV a la comunitat?
Si us sóc sincera, fins que no vam formar la Comissió de Joves i vam treballar conjuntament amb la junta de l'Associació
de Veïns, per tal d'organitzar diferents activitats al barri, no
va canviar la meva idea ignorant sobre la importància d'incidència que té l'AVV pel barri i per les persones que hi conviuen. Considero que el treball que executa l'AVV, i sobretot
l'ajuda, el suport i la feina que duen a terme els tècnics del
Pla de Desenvolupament Comunitari del barri, és essencial i
imprescindible pel nostre barri, i tenim molta sort de poder
comptar amb persones que hi creuen i lluiten per aconseguir
els recursos i serveis que ens ofereixen.
Quina paraula creus que defineix el barri del Xup?
Sentiment. El barri s'ha mogut sempre per l'estima que la
gent ha tingut per ell. Això ha donat molta força per aconseguir tot el que s'ha aconseguit. Sé que hi ha molta gent que
actualment no hi viu al barri i se sent d'ell, se sent xuper@.
Digues una paraula que defineixi al xuper@s?
Forts/es, lluitadors/es, diferents, especials, família.

El Xup al dia!.
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Club de Futbol
Pare Ignasi Puig
Apreciados vecinos/as, socios/as del
Club de Futbol Pare Ignasi Puig,
Empezamos una nueva edición deportiva con la incorporación de un equipo
infantil. De esta manara tendremos un
benjamín, un infantil y un senior así
como el equipo de veteranos.
El senior empezó su andadura el día 15
de agosto con una serie de amistosos
como preparación de la nueva temporada, la cual ya vio como el equipo levantaba el trofeo de vencedor del partido
disputado en Castellnou, con motivo
de la fiesta mayor de dicha localidad, al
vencer al equipo anfitrión por 1-3.
También se inició un nuevo torneo,
el “1r Torneig de l’Amistat”, el cual
organizo el Club de Futbol Pare Ignasi
Puig y la U.D. Balconada y en el cual
participaron la Balconada, el Palillo de
Sant Joan de Vilatorrada, el Sant Pau i
el Xup.
La finalidad de este torneo en el cual
no existen trofeos solamente se trata
de fortalecer lazos entre clubs amigos
y de que se pase un día de convivencia
y hermandad y un momento que tanto
se necesita el apoyo entre entidades.
Fue un día que lo que más se destaco
fue la hermandad existente y no tanto
la rivalidad existente entre los clubs.
Los jugadores se emplearon a fondo
para ofrecer el espectáculo deportivo
que se merece para hacer disfrutar a su
afición.

por el éxito de esta primera edición.
También deciros que a causa de la colocación del césped artificial en nuestro
campo, los partidos de la primera vuelta de los 4 equipos los tendremos que
jugar fuera de casa puesto que la obra
acabara en el mes de diciembre, esto es
según siempre el ayuntamiento.

Sin más y esperando se lleven con exactitud las pautas del ayuntamiento, nos
despedimos de todos ustedes.
Muchas gracias
La junta del Club

Creemos que es muy importante para
nuestro barrio, así como para el club
esta mejora en nuestro campo.

I T O R N E IG D E
L 'A M IS T A T
DIS SAB TE 10
SET EM BR E

CA MP DE LA
BA LCO NA DA

DE 17 A 22
HO RES

La final la disputaron el Sant Pau y el
Xup ofreciendo un gran espectáculo
en el cual el campeón fue el Sant Pau.
Nuestro equipo sucumbió en la tanda
de penaltis, después de haber remontado un resultado adverso de 3-1,
acabando el encuentro a 4-4. Fue una
final digna de dos grandes e históricos
equipos de nuestra ciudad. Nada más
queda felicitar a todos los participantes
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Per un envelliment digne
i un barri solidari, ens
organitzem pel suport a
la nostra gent més gran!
Apunta’t com a Veí Proper per ajudar a detectar a
persones grans que viuen soles, conèixe’n les necessitats i
organitzar-nos per vincular-les amb el seu entorn.

Contacta amb nosaltres:

aavvxup@gmail.com

El Xup al dia!.

