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Aquesta revista que teniu a les mans, és
fruit del treball en xarxa de les entitats i
els serveis del barri, de fet, no és res més
que una eina comunicativa de caràcter
comunitari en mans del propi teixit
associatiu del barri, així com del conjunt
de veïns i veïnes.
La nostra revista veïnal, us pertany i us
animem a enfortir-la i fer-la créixer.
Xuperos!, no dubteu a escriure articles,
enviar fotografies i a proposar el que us
sembli! Entre tots, més i millor!
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Punt Òmnia
Taller Cuina de Nadal
Casal Cívic
Agenda

Amb el suport de:

Contacteu amb el PDC:
www.pdcxupmanresa.cat
pdcxupmanresa@larada.coop
692 960 229 (Ramon)
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NOTÍCIES
NOU SERVEI
D’ATENCIÓ VEÏNAL
A partir del passat mes d’octubre, des
del Pla de Desenvolupament Comunitari
us oferim un renovat Servei d’Atenció i
Informació Veïnal al barri del Xup. Es
tracta d’un servei de suport al veïnat del
barri per tal d’oferir informació per
resoldre tràmits, resoldre dubtes i fer
consultes sobre qualsevol àmbit, des de
qüestions relacionades amb el suport a
l’associacionisme, el dret a l’habitatge,
benestar social o suport en matèria
d’ocupació o en formació.
Aquest servei es concentra en la franja
matinal dels divendres, en concret de 8
a 13h, a la seu de l’AVV del Xup. Per
qüestions organitzatives es prega
demanar cita prèvia a l’AVV, al
938754705
atencioveinalxup@larada.coop

NOU HORARI DEL
TÈCNIC ADIGSA

El delegat de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya (ADIGSA), en Rafel, us
rebrà al local de l’Associació de Veïns el
primer dimarts de cada mes de 9:30 a
11h per a resoldre dubtes, demanar
informació
sobre
pagaments,
amortitzacions i escriptures, lloguers
del pisos del barri, etc. El mateix dia si
no us va bé l’horari de mati també us
pot atendre de 16 a 18h a l’Associació
de Veïns de la Balconada de Manresa .

CURSOS I TALLERS
DE L’AVV
Aquesta tardor l’Associació de Veïns del
Xup ofereixen els següents cursos i
tallers al conjunt del veïnat:
Sevillanes- flamenc
Lloc: Antiga Llar d’Infants “El Solet”
Dies i hores:
Dilluns de 21:00h a 22:00h
Dimarts de 21:00h a 22:00h
Dimecres de 21:00h a 22:00h
Divendres de 19:00h a 20:30h i de
21:00h a 22:00h

3
3
3

3

Cant Coral
Lloc: Casal Cívic
Dies i hores: Dimecres de 16h a 17h
Iniciació a la costura
Lloc: Local AVV
Dies i hores: Dilluns de 17:00h a 18:30h
Costura solidària
Lloc: Casal Cívic
Dies i hores: Dimarts de 17h a 20h
Hip - Hop infantil i juvenil
Lloc: Casal Cívic
Dies i hores: Divendres de 18h a 19h
Ioga Lloc: Casal Cívic
Dies i hores: Dimecres de 19:30h a
20:30h
Taichí
Lloc: Antiga Llar d’Infants “El Solet”
Dies i hores: dilluns i dimecres de
17:30h a 18.30h
Kung Fú
Lloc: Antiga Llar d’Infants “El Solet”
Dies i hores: dilluns i dimecres de
18.30h a 20.30h
Dansa Oriental
Lloc: Antiga Llar d’Infants “El Solet”
Dies i hores: Dimarts de 19:00h a 20:00h
Servei de Podologia
Lloc: Consultori
Preus econòmics pels socis
Per més informació i inscripcions
adreceu-vos al local de l’AVV:
Vivendes Pare Ignasi Puig 3 - 4.
Tel: 93 875 47 05

