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EDITORIAL
Veïns i veïnes del Xup,
Aquest és el meu 1r article com a presidenta
de l’associació del barri i és molt difícil d’escriure perquè el Ferran ja no hi és.
Des de l’AVV volem dir que encara ens queden
2 anys de mandat i que intentarem acabar
tots aquells projectes que el Ferran tenia
començats. El passat dissabte, 11 de març,
es va fer l’assemblea general on es va fer un
minut de silenci en honor al Ferran i es va
aprovar per unanimitat posar el seu nom a la
plaça on hi ha la seu de l’associació.
No m’estendré en totes les coses que el Ferran
va deixar engegades perquè són moltes però
sí que vull demanar l’ajuda de tots aquells que
pensin que seria una pèrdua deixar córrer tots
aquests projectes, volem demanar la implicació de tots els veïns/es del barri perquè com
més serem més coses aconseguirem, perquè
és important conèixer els pensaments i les
idees de tothom que les vulgui exposar. A tothom li agrada gaudir del barri on viu i això ho
podem aconseguir plegats. No és necessari
que tots tinguem els mateixos punts de vista,
només ens cal que tots treballem per un objectiu en comú: viure més bé al nostre barri. Tot
allò que s’ha aconseguit al llarg dels anys ha
sigut perquè hi ha hagut gent al darrere que hi
ha cregut, que ha volgut dedicar el seu temps a
la millora del seu barri.
Pensem que aquest any és molt important per
a nosaltres: tenim pendent l’arranjament dels
carrers, la conversió de l’escola en una escola cíclica, el nou institut, ens presentem al 3r
pressupost participatiu per acabar d’arreglar
la riera, les festes d’estiu... això pel que fa als
grans projectes de barri, però hi ha un munt
de petits projectes engegats que necessiten la
col·laboració de tots, per ser un barri tan petitó es fan moltes coses i no volem que això
decaigui!
No vull acomiadar-me sense donar les gràcies
a tots aquells que ens han fet arribar el seu
condol per la pèrdua del Ferran, tant a institucions com a persones anònimes. Era una
persona molt propera i molt preocupada pel
seu barri que ajudava tothom sempre pensant
en millorar la qualitat de vida de tots els que
formem part d’aquest barri.
Virginia López Sánchez, presidenta AVV

CONTINUEM
AVANÇANT
Aquest 2016 pel nostre barri ha estat un any
molt trist. Hem perdut al nostre President, en
Ferran Camps. Volem aprofitar aquesta publicació per expressar el nostre profund condol.
En Ferran va ser una persona molt dedicada al
nostre barri. Va engegar molts projectes i sempre tenia moltes ganes de fer coses perquè tots
els veïns/es poguéssim viure una mica millor.
Amb ell hem viscut moments inoblidables que
sempre ens acompanyaran: Hem aconseguit
guanyar dos projectes participatius, tot i que el
segon projecte encara està pendent de realitzar,
i ja va deixar-ho engegat tot per presentar el tercer. Hem aconseguit la promesa de l’Ajuntament
de Manresa d’arranjar els carrers del nostre barri, actuació que es durà a terme durant aquest
any 2017, aquesta reivindicació va ser molt lluitada per tot el barri, per l’AVV era un tema prioritari i, el Ferran no va deixar de demanar-ho mai,
aquest era un projecte que li hagués agradat
moltíssim veure-ho finalitzat. Ens costarà tirar
endavant, però els membres de la junta pensem
que no li hagués agradat que ara ho deixéssim
tot penjat, per això volem continuar fins que tots
aquests projectes que teníem engegats s’hagin
dut a terme.

ajuda, era una persona molt activa i disposada
sempre a ajudar a qualsevol que ho necessites.
De cara a aquest any 2017, esperem continuar
la tasca engegada pel Ferran, intentarem fer-ho
de la millor manera possible. Posarem totes les
nostres forces per poder tirar endavant i esperem que la gent ens ajudi. Serà molt difícil de
mantenir el nivell que el Ferran havia imprès a
la nostra associació però farem el que podrem.
Esperem l’ajuda de tothom que desitgi col·laborar amb nosaltres.
La junta de l’AVV