93 875 47 05

Local Social de
l’AVV del Xup
Locals comercials
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En memòria
Joaquín Vizcaíno Grima
Guadix, Andalusia, 28/11/1940 Barri del Xup, Catalunya, 23/07/2022
Lluitador incansable per
les llibertats i els drets
polítics, sindicals, veïnals,
socials i nacionals de la
classe treballadora
Joaquín ja va néixer en lluita
Quan estava a la panxa de la seva
mare, el seu pare estava a la presó
per roig i republicà. Tenia la revolució
a la sang. Així ho va descriure, ell
mateix: “Para comprender mi trayectoria de lucha por una sociedad más
justa, social y democrática, donde los
trabajadores conquistemos nuestros derechos de libertad, justicia e
igualdad, hay que saber mis orígenes
en el seno de una familia represaliada
por el régimen por desafectos. Yo nací
estando mi padre encarcelado. Por eso
desde muy niño ya tenía inquietudes
políticas y sociales”.
Joaquín nasqué el 28 de novembre
de 1940 en plena postguerra i sota el
règim dictatorial franquista que s’acabava d’iniciar. Va néixer a la població
de Guadix, un municipi andalús de la
província de Granada, situat al vessant
nord de Sierra Nevada, capital històrica de la comarca homònima, també
coneguda com a Accitània.
Anys després al seu pare Joaquín el
van acomiadar dels ferrocarrils per
roig i comunista i l’any 1952 van decidir venir a Catalunya a la recerca d’una
vida més digne. Joaquin tenia 11 anys.
Amb paraules seves: “Vinimos forzados.
Mi padre era ferroviario y era el único
que sabía hacer. Depurado después de la
guerra por motivos políticos y sindicales,
perdió el trabajo y tuvo que dedicarse a lo
único que había entonces: el estraperlo.
Cuando esto empezó a ir mal vinimos en
Cataluña a buscarnos la vida. Al venirnos
20

del pueblo hacia Manresa ya fue una
premonición, pues salimos de Guadix, el
día 11 de septiembre, el día nacional de
Catalunya. Por eso y muchas otras razones de peso, como fue que fuimos bien
acogidos en Catalunya, nos identificamos
y nos integramos en esta sociedad”.

Vives SA, però l’empresa va tancar
l’any 1962 i la manca d’ingressos els
impedia de satisfer el lloguer del pis.
El desnonament va facilitar que els
donessin un dels nous habitatges del
Xup.

A Manresa la família Vizcaíno, gràcies
a amistats, va instal·lar-se 14 mesos a
la caseta de peons de la línia Barcelona-Manresa de RENFE. El seu pare
s’havia posat a treballar a Casa de
barridelxup.cat

Lluita laboral i sindical
Joaquin, sent un nen, comença a
treballar d’ajudant de sabater a Calzados Guix (al Passeig Pere III). Quan
compleix els 14 anys treballa d’aprenent d’electricista a Cal Gallart (Plaça
Gispert) i més tard amb Joan Soler
i Talleres Vila, també d’electricista.
Als 20 anys comença a treballar de
guixaire a diferents empreses. Ofici en
que treballà durant uns 20 anys fins
que degut a la seva lluita sindical va
ser posat en una llista negra i ningú li
donava treball a Manresa. Llavors va
ser el moment que va regentar el Bar
La Española al barri del Xup, on va treballar des de l’any 1979 fins l’any 2005,
moment en que es jubila.

Lluita antifranquista i
comunista
L’any 1967 li varen proposar d’entrar a
militar clandestinament al Partit Comunista Unificat de Catalunya (PSUC)
i no va dubtar ni un instant. Amb les
seves pròpies paraules: “Yo estaba
casado y lo consulte con mi compañera
Pilar que había sufrido la explotación
desde los 10 años que empezó a trabajar en el textil, en jornadas de 12 horas
diarias. Ella estuvo de acuerdo en que
entrase en el Partido, pues sabía que
solo con organización y lucha solidaria,
podíamos avanzar en una vida más digna
en el futuro”.
A partir de llavors combinà una doble
militància clandestina: políticament al
PSUC i sindicalment a les Comissions
Obreres (CCOO). Des d’un bon començament visità a persones que coneixia
de la construcció, els portava informació i el “Mundo Obrero” (el periòdic del
PCE) i els invitava a les reunions clandestines de CCOO que es realitzaven
als locals de la residència de sacerdots
de la carretera de Vic, a la Sagrada
Família i a Crist Rei. En paraules seves:
“Todas las tardes dedicaba un par de
horas a la organización y al proselitismo.
Era necesario llegar a los trabajadores,
organizarlos y tenerlos bien informados y
si eran cargos sindicales mucho mejor, así
tenían argumentos para luchas por sus
derechos y conseguir que sus compañeros
en las empresas lucharan por la libertad
de asociación, reunión, sueldos dignos y
derechos sindicales”.

