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L’Associació de Veïns del Xup vol donar les gràcies per el suport que l’Oller del Mas ofereix als nostres projectes i agrair-los de tot cor la vinculació i suport que heu tingut amb el barri des de sempre.
Gràcies al vostre suport l’entitat pot seguir treballant per millorar la comunitat. També volem aprofitar
per a desitjar-vos molta sort en el nou projecte que empreneu i que de ben segur que serà un èxit (com
tot allò que promoveu) i oferir-vos el nostre suport i ajut en el que faci falta.
La junta de l’AVV Xup

EDITA:

AMB EL SUPORT DE:

TOTS JUNTS FEM
BARRI!
Ens tornem a veure en un nou número de la revista veïnal. En aquesta ocasió vull fer una crida
a tot el barri, a tots els veïns/es que en formem
part. L’Associació de Veïns necessita la vostra
ajuda per poder continuar el camí, necessitem
la gent del barri per donar continuïtat a tots els
projectes engegats i engegar-ne de nous perquè, en definitiva, és un bé comú per tots els que
vivim i els que volem continuar gaudint del nostre barri.
Volem que l’associació sigui un punt de trobada
de la gent del barri, es poden fer moltes coses
amb una mica de col·laboració de tothom. Estem en moments incerts, però això no pot ser
impediment per continuar fent coses pel nostre
barri ni deixar perdre les que ja estan funcionant, ara mateix, sense anar més lluny, s’estan
duent a terme les obres del segon pressupost
participatiu per arranjar el camí dels horts i,
aquest any, ha entrat en funcionament el nou
institut. També s’ha fet una primera intervenció
per asfaltar alguns dels carrers interns del barri
i s’hauria de lluitar perquè això tingués continuïtat i es poguessin asfaltar la resta de carrers.
Un barri sense associació és un barri feble. Els
veïns/es no tenen un lloc on anar a expressar
les seves queixes, no tenen ningú que vetlli pel
funcionament del barri, ningú que s’ocupi de les
seves necessitats.
En definitiva des de l’Associació us fem una crida a tothom qui vulgui, que vingui, que ens ajudi
i que entre tots puguem construir el barri on ens
agradaria viure, on volem veure als nostres fills/
es, als nostres avis i àvies.
TOTS FEM BARRI!!!!!!!!!!!!!
La junta de l’AVV

COMISSIÓ PER LA
GENT GRAN DEL
XUP

La Comissió per la Gent Gran del Xup vol ser un
espai de treball en xarxa, coordinació i coneixement mutu, obert a tots aquells veïns, entitats i
serveis interessades en la millora la qualitat de
vida de la gent gran del barri del Xup.
Des d’aquesta comissió volem treballar conjuntament per a la prevenció i suport a la gent gran
del barri, sobretot d’aquelles persones grans en
situació de soledat, objectiva o subjectiva (sentiment), que els porta en una situació de risc
d’aïllament social i progressiu deteriorament
del seu estat de salut.
D’aquesta manera, des d’aquesta comissió volem desenvolupar accions que promoguin:
- La potenciació de xarxes de solidaritat i suport
mutu.
- La participació de la gent gran en la vida social
del barri.
- La sensibilització del conjunt del veïnat sobre
les necessitats de la gent gran.
- La creació de projectes comunitaris que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de la
gent gran del barri. Com per exemple el Projecte
Propers, centrat en la detecció de situacions de
risc que poden patir les persones grans que viuen soles.
Així doncs, us convidem a la trobada per
constituir aquesta nova comissió al
barri, prevista pel proper 8 de Novembre
a les 16:00 h al local de l’Associació de
Veïns del Xup.

És una trobada oberta a tothom que tingui interès en treballar en la millora de
qualitat de vida de la gent gran del nostre barri, t’hi esperem!!
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XUP RIERA VIVA!
El projecte “Xup Riera Viva” segueix treballant
per a promoure l’ús sostenible i la conservació
de l’entorn natural de la Riera de Rajadell pel seu
pas pel barri. En els últims mesos s’han realitzat tallers de desbrossar i introducció a la gestió
forestal de boscos de ribera, tallers d’ecologia de
l’aigua als centres educatius del barri i jornades
veïnals participatives com per exemple les dedicades a la recuperació dels murals del PSUC ubicats al pou rodó, l’inspecció de l’estat de salut de
la riera o la jornada de neteja de l’entorn.
Per més informació, contacteu amb el PDC i/o
visiteu la pàgina del projecte: xuprieraviva.cat