Un altre projecte important per al nostre barri
és la posada en marxa del nou institut que es
durà a terme el curs vinent. La nostra escola no
només no es tancarà, sinó que, passarà a ser institut de secundària a més de mantenir la planta baixa com a escola de primària. Pensem que
això pot donar més vida al nostre barri.
El darrer acte que es va fer sense la seva presència, van ser les Festes de Nadal, que aquest any
van ser una mica deslluïdes però que vàrem decidir de fer-les perquè ell ho hauria volgut així.
Cal dir que en finalitzar-les, tots els presents
van fer un brindis en el seu honor.
Volem agrair a tothom les mostres de condol
que hem rebut, que han sigut moltes, ja que el
Ferran era una persona molt coneguda i estimada per tothom. No serà fàcil continuar sense
ell, era una persona que li agradava sumar, sabia
com engrescar a la gent per aconseguir la seva
3

EL XUP APOSTA
PER LA RIERA
Un any més, des de l’AVV, presentem el projecte
“Adequació del camí de la Riera de Rajadell pel
seu pas pel barri” en la convocatòria de Pressupost Participatiu de l’Ajuntament de Manresa.
La present proposta s’articula com a 3a fase del
projecte que es va presentar (i guanyar) en les
darreres convocatòries del 2015 i 2016, malgrat
encara resta pendent la materialització de diferents actuacions.
Aquest projecte consisteix a adequar el camí
de la Riera de Rajadell al seu pas pel barri. En
concret, es tracta d’un tram d’un mig km, que
transcórrer des del pont de la riera fins a la zona
d’equipaments del barri (camp de futbol, casal
cívic, horts municipals, etc.). Es tracta d’un espai
natural molt proper al barri que es troba en unes
condicions poc idònies pel que fa a la seva accessibilitat, seguretat i respecte al medi ambient. En
aquest sentit, enguany, es proposa:
•
•
•
•

Millora de l’accessibilitat per sota el pont adequant baranes i habilitant una escala.
Desbrossar i netejar la llera de la riera.
Adequació d’una zona pícnic.
Replantació al boral del camí d’espècies
autòctones.

Presentació dels projectes seleccionats: Es real-

itzarà una sessió oberta de presentació de tots
els projectes per part de les pròpies entitats
a l’Auditori de la Plana de l’Om, el dimecres 26
d’Abril a les 19:30h.
Votació dels projectes: Podran votar tots els man-

resans majors de 16 anys. La votació es podrà
fer presencialment a l’Ajuntament del 27 d’abril
al 12 de maig, o per web i mòbil (APP ViuManresa) del 27 d’abril al 14 de maig.
Així mateix, per tot els veïns i veïnes del barri que
ho desitgin també es facilitarà el vot al local de
l’Associació de Veïns.
La junta de l’AVV i el PDC

EL FUTUR DE
L’ESCOLA
Any rere any hem vist com la nostra escola anava minvant en nombre d’alumnes. Això ha fet
pensar a molta gent que acabaria tancant. Res
més lluny de la realitat. Ensenyament, mai ens
havia posat sobre la taula l’hipotètic tancament
de l’escola. L’any passat ens van comunicar la
seva intenció d’engegar un institut a les mateixes instal·lacions. Ara ja podem dir que aquesta
escola passarà a ser una escola cíclica, és a dir:
les aules s’agruparan per cicles. Hi ha molta
gent que, potser, no ho entendrà perquè és una
nova experiència a què no estem acostumats.
Això no vol dir que sigui dolent, és diferent.
Des de l’AFA ens agradaria que li donéssim una
oportunitat i que tots hi col·laboréssim i que si
alguna família té algun dubte, s’acostés a l’escola per informar-se.
La nostra escola és petita i això pot ser un avantatge perquè és una escola molt propera, oberta a que totes les famílies hi vulguin participar.
Tenim diferents comissions que estan esperant
que els pares i mares s’hi apuntin. Podeu participar en les festes, anar a fer grups interactius
amb els nens/es, a l’hort, a la fruita, ... En definitiva, teniu oportunitat de participar en la vida de
l’escola dels vostres fills/es.
Volem donar les gràcies a tots aquells pares i
mares que ja hi participen que són uns quants
però que ens agradaria que fossin més.
Associació de Familiars d’Alumnes (AFA)
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EL BARRI TINDRÀ
INSTITUT!
Tenim moltes ganes que arribi setembre per
començar aquesta nova etapa a la nostra escola. Els pares del barri estan contents perquè
els seus fills podran cursar els estudis de secundària sense haver de baixar a Manresa.
Aquesta era una reivindicació que feia anys que
molta gent estava fent i, per tant, un cop aconseguida és una bona notícia però també és cert
que hi ha molts veïns que la veuen com a dolenta perquè comporta una baixada del nombre
d’alumnes del nostre centre de primària.
Quan hi ha un canvi, una novetat, sol portar incertesa perquè t’enfrontes a una cosa desconeguda, que no saps com anirà, però també és
cert que els canvis no han de ser dolents i, per
tant, afrontem l’obertura del nou institut amb
il·lusió i moltes ganes.
Per tots aquells que encara no ho saben, la part
de baix quedarà com a escola de primària i la
part de dalt quedarà com a institut. Cal dir que
les obres començaran un cop acabi l’escola, és a
dir, al juliol. El divendres 17 de març es va fer la
jornada de portes obertes on es va explicar quin
és el projecte d’aquest nou institut, val a dir que
hi va anar molta gent i que aquest nou institut
es diu “Manresa sis”.