ALFABETITZACIÓ EN CATALÀ
Al passat octubre, s’inicià, un nou curs
d’alfabetització
per
persones
nouvingudes al barri. Enguany es porta
a terme els dimecres de 15h a 16:30h
al Casal Cívic del Xup.
Aquest curs sorgeix gràcies a la
coordinació
entre
la
Federació
d’Associacions de Veïns de Manresa,
l’AVV del Xup, el Casal Cívic i el PDC.
Per més informació dirigir-se al Casal
Cívic, a la seu de l’AVV o trucar al
938754705 – 692960229 o escriure a
pdcxupmanresa@larada.coop
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TARDOR JOVE
La Tardor Jove, és un seguit d’activitats
gratuïtes per a joves a partir de 12 anys
que es realitzen al Casal Cívic cada
dimecres de 17:30 a les 19h.

una activitat de pintar dibuixos malèfics
i l’explicació d’un conte relacionat amb
la castanyada.

Les activitats consisteixen en tallers de
cuina, activitats esportives, jocs
cooperatius, jocs de taula, passis de
cinema, etc. Si ets jove i xupero, no t’ho
pots perdre!
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Aquesta gimcana la vam fer per grups
formats per uns 8 infants cadascun, i
diferenciats per personatges diferents.

FESTA DE
HALLOWEEN AL
CASAL
Divendres 30 d’octubre al Casal Cívic del
Xup vam celebrar la festa de Halloween
i Castanyada amb els nens i nenes de
Jugar i Llegir de 5 a 7 de la tarda.
La primera activitat que ens van
preparar les monitores junt amb la
responsable del Casal va ser una
gimcana dividida en 5 proves, les quals
eren un taller de maquillatge terrorífic,
el joc de les cadires amb música de por,
un tast de diferents aliments esgarrifats,

Seguidament, vam anar tots a la sala
polivalent i vam realitzar un ball que
vam estar practicant durant les
setmanes anteriors.
Els nostres
espectadors van ser els infants més
petits, un públic magnífic que ens va fer
sentir molt agust.

Per acabar, vam fer un berenar conjunt,
on ens vam menjar les galetes i els rocs
de xocolata que nosaltres mateixos vam
cuinar.

Aquesta festa va finalitzar aquí, però el
Halloween al Casal va continuar. La
setmana
següent,
concretament
dimecres dia 4 de novembre, els joves
del Casal ens vam sorprendre amb
d’altres proves i activitats. Sincerament,
van posar molt esforç i energia per
preparar tota la festa.
No ho digueu a ningú, però ens vam
espantar moltíssim!

que estaven distribuïdes pel pati del
col·legi, en casa escena, es trobava un
monitor de l’Esplai 3 Pins (que van
col·laborar afavoridament)
Que els guiava i explicava que havien de
fer en tot moment.
Van haver-hi molts bons comentaris
sobre l’activitat.
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TORNA L’ESPLAI
3 PINS
Nois i noies a partir de 4 a 17 anys del
Barri del Xup! Ha arribat el moment de
reobrir l’ESPLAI 3 PINS!
Serà de cara a Gener, dos caps de
setmana al mes els dissabtes!
Us esperem amb més emoció, més
diversió i més aventures que
MAAAAAAAAAAAI!!! Retrobem-nos.....!
Festa de Halloween
El passat 31 Octubre, vàrem organitzar
per segon any consecutiu l’esperat
Halloween que es va realitzar a l’escola
Muntanya del Drac del Xup!
L’organització del passatge es va
encaminar en una història basada en
una nena que va morir ofegada a la
riera del Xup, i amb l’enrenou de la riera
viva, van trobar el seu cos.
Es va fer de manera que els usuaris
havien de passar per moltes escenes

