


Nota de Premsa 

Festa Major del Xup – 13, 14 i 15 de juliol de 2018 

Un any més arriba la Festa Major del barri del Xup que impulsa des de fa dècades l’Associació 
de Veïns amb la col·laboració del conjunt d’entitats, comerços i serveis del barri. 

Enguany, les festes s’iniciaran el proper divendres 13 de juliol amb la Cercavila i Batukada a 
càrrec dels Reis del So, el sopar jove, l’actuació d’Antonio “El Remendao” i la fi de festa amb 
música disco. 

Les activitats es reprendran el dissabte 14 de juliol amb una demostració d’artesania i dinar 
marroquí, i ja per la tarda la celebració seguirà amb una remullada i animació infantil a càrrec 
de Maneluty. Així mateix, tot seguit tota la quitxalla gaudirà d’un berenar popular, gentilesa de 
l’Estanc Pla. A continuació es disputarà el partit de futbol dels veterans i un taller de Batukada 
infantil a càrrec dels Reis del So. 

Al vespre tindrà lloc el Pregó de Festes a càrrec de dues persones que van donar molt suport al 
barri durant la dècada dels 70 i per les quals l’Associació de Veïns n’està profundament 
agraïda: l’escriptor i periodista Josep Maria Bertrán Teixidor i l’arquitecte i urbanista Ton 
Baraut Guilà. 

La nit de dissabte es tancarà amb una botifarrada popular i el gran ball de nit amb l’orquestra 
Huracan Band. 

Per acabar les festes, el diumenge 15 de juliol es celebrarà el Torneig de Petanca, la 5a 
Trobada de Puntaires de la comarca i finalment el Dinar Popular i de la 3a edat. 

Des de l’Associació de Veïns volem animar a tota la gent del barri (i més enllà) que tornin a 
sortir al carrer i que participin, col·laborin i gaudeixin de totes les activitats. 

Bona Festa Major a tothom, 

Fem barri! 

Xup, 5 de juliol de 2018 

Associació de Veïns del Xup 

 





És el que desitgem a la Festa Major del Xup
durant molts anys més.
Feliç 53 edició! 

endesa.com
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La FAVIBC, Federació d'Associacions 
de Veïns d'Habitatge Social de 
Catalunya, disposa de més de 100 
associacions per tot el territori català. 
Gairebé tres dècades que li han permès 
consolidar-se com una entitat de 
referència al món veïnal dels primers 
parcs d'habitatge públic català. La FAVIBC 
treballa per enfortir i renovar el teixit 
associatiu mitjançant el suport a les 
associacions de veïns dels barris 
d'habitatge social, la promoció del 
voluntariat i la participació comunitària, 
incidint en els col·lectius més vulnerables: 

joventut, infància, immigració, dones, 
tercera edat, persones sense ocupació, i 
persones en risc d'exclusió.
La Federació treballa en programes 
socioeducatius impulsats per les adminis-
tracions: foment del voluntariat, eines per 
a la cohesió i la inclusió social, alfabetitza-
ció digital com a mitjà per millorar i afavorir 
la vinculació de les persones a la comuni-
tat, foment del civisme i de la participació 
de tots els col·lectius. 

Contacta

932687788

al teu costat!
La Fundació Privada de Serveis pels Usuaris d’Habitatge Social millora la qualitat del 
servei i ofereix solucions veïnals solidàries, bona relació amb els usuaris i servei d'atenció 
contínua.
El paquet bàsic de gestió inclou:
• Gestió de tots els rebuts dels subministraments de la comunitat.
• Assistència jurídica, incloent la gestió de la morositat.
• Assegurança obligatòria comunitària.
• Comptabilitat de la comunitat.
• Reunió anual de liquidació.

La FUNDACIÓ i la FAVIBC traslladen les seves oficines al carrer Brasil 2- 4 de Sabadell
www.favibc.org | www.fundaciohabitatge.org

Contacta

935839559



SALUTACIÓ DE LA AV XUP    

 

Estimats xuperos/as!!!!!!! 

 
Com cada any al mes de juliol, les festes tornen a ser aquí. Aquest any, personalment, son les 
darreres que muntaré. Penso que el meu cicle ja s’ha acabat, que estic una mica cansada i que és 
necessari que entri gent nova, amb moltes ganes i il·lusió per fer moltes coses pel nostre barri. És 
necessari que la gent del barri treballi per millorar l’entorn on viuen, és necessari que estimin 
aquest entorn i que, entre tots el cuidem. Ja fa 53 anys que el Xup es va construir i hem passat 
èpoques de tots colors. Ara, penso que estem en una època fosca on la gent ha perdut les ganes 
de fer coses. Els gegants del Xup és una de les entitats que ha desaparegut aquest any i, per 
desgràcia, potser no serà la única. Actualment a la junta de l’AV només som dues persones i les 
dues estem cansades, necessitem relleu i això és el que demanem de forma urgent. 