El
El Xup
Xup al
al dia!.
dia!.

En Joaquín fou membre del Comitè
Local del PSUC de Manresa i alhora
membre de la cèl·lula del PSUC al Xup.
Al barri del Xup es reunien assíduament a la seva pròpia casa diversos
militants del Xup com el Picas, el Pateto, el Prieto y el Juan “el Guixaire”. En
paraules seves: “Así mismo, venia el Manel a informar de los acuerdos del Comité
Local del Partido y de las resoluciones del
Comité Central, cuya principal tarea era
luchar por la libertad, la democracia y
la amnistía de todos los presos políticos.
Esa era nuestra tarea, conseguir que los
trabajadores se sumaran a las luchas y
se solidarizaran con los compañeros en
lucha, para que cada vez el movimiento
obrero fuera más fuerte y más reivindicativo”.
El règim franquista va realitzar una
darrera gran operació repressiva a la
Catalunya Central a l’octubre de 1975.
Com a mínim 25 militants antifranquistes de Manresa i Berga, vinculats
a les Plataformes Anticapitalistes,
el PSUC i CCOO principalment, van
passar per la Caserna de la Guàrdia
Civil manresana. Aquest fet va suposar múltiples tortures als detingut,
l’empresonament de cinc d’ells i el
desmantellament de bona part del
Comitè local del PSUC. En paraules
seves: “Molts dels meus companys van
acabar empresonats i torturats. Molts
van quedar tocats per sempre”.
En Vizcaíno es va salvar pels pèls
d’aquesta ràtzia repressiva. El seu
pis va ser registrat però ell va poder
amagar-se a Barcelona, d’on no va
tornar fins després de la mort del
general Franco. Per aquesta causa, va
ser retingut el 10 de desembre de 1975
i alliberat el mateix dia.
A les eleccions municipals del 3 d’abril
de 1979, les primeres eleccions municipals democràtiques des del temps de
la República, en Joaquín fou candidat
a les llistes del PSUC en la 7a posició.
La candidatura comunista aconseguí 5
representants i en Joaquín no fou, per
tant, escollit com a càrrec electe.

Lluita veïnal
El barri del Xup va inaugurar-se l’any
1965. Immediatament es van constatar multitud de deficiències estructurals, tant dels propis habitatges com

d’infraestructures i manca de serveis.
Ell mateix ho va descriure en una
entrevista publicada l’any 1975 al diari
“MANRESA”:
“Nuestro barrio desde un principio ya
adolecía de los más elementales servicios y equipamientos, como escuela,
centro social, dispensario, guardería y
biblioteca, centro para jubilados, zona
deportiva, parque infantil… Falta total de
limpieza pública… Mal estado sanitario,
pues el colector de aguas residuales del
barrio desemboca a 48 metros de las
viviendas,… En cuanto a viales, calles con
baches y aceras mal pavimentadas y una
plaza sin asfaltar, que mejor parece un
desierto… Con respecto a las viviendas,
las deficiencias fueron incontables desde
un principio. Al poco tiempo de habitarlas, ya comenzaron a aparecer grietas
en las fachadas, goteras, pavimentos
quebrantados, mal funcionamiento de los
ascensores de las torres, etc.”
Des de la cèl·lula del PSUC al Xup es va
considerar molt necessari aconseguir
l’aprovació i legalització d’una associació de veïns que orientés i canalitzés la
lluita per solucionar totes les deficiències presents al barri. Així va començar
la lluita veïnal al barri del Xup. En
paraules seves: “Fue una lucha colectiva
y fueron muchos años de dedicación, pero
lo hicimos y en 1973 conseguimos formar
la Asociación de Vecinos del Xup”.
Per aconseguir-ho, des del PSUC del
Xup es va decidir que el Joaquín entrés
a formar part de la Junta Parroquial.
Tal i com escrigué: “De este modo, al
cabo de un tiempo de reunirnos en casa
del cura, en el bloque 14, les planteé la
necesidad de impulsar la asociación de
vecinos y nos informamos de como teníamos que hacerlo. 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:
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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.

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.

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.

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.

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.

9.El barrio no disponía de Hogar del Jubilado ni de Biblioteca, servicios públicos
muy necesarios en el barrio.

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

8.El barrio no disponía de dispensario.
Acceder a la sanidad pública en el barrio
era una necesidad de primera orden.