LA COMISSIÓ DE
JOVES DEL XUP
Des de la Comissió de Joves del Xup volem informar que malgrat la dimissió de la junta de
l’Associació de Veïns, estem treballant per poder garantir els diferents actes que altres anys
hem tingut l’oportunitat d’organitzar.
Així mateix, estem creixent com a grup i acceptem nous membres que vulguin col·laborar amb
nosaltres.
Volem agrair al Club de futbol del Xup, que ens
ha donat l’oportunitat de tenir un local propi,
deixant-nos el seu antic local de reunions. Actualment, estem treballant en aquest projecte, i
ens sentim molt agraïts de poder comptar amb
espai en el qual poder portar a terme les reunions de la Comissió, i així tenir més facilitat a
l’hora de planificar i organitzar els pròxims esdeveniments.
També volem agrair al Casal Cívic del Xup, per
cedir-nos un espai per poder realitzar l’activitat
del Passadís del Terror de Halloween per a joves, el pròxim 27 d’Octubre.

ESPAI JOVE DEL
XUP
L’Espai Jove del Xup és un punt de trobada
dels joves del barri a partir de 12 anys, on
desenvolupar tot un seguit d’activitats durant
les tardes de dilluns, dimecres, dijous i divendres
de 16:30 h a 19:30 h, al Casal Cívic del Xup.
Algunes de les activitats són: tallers de cuina,
hip-hop, activitats esportives, biblioteca (pots
venir a fer deures, treballs, estudiar o cercar
informació), tallers d’art i manualitats, taller
coaching, zona chill-out, futbolí, ping-pong,
billar i un llarg etc.
Per més informació i inscripcions:
Casal Cívic del Xup (93 875 15 77)
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Per fer possible totes les activitats programades per aquest any, la Comissió ha decidit realitzar una Llumineta de Nadal amb un premi de
200 €, amb l’objectiu de recaptar fons.
Pròximament us informarem on podreu fer-vos
amb el vostre número i alhora contribuir amb la
nostra causa.
I per acabar, per qualsevol suggeriment o dubte,
ens ho podeu fer arribar via:
Facebook: Comissió de Joves El Xup o per
correu electrònic: comissiojoves17@gmail.
Moltes gràcies a tots,
Comissió de Joves El Xup

PUNT ÒMNIA DEL
XUP

EL BARRI SEGONS
ELS JOVES

Hem iniciat les classes d’internet al Punt Òmnia
del Xup on farem en aquest taller trimestral,
continguts relacionats amb la música, el retoc
fotogràfic i el vídeo, ja que ara és el que més
agrada i on la gent s’ho passa més bé. Les
alumnes tenen moltes ganes d’aprendre!

El Xup és un barri petit, on tots i totes ens
coneixem per tant només sortint al carrer ja
trobem algun amic o amiga amb qui compartir
moments. Però també és cert que existeix certa
violència entre els veïns. Aquest és un aspecte
que voldríem canviar per tal que la convivència
entre tots i totes millores i encara ens poguéssim sentir molt més a gust dins del barri.
És un barri bastant aïllat de la ciutat i ens dificulta bastant baixar a Manresa. Ens agradaria que
hi hagués més botigues.
També creiem que seria molt interessant que
durant el cap de setmana disposéssim d’algun
espai on poder reunir-nos amb els nostres amics i amigues i compartir experiències i vivències.
Membres del grup de Joves de
l’Espai Jove del Casal Cívic del Xup