Agrair a tots els voluntaris que ens ajuden cada any a  muntar aquestes festes, amb tota la feina 
que comporta, sense ells les festes no serien possibles i no vull dir noms perquè segur que em 
deixaré algú i, la veritat és que tots son molt valuosos. També cal dir que ens ho passem molt bé 
muntant les festes, que ja son molts anys i que tots això ha fet néixer vincles molt forts entre tots 
nosaltres, Això es fer barri, estrènyer els lligams entre les persones que hi vivim,  ajudar-nos si cal, 
divertir-nos plegats i, com no, si cal, també discutir-nos i tornar a reconciliar-nos. 

Com cada any demanem a tota la gent del barri que, per les festes, tornin a sortir al carrer, que 
ballin, que participin en totes les activitats que tenim programades, que gaudeixin al màxim i que 
no s’oblidin de col·laborar amb nosaltres. 

El barri ha d’estar viu, hem de lluitar per tenir un entorn millor, hem de ser gent per demostrar a 
les administracions que la gent del Xup es preocupa pel seu barri i que estem disposats a lluitar. 
Som un barri que tots ens coneixem i això ho hem d’aprofitar. 

Fem barri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

LA JUNTA 

 

L’AAVV ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR L’ORDRE DE PROGRAMACIÓ EN CAS DE FORÇA MAJOR 
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BAR DEL MEDIO

SOPARS A LA FRESCA!
· Paelles per encàrrec (mixta, llamàntol...)
· Tapes variades.
Menús personalitzats per a grups i molt més!
Us esperem!

Bones Festes





19



20



21



22





24



25





Sílvia Alonso Terme 
Responsable del Casal Cívic Pare Ignasi Puig 

Vaig aterrar al barri ara fa vint anys. Havia tingut altres feines, però cap altra que 
m’hagués aportat tant en vivències i bons moments com aquesta que ara començava. 
Era molt jove, però recordo com si fos ara la càlida benvinguda de les senyores. Les 
meves estimades senyores, i els meus nens del Jugar i Llegir. Em vénen al cap grans 
moments: per exemple cantant amb entusiasme a l’autobús en les sortides culturals. 
Em vaig sentir part del barri de seguida. 
 
Poc a poc vam anar fent més activitats, el Casal va anar creixent. Va arribar gent 
d’altres barris, eixamplant la gran família del Casal. Recordo amb gran il.lusió les Festes 
del barri, l’emoció amb la que es vivien –i encara es viuen-, l’inici de la Colla Gegantera, 
els musicals dels Joves, quins grans records! Quant talent, quanta energia, i quina 
satisfacció!! He vist créixer aquells nens i tots els que han passat, ara ja són adults: els 
porto al cor. 
 
I tota la gent que ha passat i és ara al Casal: els usuaris però també les entitats, els 
monitors, ... Tothom ha deixat el millor d’ell mateix a l’equipament i al barri. Estic molt 
agraïda per tot el que la gent ha aportat amb la seva dedicació i esforç, però el que 
més han demostrat és l’amor per la seva feina, amb la convicció que cada petit canvi, 
en una actitud, en una emoció, en un gest, ... és poderós. 
 
Per acabar, vull tenir un record especial per a tota la gent que creu en el barri i treballa 
per a que sigui cada dia una mica millor. Necessitem molts Vizcaínos, Juans de los 
Pájaros, Ferrans, Virginies i Albes, aquí i a tot el món. 
 
Manresa, juny de 2018 
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TODOS LOS DEL CORNER OS DESEAMOS FELICES FIESTAS

LOS FINES DE SEMANA, VEN A PROBAR NUESTRA BRASA
TEL: 657.06.32.58 / 655.66.50.07

Perruqueria
Andrea

675.32.24.86





VINE A ESMORZAR I A FER EL VERMUT A 

LA NOSTRA TERRASSA!

BRIOIXERIA  I  FORN DE PA.

CAP  DE  SETMANA  TAPES  I 

PLATS  COMBINATS

Tel: 661 67 21 25

Local nº 20  El Xup

Manresa
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