que puguin créixer i obtenir respostes a les
seves necessitats des de l’àmbit de fer, conèixer,
conviure i ser. Això serà possible si establim una
convivència que esdevingui motor d’aprenentatge i motor social. Una convivència acollidora
que permeti crear vincles estables, continuats i
afectius entre adults i adolescents, que obri la
porta als aprenentatges i els faci duradors.
Volem enfortir els vincles entre l’alumnat perquè sabem que la comunitat és la que educa.
Amb un acompanyament des de la sinceritat i
l’emoció, amb empatia i respecte a tots els
nivells buscant l’equilibri de les nostres intervencions en funció de cada moment.
Una comunicació basada en el diàleg que permeti a cada persona sentir-se a gust i confiada.
Una confiança, que amb un règim de llibertat, i
amb uns límits clars, permeti a l’alumnat ser responsable del seu aprenentatge i el dels altres,
i a la vegada permeti als joves ser autònoms,
compromesos i participatius.
Si volem que l’aprenentatge els faci competents
per a la vida hem de proporcionar significació i
vivències properes a l’alumnat que fomentin la
capacitat d’autoaprendre i de treballar en equip,
amb un aprenentatge vivencial amb la realitat
individual, social i cultural de cadascú.
Dolors Gordó - Institut Manresa Sis

Volem donar la benvinguda a tots els nous
alumnes i professors que al setembre d’aquest
any començaran a formar part de la vida del
nostre barri. Serà un institut petit que comença
amb moltes ganes..
La junta de l’AVV

INSTITUT MANRESA SIS
L’institut Manresa Sis serà un centre de nova
creació que s’estrenarà aquest setembre
amb 2 grups de 1r d’ESO. Comencem amb il·lusió, ganes de fer, d’acompanyar, d’aprendre,
d’ensenyar i compartir amb famílies i alumnes
aquest camí apassionant que és l’ensenyament
secundari, amb tot el que comporta en l’àmbit
personal, social i acadèmic.
Volem un institut de persones i per a persones
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L’HORA JOVE

LA BIBLIOTECA
VEÏNAL
Com ja sabeu, la Biblioteca Veïnal del Xup, és
oberta cada dia de 17 a 19 h. La 1a hora de la
tarda, normalment, la dediquem a fer deures i
reforç escolar i, la 2a hora, és més lúdica, fem
treballs manuals, juguem, ...

El Casal Cívic estrena programa d’activitats per
joves: “L’Hora Jove”. L’Hora Jove, neix de la necessitat que hi ha al barri de tenir un lloc de trobada
per a joves i amb activitats dirigides específicament a aquest col·lectiu. El Casal es converteix
en un espai on els joves vénen a reunir-se per
estar junts, parlar i passar una estona de lleure
acompanyats d’una monitora i fent activitats
molt diverses tant motrius, com artístiques o
pròpiament de joc.

En aquesta ocasió prefereixo no escriure gaire,
m’estimo més posar unes fotos dels nens de la
biblio perquè pugueu veure algunes de les coses que realitzem.
Aquí tenim la Saray fent una polsera:

L’objectiu principal és acompanyar als adolescents durant aquesta etapa oferint-los suport
emocional i alhora dinamitzar el seu temps lliure
d’una manera diferent de la que farien tots sols.
Aquest programa de joves es va iniciar el febrer
d’aquest any, i es porta a terme durant tres tardes a la setmana: dimarts, dimecres i divendres
de les 4 a les 8 de la tarda a les instal·lacions
del Casal Cívic. Actualment hi ha inscrits uns 20
joves del barri de 12 a 18 anys. Aquest projecte
és totalment subvencionat per la Generalitat de
Catalunya.