Comissió Joves del Barri
És molt important que sapigueu que s’ha obert
una comissió de joves al Xup.
Uns quants joves del Xup s’han ajuntat per
organitzar activitats relacionades amb l’oci i els
gustos dels joves, per poder subvencionar una
part de les festes del Barri i poder tindre un dia
dedicat als joves!!!
Tenim moltes coses pensades, però si voleu
col·laborar dient activitats que us semblaria
bé, o ajudar en recaudacions que es faran per
mitjà de tornejos de futbol o play, i altres..
Aneu directament a la AVV del Barri del Xup!!
D’aquest any no passa!!!!!!!!!!!!!!
*NOTA: A partir de DESEMBRE comença
RADIO XUP FM! Us esperem en antena ;)

50 ANYS DEL
BARRI!
Aquest 2015 ha estat un any molt
especial pel barri manresà del Xup ja
que hem celebrat el 50è aniversari de la
creació del nostre barri, inaugurat al
1965.
Els inicis no van ser gens fàcils, les obres
no van ser ben acabades i el barri no
comptava amb els serveis més
essencials
(manca
d’equipaments,
transport públic, ...) Amb tot gràcies a la
lluita del moviment associatiu el barri va
anar millorant poc a poc l’estat de les
edificacions, del espai públic en general
i dels serveis públics presents al barri.
Així, avui en dia, el Xup és un espai
residencial tranquil, ple d’espais verds,
envoltat de natura, amb tot tipus de
serveis i entitats que ha propiciat un
barri amb una important qualitat de
vida de les persones que hi vivim.

enguany, celebrada com és habitual a
mitjans de juliol, es va celebrar aquesta
commemoració com un motiu d’orgull
per tot el veïnat, a partir d’un munt
d’actes culturals i lúdics, que comptà
amb la participació de tot el barri.
Cal destacar també, la participació d’en
Carles Sala Roca, secretari d’habitatge i
millora urbana de la Generalitat de
Catalunya que fou l’encarregat de
realitzar el pregó de les festes, com així
mateix d’en Valentí Junyent i Roca,
alcalde de Manresa, que fou
l’encarregat de cloure l’acte.

D’altra banda, des de l’AVV volem
mostrar el nostre profund agraïment a
totes les entitats i institucions que han
col·laborat en la celebració d’aquest
aniversari. Especialment a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya (ADIGSA) pel
seu suport en la realització dels
principals actes.

L’any de la riera
La celebració d’aquest 50è aniversari ha
estat molt present al llarg d’aquest
2015. Així, en la Festa Major
d’

La recuperació i conservació de l’entorn
natural de la riera de Rajadell pel seu
pas pel barri, ha estat una de les
reivindicacions històriques del Xup, i
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aquest any 2015 ha significat un punt
d’inflexió en aquest sentit.
Gràcies al treball en xarxa entre
múltiples entitats, tant del barri com de
la ciutat, s’ha impulsat el projecte
d’educació ambiental “Xup Riera Viva”
que ha permès re-apropar als veïns i
veïnes a aquest entorn natural
abandonat durant molts temps, on
s’acumulaven deixalles i bardisses en
accés.
La implicació dels veïns i veïnes del Xup
ha estat molt important en les diverses
actuacions
d’aquest
projecte,
participant activament en el seu disseny
i realització. D’aquesta forma s’han
realitzat tallers i cursos en agroecologia,
educació ambiental, gestió de boscos de
ribera, qualitat de l’agua o rutes
interpretatives, per posar alguns
exemples.

Aquesta implicació veïnal en la
recuperació de l’entorn de la riera s’ha
fet palès també en la victòria en la
votació popular que va organitzar
l’Ajuntament de Manresa per escollir els
projectes a ser finançats a través dels

pressupostos participatius municipals.
D’aquesta manera, de la vintena de
projectes presentats a la ciutat, el
projecte de l’AVV d’adequar el camí de
la riera al seu pas pel barri fou el
projecte que va obtenir més vots.
Amb tot,
degut a la demora de
l’ajuntament, a novembre de 2015
encara no s’ha materialitzat el projecte
d’adequació, per la qual cosa des de
l’AVV ens comprometem a vetllar per la
seva realització abans que finalitzi el
present any.