10.No existía ninguna acera para desplazarse a pie del barrio hasta la ciudad de
Manresa”.
A partir d’aquestes justes reivindicacions la Junta Gestora es va posar a
treballar i realitzà una entrevista amb
l’alcalde de Manresa, el Sr. Soldevila,
el qual va assumir la resolució de les
problemàtiques de la claveguera del
Casinet (solucionat poc després), la
vorera fins Manresa (construïda anys
després) i la construcció de l’escola
(el Ministeri d’Ensenyament havia
destinat un pressupost per construir tres escoles a Manresa i arrel la
reivindicació veïnal i que es disposava
de terreny, una es va construir al barri,
l’any 1975).

Així mateix, la Junta Gestora considerant que la Obra Sindical del Hogar
(OSH), l’organisme de l’estat responsable dels habitatges públics, no els
atenia, van decidir convocar una nova
assemblea veïnal, realitzada el 27 de
setembre de 1973, en la qual es va
acordar per unanimitat no pagar el
lloguer fins que l’OSH solucionés totes
les deficiències presents al barri i amb
la qual cosa se sumaven al moviment
veïnal a diversos polígons de l’OSH
de “Vaga de Lloguers”. En paraules
seves: “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”.
Com que les reivindicacions seguien
sense ser escoltades, el 23 d’abril de
1974 es va organitzar una concentració
a la Delegació del Sindicat Vertical
franquista a Manresa i uns 200 veïns
varen ocupar la sala d’actes en senyal
de protesta. En paraules seves: “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”.

Entrevista membres AVV, 8 de febrer de 1974.
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L’Associació de Veïns del Xup va ser legalitzada formalment el 14 de desembre de 1973. En Joaquín a banda de ser
membre fundador també en va ser el
primer president. Eren els temps de
la dictadura i, tot i tenir en contra la
força repressiva del règim, els primers
membres de la Junta Directiva de l’AVV
no van cedir mai en la seva lluita pels
drets del veïnat. La seva persistència
en no cedir va donar els seus fruits.
A anys 80, després d’anys de lluita
veïnal, els veïns i veïnes del Xup disposaven d’entre d’altres, de comerços,
dispensari, biblioteca, llar d’avis, llar
d’infants, escola pública, pista poliesportiva, camp de futbol i servei de bus
cada mitja hora.

Assemblea de veïns presidida per Joaquín Vizcaíno als locals de les antigues escoles.
Gener del 1976

Així mateix, després de moltes
reunions i protestes, tant a Manresa
com a la seu de l’OSH a la Rambla de
Barcelona, es van aconseguir millores
urbanístiques i dels habitatges, com
per exemple envers el clavegueram,
les teulades, l’enllumenat, la pavimentació dels carrers o la urbanització de
la plaça.

En Joaquín va ser el president de l’AVV
durant 8 anys, fins l’any 1981. La seva
etapa com a president va esdevenir un
punt de referència per l’entitat ja que
gràcies als esforços i a la tenacitat de
la Junta Directiva es van aconseguir
grans fites pel barri.

Joaquín Vizcaíno, Juan de los Pájaros y José Haro durant la visita del alcalde i regidors al barri del Xup, l’any 1979.
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Lluita nacional
La integració d’en Joaquín a la societat catalana va ser immediata i total.
D’aquesta manera, en Joaquín i la resta de companys de l’AVV, tot i viure en
un barri majoritàriament castellanoparlant, van defensar en tot moment
el model d’escola pública en català.
L’AVV del Xup va estar present al
míting de la Diada Nacional del 1976
al pavelló del Congost de Manresa.
Fou un dels actes més multitudinaris
de la transició a la ciutat, el qual sota
l’impuls de l’Assemblea del Bages, va
agrupar unes tres mil persones en
reivindicació de l’assoliment de plenes
llibertats nacionals, just un dia abans
de la coneguda concentració a Sant
Boi de Llobregat, on l’AVV del Xup
també hi va ser present.
En Joaquín també va ser un ferm
defensor del dret a l’autodeterminació
del poble català, com ho va demostrar
durant el Referèndum d’Independència
de Catalunya del u d’octubre de 2017 i
en les jornades de protesta posteriors
alhora que es solidaritzà públicament
amb els presos polítics.