I aquí amb el grup que vàrem anar a Manresa a
celebrar el dia dels Drets dels Infants:

Des del Casal Cívic intentem que els joves tinguin un cert compromís a l’hora d’assistir a les
activitats programades, poden venir a l’hora que
vulguin, dins de l’horari establert, sempre i quan
sigui l’inici de l’activitat i que romanguin fent
l’activitat fins que aquesta finalitzi.
Dins la programació de L’Hora Jove hi trobem un
ventall molt gran d’activitats: esportives, treballs
manuals, cuina, jocs de taula, tallers de moviment i salut, cine, sortides i festes.
De moment totes les activitats han estat motivadores per als joves i han tingut un bon nivell
de participació, ja que realment tots els joves hi
han assistit en la majoria de les seves hores lliures, transformant així hàbits negatius en moments d’acompanyament i diversió.
Casal Cívic
6

En definitiva, us vull recordar que venir a la biblioteca també pot ser divertit, que estem oberts
a tothom qui vulgui venir.
No vull marxar sense donar les gràcies a aquells
pares/mares que fan l’esforç de venir i donar-nos un cop de mà.
Us esperem a la biblioteca!
Biblioteca Veïnal

CLUB DE FUBOL
PARE IGNASI PUIG

Desde el CF Padre Ignacio Puig queremos agradecer todo el apoyo que tanto socios simpatizantes y vecinos habéis dado al equipo para llevarlo a la situación que esta 1º en el grupo 2º de
4ª Catalana y con grandes aspiraciones de conseguir lo que hace unas cuantas temporadas se
nos ha resistido que es el ascenso de categoría
y poder estar donde este club y jugadores se
merecen, no voy a decir que es la mejor plantilla
que ha tenido el club en estos 50 años de vida
pero sí que estoy seguro que es una de las mejores que hemos tenido a lo largo de la historia,
es por todo esto que pedimos a todos los socios
y simpatizantes que vengáis a apoyar al equipo
en este tramo final de liga.
Pues nos estamos jugando junto con el Manresa el liderato y esto sin vuestro apoyo no se
consigue, es por lo que tanto jugadores como
Club pedimos vuestro aliento para que seáis el
jugador número 12 que todo equipo campeón y
con aspiraciones se merece.

CARNESTOLTES

Muchas gracias y arriba xuperos que todos juntos podemos y lo lograremos.
Junta y jugadores

Aquest any hem celebrat la Festa de Carnestoltes al Casal Cívic amb els nens del programa “Jugar i llegir” i els joves inscrits a “L’Hora Jove”.
Primer ens hem disfressat tots de cuiners del
programa televisiu “Masterchef” amb les disfresses que han confeccionat els mateixos nens
durant aquestes setmanes al casal.
Després ens hem reunit a la pista i ens hem distribuït en grups per poder participar en el joc de
pistes que ens han preparat els monitors per als
comerços del barri. Ha estat molt bé perquè els
joves han fet de cap de grup i han acompanyat
als més petits. Hem tornat al casal i hem trobat
al Rei Carnestoltes que ens esperava per poder
començar la Festa. Hem berenat tots plegats i
hem anat a la minidisco amb llums de colors i
tot seguint el ritme de la música i coreografies
del joc Just-dance amb pantalla gran.
Joves, nens i monitors hem ballat fins al final i
podem dir que ha estat una celebració de Carnestoltes fantàstica.
Els nens i nenes del Programa “Jugar i llegir”
del Casal Cívic
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UNA SETMANA MEDIEVAL DIVERTIDA A L’ESCOLA