La lluita veïnal no s’atura: El Xup
es mereix uns carrers dignes!
Malgrat els múltiples avenços en
aquests 50 anys, el barri encara
presenta deficiències en el seu espai
públic.
Això es fa palès en el
deteriorament dels carrers degut la
manca de manteniment municipal, fet
que ha generat que el barri presenti
molts sectors amb un aspecte
lamentable, i el que és pitjor, on pels
quals és perillós transitar-hi, sobretot
per les persones grans del barri.
Des de l’AVV considerem prioritari
posar-hi remei de forma urgent, ho hem
denunciat i ho denunciarem. Volem que
tots els veïns i veïnes puguin passejar
pels carrers amb completa tranquil·litat
i normalitat i no defallirem fins
aconseguir-ho.
AVV Xup, 2015
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L’Entrevista
Rosa Montoriol Sabaté
Monitora del taller de Cuina de Nadal

Com que som els nens del Jugar i Llegir del Casal Cívic del Xup, sabem que fas un taller de cuina a
un grup d’usuaris. T’agrada cuinar? Què et fa sentir?
Si, m’agrada moltíssim. A cada persona li agrada fer el què sap fer, i jo sé cuinar. Em sento molt bé
quan estic a la cuina, sobretot fent plats divertits.
Les receptes que fas servir són creades per tu?
Tot depèn del cas. El què faig normalment és llegir llibres de receptes i, tot seguit, les adapto al
meu gust. També pot ser que els ingredients de les receptes siguin estrangers o fora del meu
abast. En aquest cas, els substitueixo amb productes locals que tenim. Per exemple, productes que
ara tenim i podríem fer servir per cuinar ara mateix podrien ser les castanyes, moniatos, taronges,
mangranes... I productes que ara no trobaríem o ens costaria molt de trobar serien les maduixes,
cireres, figues, meló, prunes...
Has pensat en presentar-te a un concurs de cuina a la televisió?
No m’agradaria presentar-m’hi. En aquests programes s’exigeix moltíssim i, en canvi, a mi
m’agrada cuinar sense pressió i divertir-me! M’encanta estar a casa amb tranquil·litat, gaudint de
la cuina, dels ingredients... I una cosa que m’agrada fer també és passar el dit per les restes de
massa que han quedat i menjar-me-les! Això no es pot fer a un concurs de cuina! I una altre cosa
que no m’agradaria fer relacionat amb la cuina és treballar de cuinera en un restaurant. És molt
sacrificat i tampoc gaudiria.
T’agrada recollir?
No és la millor cosa de la cuina, però s’ha de fer. I contra més ràpid ho faci millor. Ho remullo tot
amb aigua, ho rento i m’ho trec de sobre. Així ja estic llesta i lliure per a poder fer d’altres coses,
com jugar! O us penseu que jo no jugo?
Abans de dedicar-te a cuinar, què feies?
Vaig estudiar Història a la universitat i vaig ser professora de socials en un institut d’Artés.
Tens més aficions?
M’encanta llegir. Actualment treballo a l’Abacus venent llibres, i d’aquesta manera puc relacionar
la lectura amb la cuina, ja que llegeixo molts llibres de receptes.
També tinc diferents arbres i m’agrada cuidar-los, com per exemple una olivera o una figuera.
Després amb les figues puc fer melmelades!
Has pensat en fer alguna altre feina?
La veritat és que m’agraden moltes coses. Sempre s’han de provar coses noves i aprendre. Si
vosaltres feu això, segur que trobareu el que realment us agrada.
Veiem que just al teu costat tens unes magdalenes... Ens les deixes provar? De què estan fetes?
Clar que us les deixaré provar! Les he fet per vosaltres, una per a cadascú. Però ara no us diré de
que estan fetes. Moltes persones si saben els ingredients que s’han fet servir, no tasten el menjar.
Això està molt mal fet! Primer es tasta i es jutja segons el gust que té. Hem de ser sempre valents!
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Els nens i nenes de 6è
fem Sabó Artesà
Dilluns 19 d’octubre, a la tarda, vam fer sabó
al laboratori de l’escola. Els monitors ens van
dir quins ingredients faríem servir: oli d’oliva
reciclat, aigua, sosa càustica i sal.
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Ens vam posar en grups de quatre i cada nen
de la taula havia de fer una feina. Agafar 300
ml d’aigua, mesurar 300 ml d’oli , posar entre
5g o 10g de sal, posar-ho tot junt i remenar
fins que es dissolgués. Però... faltava una
cosa, era la sosa càustica. No ens ho deixaven fer sense protecció perquè deien que
era molt perillós i per aquest motiu ens van posar guants i ulleres protectores.
Quan vam posar la sosa càustica vam remenar
durant 20 minuts. Mentre remenàvem, el
recipient de vidre s’anava escalfant. Els
monitors ens van explicar que es podia escalfar
fins a 60º.
Els monitors ens van dir que al cap de tres dies
ja podríem treure el sabó del motlle i després
l’havíem de girar cada dos dies fins que quedés
sòlid.