Lluita pels drets de la gent
gran
El 8 de novembre de 2017 es va fundar
la Comissió per la Gent Gran del Xup,
un espai de treball en xarxa obert a
tots aquells veïns, entitats i serveis interessades en la millora la qualitat de
vida de la gent gran del barri del Xup.
El Joaquín en va ser un dels principals
impulsors i va contribuir decididament
a promoure al barri la lluita per unes
pensions públiques dignes o la construcció d’una residència 100% pública
al barri.
També al 2017 va néixer la “Plataforma
en defensa de les Pensions Públiques i
els Drets de la Gent Gran” de Manresa.
La “Plataforma” a més de reivindicar
la millora de les pensions públiques
també treballa per millorar la qualitat
de vida de les persones grans amb la
finalitat d’aconseguir un envelliment
digne.

des i pensionistes, xerrades als barris
de Manresa, presència als mitjans de
comunicació, mobilitzacions i manifestacions, reunions amb l’Administració (Ajuntament, Generalitat), etc.
En Joaquín Vizcaíno Grima, una
vegada va jubilar-se no va descansar i
va continuar treballant per aconseguir
una societat més justa fins el darrer
dia de la seva vida. Des dels inicis de la
“Plataforma” s’hi va implicar. Assistia
regularment a tots els actes convocats
fins que la salut li va impedir.
Persona solidària amb les classes
socials més desafavorides, lluitadora,
honesta i coherent amb els seus ideals
al llarg de la seva vida. Actualment
dedicava els seus esforços en l’àmbit
de les persones grans col·laborant-hi
per acabar amb les injustícies que
pateix aquest col·lectiu. Va posar-se
al capdavant en la reivindicació de la
residència geriàtrica 100% pública que
Manresa tant necessita.

D’ençà que va constituir-se la “Plataforma” el treball efectuat durant
aquests 5 anys ha estat intens: concentracions periòdiques de jubilats/

10/9/1976: pancarta elaborada per veïns del barri del Xup que en una bandera
catalana van imprimir el lema El Xup per la llibertat, l'amnistia i l'Estatut d’Autonomia.
(Fotografia Lladó).
24

barridelxup.cat

En lluita fins al darrer alè
Al 4 de juliol de 2021, després d’un
llarg procés de treball, l’assemblea
general de l’AVV va aprovar la creació
d’una nova junta directiva i en Joaquín
va acceptar la proposta de tornar-hi a
ser, assumint la vocalia dels Drets de
la Gent Gran. Per la nova junta, formada principalment per gent jove, va ser
un privilegi comptar amb ell.

“Per avançar s’ha de
lluitar, no s’hi val
a conformar-se. Jo
encara penso que amb
pressió popular no hi
ha res impossible”.

A l’octubre de 2021 va participar a la
jornada reivindicativa per la residència 100% pública i va ser l’encarregat
de col·locar la primera pedra (veïnal i
simbòlica) de la futura residència.
Malgrat que ell sempre deia que la
futura residència pública del Xup
s’hauria d’anomenar Lluís Companys,
la veritat és que també seria de justícia que portés el seu nom, Joaquín
Vizcaíno Grima.
En Joaquín Vizcaíno Grima, una
persona rebel contra les injustícies,
comunista en majúscules, lluitadora,
noble, honesta i coherent amb els seus
ideals. Tot un referent de l’activisme
social.
Morí el 23 de juliol de 2022 després
d’haver treballat per aconseguir una
societat més justa fins al darrer alè.
I com epíleg, res millor que una divisa
seva per no oblidar mai: “Per avançar
s’ha de lluitar, no s’hi val a conformar-se. Jo encara penso que amb pressió popular no hi ha res impossible”.
Associació de Veïns i Veïnes del Xup
Comissió per la Gent Gran del Xup
Plataforma en defensa de les Pensions
Públiques i els Drets de la Gent Gran de
Manresa
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COMISSIÓ PER A
LA GENT GRAN
DEL XUP
ESPAI OBERT PER LA MILLORA DE LA
SITUACIÓ DE LA GENT GRAN DEL BARRI

DIMECRES 26 D'OCTUBRE A LES 17:30H
LOCAL DE L'AVV

VINE, T'HI ESPEREM!
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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

Coreografies de teatre musical
Fins al 15 de desembre

Ganxet per a infants
Fins al 12 de desembre
Dilluns
de 17 a 18h al Casal Cívic

Nou!

Urban Dance
Hip hop, break dance, funky, zumba,
capoeira
Dirigit als alumnes de primària de l’Escola
Muntanya del Drac
Dilluns
de 17 a 18 h al l’Escola

Dilluns, dimecres, dijous i 		
divendres de 17 a 20 h al Casal Cívic

Nou!