TORNA EL CURS
DE CATALÀ PER
NOUVINGUTS
Aquesta tardor ha retornat el curs d’alfabetització per persones nouvingudes al barri. Enguany
es realitza els dimecres de 15:15 h a 16:45 h al
Casal Cívic del Xup.
Aquest curs s’imparteix gràcies a la coordinació
entre la Federació d’Associacions de Veïns de
Manresa, l’AVV del Xup, el Casal Cívic i el Pla de
Desenvolupament Comunitari.
Per apuntar-se o obtenir més informació dirigir-se al: Casal Cívic, a la seu de l’AVV, trucar
al 93 875 47 05 o escriure a: pdcxupmanresa@
larada.coop
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ENS
MANIFESTEM
CONTRA LA
VIOLÈNCIA
Avui els alumnes de l’institut Manresa Sis quan
han arribat al centre, els han fet anar al vestíbul
del centre i s’han assegut a terra formant una
rotllana juntament amb la Dolors, Noemí, Paula
i Eva. I han estat parlant de tot el que va passar
ahir, 1 D’OCTUBRE.
Què en pensaven? Com se sentien? Com es va
comportar la Guàrdia Civil, els policies nacionals, els mossos d’esquadra, les persones? Si els
semblava bé? O no?
Han sortit moltíssimes opinions i la majoria
pensaven igual. No els va agradar veure aquest
tipus de violència.
Els professors els han explicat que a les 12 h
farien una aturada d’uns minuts per mostrar el
seu enuig davant dels fets violents d’ahir i els
han donat l’opció de fer el mateix. Havien de sortir fora del recinte escolar per fer uns quants minuts de silenci en homenatge a les més de 400
persones que van resultar ferides i per mostrar
que condemnen qualsevol acte de violència.
I així, ha estat. A les 12 h han sortit al pati juntament amb els alumnes, professors/es i mestres
de l’escola de la Muntanya del Drac. Els més petits del centre han fet un cartell a on posava NO
A LA VIOLÈNCIA.
La professora Mercè ha llegit el manifest que
van escriure el grup de professors davant dels
fets que s’han viscut els darrers dies. I diu així:

L’equip de persones que integrem l’institut Manresa SiS ens hem construït des d’uns principis
clars, sincers i amb voluntat de plantejar una
proposta educativa amb arrels sòlides per tal
de generar espais d’aprenentatge a l’alumnat, a
la comunitat educativa i a nosaltres mateixes.
Aquests principis vetllen pel desenvolupament
integral de la persona dins d’un centre educatiu
de les persones i per les persones. On es visqui
la convivència real i un acompanyament respec6

tuós. On la confiança, l’autogestió i la corresponsabilitat en la presa de decisions sigui el motor
d’aprenentatge i de creixement personal.
Davant dels moments de creixement com a societat que viu la societat Catalana ens veiem a
la necessitat de refermar els nostres principis i
manifestar la nostra tristesa en observar totes
les actuacions que van en contra de la capacitat
dels pobles de tenir la llibertat d’exercir el dret
bàsic d’escollir el seu futur i de créixer cap a una
societat on es vetlli per la convivència, el diàleg,
el creixement, l’autonomia i la confiança cap als
col·lectius i persones que la formen.
Per saber una mica més, s’ha entrevistat
a alumnes i professors del centre fent les
següents preguntes:
1- Com et vas sentir L’1-O?
2- Et va agradar? Perquè?
3- Haguessis desitjat uns altres comportaments o aquests ja estaven bé?
Hikima: 1- Jo al·lucinava amb tot el que passava.
2- No, perquè estan bojos! 3- Que haguéssim
pogut votar sense agressivitat.
Sergi: 1- Estava trist perquè haurien de deixar
votar als catalans. 2- No, perquè hi va haver
ferits de molts tipus. 3- Que hagués estat un
dia tranquil, sense rebombori.
Fàtima: 1- Trista. 2- No, perquè no m’agrada
la violència. 3- Que haguéssim votat sense
violència.
Vierna: 1- Enfadada i decebuda. 2- No, perquè
no m’agrada la violència. 3- Que ens deixessin
votar a tots.
Gerard (professor): 1- Trist. 2- Em va agradar
expressar-me, però no em va agradar que per
això hi haguessin ferits. 3- Poder-nos posar
d’acord sense violència.
Driss: 1- Vaig tenir una emoció que les barrejava
totes… una mica estrany. 2- No m’agrada que
algú hagi de prendre mal només per poder
decidir, però m’agrada que per fi es pugui votar.
3- No feia falta violència.
Eva (professora): 1- Era una barreja d’emocions.
Estava trista, em sentia impotent però

alhora contenta per haver pogut votar i haver
col·laborat en una jornada tan important. 2- Pel
que fa a la violència, gens ni mica. Estem al segle
XXI, i la gent del poble té dret a fer-se sentir i
poder decidir el seu futur siguin independent
o no. En canvi, em va agradar veure com el
poble estava unit inventant-se les mil i una i

BIBLIOTECA
VEÏNAL

aconseguia quelcom històric i poc vist fins ara.
3- Evidentment que sí. M’hauria agradat que
la gent hagués pogut anar a votar sense por i
sense la presència de la violència.
Aitana i Nabil, redactors del Manresa SiS

gaudir molt dels diferents tallers en què hi van
participar.
Animo a tots els veïns/es del barri que passin
per la biblioteca, que ens vinguin a conèixer i que
passin amb nosaltres una tarda divertida.