Va ser una experiència molt interessant!!!
Nens i nenes de 6è. Classe de la Víbria.

Associació de Familiars d’Alumnes
Hola!!! Comencem un nou curs escolar i, com cada any, demanem a
tots els pares i mares la seva col·laboració a l’escola. Com ja sabeu hi
ha diferents comissions a les que us podeu apuntar i aportar les
vostres idees: la comissió de fetes, d’aprenentatge,
d’infraestructures....
Així mateix hi ha diferents tasques a les que també us podeu
apuntar: l’hort de l’escola, els grups interactius, la biblioteca, fruita,
excursions....
Als vostres fills/lles els hi fa molta il·lusió veure com els seus pares i
mares participen en la vida de la seva escola.
Ja, per acomiadar-nos, us direm que ja fa cinc anys que hi ha la mateixa gent a l’AFA de
l’escola i que ens agradaria que hi entres gent nova. Us convidem a una reunió que farem
properament, que us animeu a participar per aportar noves idees i noves maneres de fer,
des de l’AFA pensem que la renovació sempre és positiva i, a tota aquella gent que hi vulgui
entrar, dir-vos que sempre ens tindreu al vostre costat per a qualsevol ajuda que us puguem
oferir. Gràcies

Biblioteca Veïnal
Hola!!!!! Des de que va començar l’escola el 14 de setembre la
biblioteca veïnal torna a estar en ple funcionament. Recordeu
que aquest es un espai on tota la gent del barri hi pot accedir. Els
nens i nenes fan una mica de deures i després fan tasques més
lúdiques. Un cop per setmana fem tallers, hi ha dos ordinadors
amb internet, jocs de taula....En definitiva, un espai del que
gaudeix el nostre barri cada tarda de 17h. fins a 19h.
Estem oberts a totes les propostes que els veïns/es del barri vulguin proposar-nos. Cada mes
tenim una activitat que realitzem conjuntament amb les altres biblioteques veïnals de
Manresa. Aquest mes de novembre, per exemple, esta dedicat al drets dels infants i, entre
totes les biblioteques estem fent un joc de l’oca gegant relacionat amb el tema. Els usuaris de
la biblio fan dibuixos que seran les caselles de l’oca. Un cop estigui acabat, es portarà a
Manresa on, el dia 21 de novembre es fa una festa per celebrar el dia del drets dels infants i
després, voltarà per totes les biblioteques.
El mes d’octubre, un dels tallers que vàrem realitzar va ser el de màscares de halloween i,
durant el mes de setembre es va fer un punt de llibre sobre la tardor. Us esperem!!!!!!!!
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NOUS CURSOS AL PUNT ÒMNIA
El Punt Òmnia és un espai dotat amb equipament informàtic obert
a tots els ciutadans i ciutadanes, on es realitzen gratuïtament
activitats formatives i de foment de les noves tecnologies amb el
suport d'un monitor.
Estem ubicats dins del Casal Cívic del barri del Xup. El
nostre Punt disposa de servei wifi i contem amb
programari adaptat per persones amb necessitats
auditives o visuals especials.
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Més informació al 93 872 53 04
http://puntomniaxup.blogspot.com.es/
Els nostres horaris són:
15-16

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

9-10

Introducció a
la Informàtica

Mes Internet

10-11

Introducció a
la Informàtica

Mes Internet

11-12

Inserció
sociolaboral

Inserció
sociolaboral

Espai lliure per
fer deures

Coordinació
entre tècnics.