Dijous
de 17 a 18 h al Casal Cívic
Teatre musical
Fins al 15 de desembre
Dijous
de 18 a 19:30 h al Casal Cívic

Dilluns i dijous
de 15:00 a 16:30h al Casal Cívic

Espai saludable
Cicle de tallers i activitats per millorar la
salut i la qualitat de vida.
Fins al 14 de desembre

Informació i inscripcions		
Casal Cívic Manresa - Pare
Ignasi Puig
De28dilluns a divendres, de 15 a 21h

Activa la memòria
Exercicis i dinàmiques de grup per treballar la ment i potenciar la memòria.
Fins al 12 de desembre

Alfabetització en català
Fins al 19 de desembre

Dimecres
de 17 a 18:30h al Casal Cívic

Dimecres
de 17 a 18:30h al Casal Cívic

Activitats de
formació i cultura

Dilluns
de 17 a 18:30h al Casal Cívic

Cuina i salut
Receptes pràctiques i saludables amb
productes de temporada.
Fins al 30 de novembre

Nou!

Cançons de tots els temps
Cant coral per a la gent gran
Fins al 21 de desembre
Dimecres
de 16 a 17 h al Casal Cívic

Dijous
de 16 a 18 h al Casal Cívic
Labor de retalls - Patchwork
Fins al 13 de desembre
Dimarts
de 15:30 a 17:30 h al Casal Cívic

Gim suau
Gimnàstica adaptada a la gent gran i a
persones amb problemes de mobilitat.
Fins al 12 de desembre
Dilluns
de 15:45 a 16:45 h al Casal Cívic

Reforç d’anglès (ESO)
Fins al 14 de desembre

Creixement interior, salut
i qualitat de vida

Dimecres
de 19:30 a 20:30h al Casal Cívic

Ganxet
Fins al 15 de desembre

Activitats físiques

Dimecres
de 16 a 17 h al Casal Cívic

Ioga
L’equilibri del cos, la ment i l’esperit per al
benestar físic i mental.
Fins al 14 de desembre

Activitats manuals
i artístiques

Pilates
Entrenament físic per treballar la musculatura, la resistència i la flexibilitat
mitjançant el control de la respiració.
Fins al 13 de desembre
Dimarts
de 19:30 a 20:30h al Casal Cívic
Gimnàstica dolça
Gimnàstica de nivell suau adequada per a
la gent gran.
Fins al 16 de desembre
Divendres
de 15.45 a 16.45 h al Casal Cívic
Zumball
Ball aeròbic al ritme de la música llatina.
Fins al 15 de desembre
Dijous
de 19.30 a 20.30 h al Casal Cívic
Dance
Coreografies senzilles de ball al ritme de la
música disco dels anys 80 i 90.
Fins al 16 de desembre
Divendres
de 18.30 a 19.30 h 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

El Xup al dia!.
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Projecte

“Èxit escolar
al 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

Monogràfic sobre educació
i criança conscient per a
families
Dirigit a famílies amb alumnes a
cicle infantil i primària de l’Escola
Muntanya del Drac.
Espai de debat, aprenentatge conjunt
i de trobada on compartir neguits i
nodrir-nos de l’experiència dels/les altres i informar-nos amb professionals
experts/es en la matèria. Es tractaran
temes relacionats amb la criança
i com afrontar situacions del dia a
dia que ens poden desbordar o no
sabem com actuar. Els monogràfics
prete-nen ser un espai dinàmic, amb
participació de totes les famílies i
molt pràctics.
Les sessions seran dirigides per l’Eva
Moreno, professional que des de més
de 10 anys es dedica a acompanyar a
famílies i els seus fills/es en l’ àmbit
de la psicologia i l’educació emocional.

Reforç d’anglès secundària
Dirigit a tot l’alumnat de
secundària del barri.
Dimecres
De 16 a 17h
Al Casal Cívic
Gratuït.
Inscripcions: a l’Associació de Veïns del
Xup i al Casal Cívic.

Sessions de 1:30h de durada.
Inici: 17 d’octubre de 2022.
Gratuït.
Inscripcions a través dels canals d’informació de l’escola.
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escola muntanya del drac

Tallers en Família
El dia a dia a casa !
Com gestionar conflictes,
rebequeries, pors i gelosia.

dimarts 18 d'octubre a l'escola a les 9:30h

Projecte

inscripcions a l'escola

“Èxit escolar
al Xup”

a càrrec d'eva moreno
psicòloga i terapeuta familiar

Organitza;

El Xup al dia!.

Amb el finançament:
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La gent del Xup
forma part de la història
i el futur de l’Oller del Mas

32

barridelxup.cat

www.ollerdelmas.com

