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SETMANA CULTURAL I FESTA
MAJOR 2018
SALUTACIÓ DE LA JUNTA
La Setmana Cultural i Festa Major 2018 està
dedicada als serveis sanitaris públics que tenim els
veïns i veïnes del nostre barri i que utilitzem de
forma habitual a través dels serveis d'atenció
primària, els serveis hospitalaris i les emergències
mèdiques.
La nostra Setmana Cultural es caracteritza per la realització d'una temàtica
d'interès general, que any rere any, oferim als nostres veïns i veïnes a través
de les xerrades, col·loquis, exposicions i visites de diferents professionals i
experts en la matèria, que donen rellevància als actes programats.
A més a més, durant aquesta Setmana Cultural i Festa Major 2018, no
oblidem els espais lúdics i diversió que oferim especialment per als més
petits del barri, i en conseqüència un espai de germanor i moments per
compartir per als adults.
Des d’aquestes línies i en nom de tots els membres de la Junta Directiva,
volem animar-vos a participar en els diferents actes programats que us
presentem en aquest programa i que estan directament relacionats amb les
activitats que es realitzen durant tot l’any en aquesta la vostra associació de
veïns.
Bona Setmana Cultural i
Festa Major 2018 per a tothom!!
MEMBRES I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA
PRESIDENT:
SOTS- PRESIDENTA:
SECRÀTARIA:
TRESORER:
ADJUNT SECRETARIA:
ÀREA DONES:
ÀREA GENT GRAN:
ÀREA JOVES:
ÀREA ESPORTS:
ÀREA FESTES:
ÀREA URBANISME:
ÀREA MEDIAMBIENT:

PACO RODRÍGUEZ
ANNA ROJAS
CARMEN PUERTOLAS
MANEL LLAMAS
JOSÉ RAMÓN ROPERO
MILAGROS HUERTAS
MARIA ÁNGELES MARTÍNEZ
NADIA GARCÍA
MERCEDES MARTIL
JUANI MARTÍNEZ
JESÚS CIENFUEGOS
ANDRÉS SÁNCHEZ
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PROGRAMA FESTA MAJOR
ELS SERVEIS SANITARIS AL BARRI
del 4 al 10 de juny de 2018
Dilluns 4
20 h

Acte inaugural de la Setmana Cultural i Festa Major.
Pregó a càrrec de Dr. Francesc Abella doctor en Psicologia
Clínica i cap de la Unitat de tabaquisme de l’hospital Santa Maria
de Lleida.
Proclamació de les Pubilles i Hereus de Pius XII-Germanor 2018 i
plantada i ball de gegants a càrrec la Colla Gegantera Germanor
de Lleida, amenitzat pels grallers dels diables de Lleida.
Inauguració de la Mostra de Treballs realitzats per la vocalia de la
dona, el grup de dibuix i pintura i l’Esplai Màgic, durant el curs
2017/2018.
Exposició dibuixos de l’Ermengol relacionats amb el tabaquisme.
Humor per trencar amb l’addicció al tabac.
Refrigeri i berenar per a tots els assistents.

Dimarts 5
18 h

Activitat infantil “Els voluntaris de Creu Roja venen al barri”.
Els nens i joves podran participar en diferents activitats dirigides
sobre socors, emergències i serveis de preventius d’accidents.
Organitzat per Creu Roja Lleida.
Edat dels participants: de 4 a 14 anys.
Lloc: pista esportiva del barri.

18 h

Xerrada- Col·loqui: Com podem millorar entre tots i totes la
Salut del Barri.
A càrrec de l’equip d’atenció primària del Cap 1 de Maig, Institut
Català de la Salut.
Lloc: Local social Germanor.
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Dimecres 6
9.30-12.30h Activitat d’informàtica. Tràmits i gestions online amb el Centre
de Salut d’Atenció Primària. Com demanar cita prèvia al metge o
pediatre, consulta la teva analítica i informes mèdics, ...
Cal inscripció prèvia.
Lloc: Punt Òmnia
17 a 19.30h Cafè tertúlia a càrrec de la vocalia de la dona:
TALLER DE Suport Vital Bàsic (SVB) i ús del desfribril·lador
(DEA) per a ciutadans, a càrrec de l’empresa NeoSalus, líder en
espais càrdio-protegits.
En els darrers anys, s’ha incrementat notablement el nombre de
DEA’s instal·lats a la ciutat de Lleida, molts dels quals estan
ubicats a la via pública i per tant, recomanem com a ciutadans,
sensibilitzar-vos per saber dur a terme l'ús d'aquest aparell que
pot salvar vides.
Nota: cal fer inscripció prèvia obligatòria per poder rebre el
certificat de realització del curs (+16)
Lloc: Local social Germanor.
17 a 20 h CONEIX ELS VEHICLES DEL SISTEMA EMERGÈNCIES MÈDIQUES
Visita dels vehicles de la flota SEM- ambulàncies de SVB i SVA-, i
activitats infantils dirigides relacionades en acolorir i muntar una
ambulància retallable...
Adreçat a tots els infants del barri.
Lloc: Local Social Germanor.
Dijous 7
18 h

CONCURS DIBUIX INFANTIL. Temàtica: “els serveis sanitaris
al barri”
Edat dels participants de 4 a 14 anys. Amb 3 categories diferents.
De 4 a 6 anys, de 7 a 9 anys i de 10 a 14 anys.
Cal inscripció prèvia. Es farà entrega d’uns premis als guanyadors
els dissabte dia 9 després de la xocolatada.
Lloc: Local social Germanor.
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19 h

Xerrada - Col·loqui: Promoció de l'Autonomia Personal i
Atenció a les Persones en situació de Dependència, a càrrec
de la Sra. Marga Cansino i la Sra. Ares Pueyo, De l’equip de
Serveis Socials de l’Ajuntament de Lleida.