Per tal de fer un bon començament, vam anar a realitzar una visita al castell fortalesa de l’Oller del Mas
per aprendre coses de la Sèquia i de l’època medieval. Allí els monitors ens van explicar els estaments
medievals, el segle que va començar l’època i quan va acabar. També ens van ensenyar el castell i els
voltants. Finalment vam pintar unes olletes de terrissa.
Després de la sortida tots i totes des de P3 fins a 6è ja vam començar a realitzar moltes activitats:
tallers, dossiers on hi havia activitats de totes les assignatures, jocs, construcció de jocs, visionats de
pel·lícules... tot sempre entorn l’època medieval.
I... com a bon final, el divendres 24 de febrer tots els cursos vam elaborar menjars: pa amb oli i sucre,
broquetes de fruita, pa amb codonyat i pa amb formatge. A la tarda vam anar al gimnàs i per cicles vam
fer una demostració del treballat a música durant la setmana. En acabar vam poder fer un bon berenar
tot assaborint els menjars elaborats entre tots i totes. Volem donar les gràcies als voluntaris que van
ajudar a muntar les taules amb els menjars.
Potser us pregunteu la raó de celebrar aquesta setmana i és que fa molts anys per allà el segle XIV
va passar que a Manresa no plovia i la gent es moria de set, igual que els conreus, els consellers van
decidir construir una sèquia per fer arribar aigua del riu Llobregat a la ciutat. Aquesta construcció havia
de passar per les terres d’un Bisbe i ell no va donar permís, però els Manresans no li van fer cas i van
continuar fent-la, aleshores ell molt enfadat els va tancar totes les esglésies de la ciutat, però un 21 de
febrer de l’any 1345 un raig de Llum va arribar des de Montserrat a la nostra ciutat i aleshores el Bisbe
va deixar continuar la construcció de la Sèquia.
Ara ja sabeu la importància d’aquest raig de Llum per a la nostra ciutat i també per a la nostra escola.
La classe del Drac de Manresa – Escola Muntanya del Drac

El bus urbà incorpora abonaments per a aturats i nens i nenes
El servei de bus urbà ha incorporat una nova targeta T-Mes (abonament mensual personal intransferible) bonificada per a persones en situació d’atur. El preu
serà de 9,95 €, que equival al d’una targeta T10 d’una zona. Serà una T-Mes amb
un descompte del 80%. Per poder obtenir el títol, caldrà presentar una certificació
emesa pel SEPE o el SOC. Per altra banda, pels nens i nenes de 4 a 16 anys existeix la T-16, una targeta de transport públic amb un preu de 35 euros i es pot
utilitzar durant tot l’any amb un nombre il·limitat de viatges. Per poder-la tramitar cal tenir DNI/NIE, o passaport i llibre de família, ja que és personalitzada.
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Per més informació i tramitar aquests abonaments:
Estació d’Autobusos de Manresa (902 026 028)

SERVEI D’ORIENTACIÓ
SOCIOLABORAL (SOS)
Des del SOS 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.
Aquest servei s’ofereix tant al local de l’AVV del
Xup, així com al Punt Òmnia ubicat al Casal Cívic.
Si busques feina o vols millorar la teva situació
sociolaboral, això t’interessa!
AVV, Punt Òmnia i PDC

XARXA D’INTERCANVI
L’Ecoxarxa del Bages “A bona hora”, és una
xarxa oberta de persones, comerços, petites
empreses i associacions que ofereixen i intercanvien serveis i productes. Pots oferir i intercanviar el que vulguis, amb gent del barri i de la
comarca.
Més informació a abonahora.wordpress.com
Si t’interessa formar part d’aquesta xarxa, vine
al local de l’AVV i des del PDC t’ajudem!

HORARIS PUNT ÒMNIA
Som al Casal Cívic i que el nostre telèfon és el
938725304, obrim a les tardes i els tallers son
gratuïts.

Taller Ocupacional del SOC permite a
los usuarios aprender a hacer curriculums,
cartas de presentación, entrevistas así como
la inscripción en diferentes portales de empresas temporales y también bolsa de trabajo
etc... Ponemos en tus manos diferentes aplicaciones de móvil y páginas web para poder realizar tú mismo tus propios curriculums, cartas
de presentación, etc.
El

Puedes pedir información en el mismo Punto
Òmnia o bien dirigirte al SOC de Manresa para
poder realizar este curso que es completamente gratuito, el único requisito es que estés
en el paro.
Punt Òmnia
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L’Entrevista
Isabel Acero