Tornem a publicar un nou número de la revista
veïnal del nostre barri. En aquesta ocasió,
vull tornar a recordar que el barri té a la seva
disposició una biblioteca veïnal que funciona
cada dia de 5 a 7 de la tarda i està oberta a
tothom. Fem activitats per als infants, deures,
manualitats,....
Aquest mes d’octubre la nostra activitat ha girat
entorn de la ciutat i hem fet una maqueta amb
la nostra ciutat. Aquesta és una foto de com
està quedant.
Durant el mes de novembre treballarem els
Drets dels Infants i, possiblement anirem a fer
una excursió a Manresa, al pati del Casino on es
fa una trobada sobre aquest tema, l’any passat
ens ho vam passar molt bé i els nens/es van
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NOUS HORARIS

SERVEI D’ORIENTACIÓ
SOCIOLABORAL DEL XUP
El Servei d’Orientació Sociolaboral del Xup ofereix
nous horaris d’atenció gràcies a la coordinació de
l’Associació de Veïns, el Punt Òmnia i el Pla de
Desenvolupament Comunitari.
D’aquesta manera s’ofereix a tots els veïns i veïnes del barri, atenció personalitzada i assessorament en la recerca de feina, l’autoocupació i
en formació ocupacional. Entre d’altres s’oferirà
suport en la recerca de feina a través de portals
d’internet, elaboració del currículum, carta de
presentació, etc.
Així mateix, amb coordinació amb altres serveis
de la ciutat, com el SOC o el CIO, s’intentarà oferir
informació actualitzada en ofertes de feina,
plans d’ocupació i cursos de formació que es
realitzen a la ciutat.
Aquest servei s’ofereix tant al local de l’AVV del
Xup, així com al Punt Òmnia ubicat al Casal Cívic.
Horaris d’atenció:
Punt Òmnia (Casal Cívic):

Dilluns (16:00-17:00 h), dimarts (15:00-15:30 h), dijous
(15:00-16:30 h) i divendres (18:00 h-19:00 h).

Associació de Veïns: Dijous (9:00 - 13:00 h)

Tanmateix per motius organitzatius es prega
demanar cita prèvia:
trucant al: 93 875 47 05 (AVV), al 93 872 53 04
(Punt Òmnia) o bé escrivint un correu electrònic
a: pdcxupmanresa@larada.coop
Si busques feina o vols millorar la teva situació
sociolaboral, això t’interessa!

AFA ESCOLA
MUNTANYA DEL
DRAC
Hola a tothom.
En aquest número de la revista veïnal voldríem
parlar de la necessitat d’implicar les famílies en
la vida de la nostra escola.
Tenim la sort de portar als nostres fills/es a una
escola petita, propera i això ho hem d’aprofitar.
Una escola que aquest curs ha arrencat un
nou camí convertint-se en una escola cíclica.
Els nens estan agrupats per cicles i treballen
per projectes. Això també s’acompanya de
la inauguració del nou institut per donar
continuïtat als estudis dels nostres fills/es dins
el nostre barri.
Això ho hem d’aprofitar i donar suport a la
nostra escola, ens hem d’acostar a la nostra
escola. Anar a donar un cop de mà quan sigui
necessari. Treballar tots plegats perquè la nostra
canalla gaudeixi de bons moments amb la seva
família dins de l’escola. Tothom qui ho desitgi
està convidat a anar a l’escola a fer diferents
activitats: anar a les excursions, a repartir
fruita, per les festes, ajudar a l’hort, participar
en els grups interactius... En definitiva, que les
famílies entrin a la seva escola, que la coneguin
i que s’ho passin bé treballant amb els seus
fills/es.
Des de l’A.F.A. també fem una crida a tots aquells
que vulguin venir a ajudar-nos. Actualment no
som gaire gent i ens agradaria que vingués més
gent, entre tots podem fer moltes més coses.
Ara arriba la Castanyada, els nens gaudiran
d’una festa que ajuden a muntar alguns pares i
mares. Al desembre tenim la festa de Nadal, on
també es necessita l’ajuda dels pares i mares.
Com a mostra aquí tenim el nostre tió que ho va
fer un pare de la nostra escola.
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FESTA DE
BENVINGUDA