15-16
16-17

Internet
Espai lliure per
fer deures

17-18

Taller de
Memoria Jugar i llegir

Tabletes i
mòbils

Coordinació
entre tècnics

Divendres

Treball Intern

Saber mes d'
internet
Jugar i llegir Saber mes d'
internet

Jugar i llegir

Treball intern

Jugar i llegir

18-19

Iniciació a Us lliure
ordinadors

19-20

Us lliure Català
nens

Us lliure

Català

Us lliure nens

20-21

Us lliure Català
joves

joves

Català

Us lliure joves

Us lliure nens Us lliure

Àngles on line

Taller de Cuina de Nadal – Casal Cívic
El Casal Cívic ha organitzat
des del 4 al 25 de novembre
un taller de cuina de Nadal,
on un grup d'unes 20
participants
han
pogut
gaudir de classes pràctiques
amb tast inclòs de receptes
ben variades i originals per
aquests Festes que ja
s'acosten. Alhora també han
après alguna idea per poder
decorar la taula per aquesta
ocasió.
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Volem compartir amb vosaltres alguna d'aquestes receptes.

LA RECEPTA
PASTÍS DE VERDURES AMB SALSA DE
IOGURT I MOSTASSA
200 g. de carbassons
100 g. de pebrots vermells en conserva
100 g. de xampinyons
3 ous
250 g. de iogurt
250 g. de farina
1 sobre de llevat
20 g. de parmesà ratllat
sal, pebre, oli, llimona, mostassa, mel

Pelem i tallem a rodanxes el carbassó.
Rentem els xampinyons i els tallem.
Posem la cassola al foc amb oli i hi
afegim les verdures tallades i els
pebrots. Ho salpebrem i ho deixem
coure fins que la verdura sigui tova.
Mentrestant, en un bol barregem els
ous amb 125 grams de iogurt i una mica
de sal. Hi afegim la farina, el llevat, 6
cullerades d'oli,el parmesà ratllat i les
verdures cuites.
Posem la massa en un motlle de plumcake o en motlles individuals de
magdalenes. Al forn a 180 graus fins
que estigui cuit.
Preparem la salsa barrejant 125 grams
de iogurt amb un raig de llimona, dues
cullerades de mostassa, sal, una mica
d'oli i mel.

Activitats al Casal Cívic
INFANTS – JUGAR I LLEGIR
Per infants de 4 a 12 anys.
Jugar ofereix un espai de trobada
especialitzat en el joc mitjançant activitats
de joc dirigit, joc lliure i tallers. D'altra
banda, Llegir aporta un espai més tranquil
dotat de llibres i materials apropiats, on es
potencia l'hàbit de la lectura i el gust pels
llibres.
De dimarts a divendres, de 17 a 19 h.
JOVES
Hip-hop Ball coreogràfic modern per a
infants i joves

(gener –juny 2016)
Labor de retalls (patchwork) Costura a
partir de la unió de retalls de roba.
del 25 de gener al 18 de març- 1r trimestre
del 1 d’abril al 20 de juny- 2n trimestre
dilluns de 15 a 16.30h- grup inicial
divendres de 15 a 16.30h- grup avançat
Taller de bijuteria vintage Crea i
personalitza les teves joies al estil dels anys
20.
del 10 de febrer al 2 de març. Dimecres de
15 a 16.30h
Associació de veïns barri del Xup

del 1 d’abril al 17 de juny- 2n trimestre

Taller d’scarpbooking de primavera Crea
elements decoratius en base al treball del
paper.