A càrrec dels nenes i nenes del programa “Jugar i
llegir” del Casal.
Isabel Acero és coach i psicològa. Properament
realitzarà al Casal Cívic el taller: “COM SER FELIÇ
EN 30 DIES”, amb l’objectiu de donar eines als
participants per millorar el seu nivell de felicitat.
Aquest curs es portarà a terme del 8 maig al 5 de
juny, de 17 a 18,30h (inscripcions al Casal).
D’on vens? T’agrada ser psicòloga?
Jo visc a Sant Fruitós de Bages, molt a prop de
vosaltres.
Sí que m’agrada ser psicòloga. Des de molt jove vaig
decidir dedicar-me a la psicologia per poder ajudar a
la gent.
Com vas començar?
Primer vaig estudiar, vaig fer batxillerat i després vaig
fer la carrera de psicologia a la universitat. Vaig fer les
pràctiques i després a poc a poc vaig poder començar
a treballar de psicòloga.
Que és la psicologia?
És una ciència que estudia el comportament humà,
estudia com es comporten les persones, per tal de
poder saber què fer quan una persona està molt trista, o té algun problema per alguna situació concreta.
Llavors poden anar als psicòlegs per intentar solucionar els seus problemes.
Com aconsegueixes fer feliç a la gent en 30 dies?
Jo no aconsegueixo res per mi sola, són les pròpies
persones que ho aconsegueixen. Ens proposem 30
dies perquè és el període de temps en el qual es realitza aquest taller.
L’objectiu en si és que les persones puguin trobar el
camí per ser feliç. Potser no caldran els 30 dies, simplement quan trobin aquest camí aconseguiran ser
feliços.
Alguna vegada no has aconseguit fer feliç a algú en
30 dies?
El que és més complicat és l’actitud de cada persona.
Els psicòlegs no tenim una vareta màgica per fer feliç
a la gent.
Com et sents quan fas feliç a algú?
Em sento feliç, satisfeta. Quan veig que les coses van
bé jo també hem sento bé.
I si algú està en una situació de tristesa, tu també et
sents trista?
Si, d’això se’n diu empatia. Quant ets psicòloga tens
una empatia molt gran que t’ajuda a posar-te en el
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lloc de la persona i poder entendre i comprendre perquè aquella persona esta trista.
Es difícil aconseguir que la gent sigui feliç?
Si no volen sí. El voler ho és tot. Si la persona vol pot
fer qualsevol cosa.
Si no ho aconsegueixes et rendeixes?
Depèn, no és rendir-se però potser has de donar temps
a la persona perquè pugui trobar el seu moment. Com
dèiem abans el voler és poder i si aquella persona no
vol, difícilment aconseguirem la seva felicitat. La felicitat és seva no meva. Tan de bo tinguéssim una vareta
màgica.
Amb nens és diferent que amb adults?
Sí una mica. Els adults tenim més experiències i més
complexes. En canvi els infants sou molt més naturals, no penseu en que dirà la gent i per tant, és més
fàcil.
Dediques molta estona a la teva feina?
Depèn del dia, sóc autònoma i no només vaig a un
centre, vaig a diferents centres fent formacions com
la que faré en aquest casal.
Ajudes a la gent per vocació o per diners?
Per vocació, des de ben petita jo volia ajudar a la gent
i com que la sang no m’agradava i per tant metge no
podia ser, vaig decidir ser psicòloga que és una altra
manera de poder ajudar a la gent.
Ets feliç? Perquè?
Sí , ara mateix sóc molt feliç. M’agrada el que faig, la
meva família, la feina...
En qui t’has inspirat per fer aquest taller?
M’he inspirat en poder ajudar a la gent que aprengui
que les petites coses del dia a dia són les que et poden
fer feliç.
Quin procés segueixes perquè la gent sigui feliç?
Utilitzarem una eina que és “la roda de la vida”
, i veurem en quins aspectes de la teva vida (feina,
família, amics...) cadascú pot millorar una mica més
per poder ser feliç .I a partir d’aquí anirem fent cosetes
per ser feliç dia a dia...

L’ Agenda
Dimecres 29 de Març

Del 25 d’Abril al 20 de Juny

Xerrada Garantia Juvenil

Taller de nutrició per la gent gran:
Alimenta el teu benestar

Organitza: Associació de Veïns i PDC

Els dimarts de 17:30 a 19h

Organitza: Casal Cívic i Obra Social La Caixa

Del 8 del Maig al 5 de Juny
Taller de coach:
Com ser feliç en 30 dies
Els dilluns de 17 a 18:30h
Organitza: Casal Cívic

Diumenge 21 de Maig
Torneo de Petanca
“Bar del Medio” modalidad dupletas
Organitza: Club de Petanca Pare Ignasi Puig

7, 8 i 9 de Juliol
Festes d’Estiu
Dissabte 22 d’Abril

Organitza: Associació de Veïns i entitats

Feria de Abril

Organitza: Associació de Veïns i
Comissió de Joves

Diumenge 23 d’Abril - Sant Jordi
Parada de llibres i roses
Organitza: Associació de Veïns
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