ESCOLA MUNTANYA DEL
DRAC
A l’Escola Muntanya del Drac, el divendres 22 de
setembre, a les nou, quan entràvem, el Gabriel,
el mestre d’educació física, ens feia agafar una
peça de puzle d’un color.
Després els nens i nenes de 6è vam assajar
tot el que havíem de dir o fer per la festa de
benvinguda.
A l’hora d’esmorzar l’AFA ens va convidar a
magdalenes i xocolata.
En entrar del pati vam agafar les peces de puzle i
vam sortir a buscar els companys que tenien les
del mateix color. Vam fer els puzles i van sortir
uns dibuixos.
Tota l’escola ens van reunir al porxo, davant
la pissarra i uns quants de 6è vam recollir els
dibuixos, els vam penjar i explicar el que hi havia
dibuixat.
La Salut va preguntar si algú sabia el tema per
posar el nom de les classes, es van dir molts
noms i per això vam girar els dibuixos i darrere
de cadascun hi havia una síl·laba: lo-gi-te-ome-ro-a.
Finalment vam endevinar el tema:
LA METEOROLOGIA!!!
La vam repetir tres vegades i va sortir la nostra
mascota, el drac Puig, portada per alumnes de
sisè, tot ballant.
Vam saludar totes les persones noves en la
nostra comunitat educativa.
Per acabar tots vam ballar.
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L’Entrevista

a Marcos Morales,

professor de salsa al Casal Cívic del Xup
Entrevista realitzada pels nens i nenes de la Sala de lectura del programa “Jugar i llegir”.
Quants anys tens?
Tinc 48 anys.
Què és el que més t’agrada del teu país natal, Cuba?
La meva gent és molt maca, molt alegre i molt oberta.
Quants anys portes ballant?
Fa 34 anys, per tant ballo des dels 14 anys.
Quin tipus de música t’agrada?
Tota la música m’agrada. La música és part de la
vida, això ho ha d’entendre tothom, a través d’ella ens
podem conèixer tots i podem compartir. Us hauria
d’agradar qualsevol tipus de música… ja he vist que a
vosaltres també us ha agradat la salsa perquè avui us
he vist ballar i he vist que gaudíeu.
Balles només salsa?
També ballo bachata, cúmbia i altres balls colombians
i els balls de saló.
On vius?
A Manresa.
Però tu vens de Cuba no?
Sí, vaig néixer a Cuba i vaig venir aquí amb 24 anys.
Com vas aprendre a ballar?
Perquè tant el meu pare com la meva tieta eren ballarins i com era ja una tradició a la meva família i ho vaig
viure tan d’aprop a mi també em va agradar.
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Quines diferències hi ha entre Catalunya i Cuba?
Són pobles agermanats. Sempre hi ha hagut molta
comunicació entre Catalunya i Cuba. Van vindre molts
catalans a viure-hi.
Parleu un idioma diferent?
No parlem castellà.
Però tu parles català no?
Clar… però tinc accent del meu país.
Quantes hores dediques a la setmana a ballar?
Tota la setmana. De dilluns a divendres, començo a les
11 del matí i tinc classes fins a les 11 de la nit.
Quin és el teu plat preferit cubà?
L’arròs amb frígoles negres. Que són un llegum similar a les llenties. I d’aquí Catalunya m’agrada molt els
“callos”.
I qui balla millor els catalans o els cubans?...
Doncs la veritat és que està molt igualat, perquè aquí
Catalunya i resta d’Europa la gent balla molt, més que
en el meu país.
I com és que portes aquest cabell tan llarg i amb
rastes?
A Cuba hi ha molta gent que el porta així i fins i tot el
porten de colors. El cabell queda així si no el pentines
i l’enrotlles.

L’ Agenda
Del 25 d’octubre al 13 de desembre
Cuina de Nadal. Receptes fàcils i
originals per captivar als teus
convidats durant els àpats nadalencs.
Els dimecres de 17:00 h a 19:00 h
Al Casal Cívic

A partir de novembre
Hip-hop Jove

Del 13 de novembre al 11 de desembre

Els divendres de 19:00 h a 20:00 h
Al Casal Cívic

Decoració de Nadal. Confecció
d’objectes per decorar o regalar en
aquestes festes.
Els dilluns de 17:00 h a 19:00 h
Al Casal Cívic

Divendres, 17 de novembre
Conferència de La Marató de TV3:
Malalties infeccioses
A les 17:00 h
Al Casal Cívic

Dimecres, 20 de desembre
Festival de Nadal de la Gent Gran:
Celebrem el Nadal al casal amb totes
les persones grans que ens vulguin
acompanyar.

Amb actuació de la Coral, Hip-hop i pica-pica.

A les 17:00 h
Al Casal Cívic
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