divendres de 18 a 19h

del 4 al 25 de maig. Dimecres de 15 a 16.30h

del 15 de gener al 18 de març- 1r trimestre

Associació de veïns barri del Xup

Associació de veïns barri del Xup

ADULTS I GENT GRAN

Ganxet

TALLERS TRADICIONALS I ARTESANALS

del 28 de gener al 17 de març- 1r trimestre

Taller de costura creativa Imagina, crea i
transforma la teva roba.

del 31 de març al 23 de juny- 2n trimestre

del 11 de febrer al 17 de març- 1r trimestre
del 31 de març al 23 de juny- 2n trimestre
dijous de 16.45 a 18.15 h
Associació de veïns barri del Xup

dijous de 15 a 16.30h
ACTIVITATS FÍSIQUES
Gimnàstica suau Exercicis especialitzats per
a gent gran o amb problemes de salut.
del 26 de gener al 15 de març- 1r trimestre

Taller de costura solidària Confecció de roba
per als nens de les Filipines

del 29 de març al 21 de juny- 2n trimestre

del 18 de gener al 14 de març- 1r trimestre

dimarts de 16.30 a 17.30 h

del 4 d’abril al 20 de juny- 2n trimestre

Posa’t en forma ballant Coreografies
senzilles i divertides amb molt de ritme

dilluns de 16.45 a 19.30h
Associació de veïns barri del Xup

del 25 de gener al 14 de març- 1r trimestre
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del 4 d’abril al 20 de juny- 2n trimestre

ACTIVITATS CULTURALS

dilluns de 18.30 a 19.30 h

Com mirar
simbolisme

Fitness i ball Tonifica i enforteix el teu cos al
ritme de la música.

un

quadre

Composició

i

del 9 al 23 de febrer

del 26 de gener al 15 de març- 1r trimestre

dimarts de 16.30 a 18 h

del 29 de març al 21 de juny- 2n trimestre

Activa la memòria Exercicis d’agilitat mental
i memòria per a la gent gran

dimarts de 18.30 a 19.30h
Aeròbic Enforteix el teu cos a través del
moviment aeròbic amb música.

del 29 de gener al 18 de març- 1r trimestre
de l’1 d’abril al 17 de juny- 2n trimestre

del 28 de gener al 17 de març- 1r trimestre

divendres de 16 a 17 h

del 31 de març al 23 de juny- 2n trimestre

Coral

dijous de 18.30 a 19.30h

del 13 de gener al 16 de març- 1r trimestre

CREIXEMENT , SALUT I QUALITAT DE VIDA

del 30 de març al 22 de juny- 2n trimestre

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

dimecres de 16 a 17 h

del 13 de gener al 16 de març- 1r trimestre
del 30 de març al 22 de juny- 2n trimestre

Plantes medicinals Remeis naturals al teu
abast.

dimecres de 19.30 a 20.30h

del 3 al 24 de maig

Associació de veïns barri del Xup/ Ajuntament de Manresa

Associació de veïns barri del Xup

dimarts de 16.30 a 18h

Tai-txi El moviment de l’ànima. Harmonia,
equilibri i emocions.

Tur gastronòmic per Europa Cuinem plats
francesos, anglesos, italians....

del 13 de gener al 16 de març- 1r trimestre

del 24 de febrer al 16 de març

del 30 de març al 22 de juny- 2n trimestre

dimecres de de 17 a 18.30h

dimecres de 17 a 17.45 h

Cuina 100% natural Taller de cuina fresca i
saludable.

Centre Urpina - Fundació Ampans

Emocions i intel·ligència social L’equilibri
entre els sentiments i la raó.

del 4 al 25 de maig
dimecres de 17 a 18.30

del 12 al 26 d’abril. Dimarts de 16.30 a 18h

INSCRIPCIONS: a partir del 7 de Gener del 2016, de 15 a 20h
Casal Cívic Pare Ignasi Puig
Tel. 93 875 15 77 – fax 93 875 10 77 - cc.pareignasipuig@gencat.cat
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AGENDA
Sortides de l’AVV