Divendres 8
18.15 h

MASTERCLASS ZUMBA
Vine a escalfar, ballar i divertir-te a càrrec de la monitora de
Zumba Lídia Escandell.
Lloc: Pista esportiva del barri.

19 h.

GRAN FESTA DE L’ESCUMA DE COLORS.
Els nens i nenes de l’Esplai Màgic us convidem a la festa de
clausura del seu curs 2017/2018 adreçada a tots els nens i
nenes del barri. Vine a refrescar-te!
Edat dels participants de 4 a 14 anys
Lloc: Pista esportiva del barri.

20:30 h

SOPAR-BERENAR HOMENATGE a la GENT GRAN.
Adreçat a tots els veïns i veïnes majors de 65 anys. Cal inscripció
prèvia per fer la reserva del sopar que serà amenitzat amb
música en directe.
Lloc: Local social Germanor

Dissabte 9
18 h

Animació infantil amb l’espectacle “DANSES ESBOJARRADES”
per als nens i nenes del barri, a càrrec de la companyia La Sal
dels Mars.
Edats dels participants de 4 a 14 anys.
Lloc: Pista esportiva del barri.

19 h

XOCOLATADA POPULAR per a tots els veïns i veïnes; i entrega
de premis als guanyadors del concurs infantil de dibuix.

20 h.

BALL DE TARDA DE FESTA MAJOR, a càrrec dels músics del
grup VORALMAR.
Lloc: Pista esportiva del barri.
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22h

ESPECTACLE PIROTÈCNIC i focs d’ artifici a càrrec dels Diables
de Lleida.

22h

SOPAR DE JOVES a la fresca, barbacoa al carrer.
Lloc: Pista de petanca.

Diumenge 10
9h

Com a acte de cloenda finalitzem la Setmana Cultural i Festa Major
2018 amb el TORNEIG DE PETANCA entre els equips de Pius
XII- Germanor / Jubilats de Santa Tereseta (tres categories).
Lloc: Pista de petanca.

Durant la setmana cultural es realitzarà un nou graffiti al barri. Passa a veure’l.
L’organització es reserva el dret de realitzar possibles canvis al programa de la setmana cultural i
festa major.
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PIUS XIIGERMANOR
L’Associació de Veïns Pius XII-Germanor continua un any més treballant
amb la il·lusió i col·laboració de tots els seus usuaris/es. El seu objectiu, un
any més, consisteix en millorar la qualitat de vida de tots els seus veïns i
veïnes que conformen els diferents col·lectius i grups d’activitats que es
realitzen a la nostra entitat. Destacar que l’Associació de Veïns està formada
per veïns i veïnes que en la seva majoria viuen en habitatges socials, de
propietat o en règim de lloguer, que formen part del parc públic d’habitatges
socials de Catalunya.

Al voltant d'unes 1891 persones han participat
de forma directa en les diferents activitats
realitzades, la majoria de les quals són veïns i
veïnes dels carrers de l’àmbit d’influència de
l’associació de veïns.
L’associació de veïns compta amb un conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida per ajudar a finançar part dels
projectes i activitats que es desenvolupen al barri. L’entitat també compta
amb el suport d’altres administracions públiques com ara l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya. També esta inscrita i adherida a la FAVLL
(Federació d’Associacions de Veïns de Lleida) i a la FAVIBC (Federació
d’Associació de
Veïns d’habitatges socials de Catalunya).
Durant l’any 2017, cal destacar l’activitat del Casal d’Estiu de l’Esplai Màgic,
que aquest any ha atès a un total de 72 nens i nenes de 4 i 14 anys, donant
suport a més de 58 famílies com alternativa al temps lliure de l’estiu
realitzant activitats d’educació en el lleure i activitats esportives i educatives.
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PROJECTE: ESPLAI MÀGIC
L’Esplai és un lloc de trobada d’infants entre 4 i 14 anys. Aquest any han estat un total de
28 infants els que han pogut gaudir dels temps de lleure d’una forma divertida, lúdica i
educativa en aquest servei.
A l’Esplai realitzem moltes activitats i tallers.
Aquest any hem treballat el reciclatge en moltes
activitats així com la gestió de les pròpies
emocions i la acceptació de la nostra personalitat.
A més a més gaudim de la celebració de totes les
festes tradicionals com la Castanyada, Nadal,
Pasqua, Sant Jordi, Carnestoltes, el dia de la mare
i del pare, Sant Valentí...
Tot tipus de
manualitats
i
jocs es duen a
terme durant el curs escolar i també al casal d'estiu
durant els mesos juliol i agost.
A l’Esplai també destinem una part de la tarda a l’estudi
assistit i al reforç escolar amb moltes eines que ens
ajuden a millorar les nostres habilitats i els nostres
coneixements dia a dia.

PROJECTE: ACTIVITATS PER A JOVES
Les diferents activitats realitzades d'activitats
de lleure es realitzen al Punt Òmnia. També
participen els joves en la carrossa de
Carnestoltes de Lleida i Almacelles.
A més amés els joves també fan el sopar de
joves a la fresca al finalitzar la festa major
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PROJECTE: DONA OCI I TEMPS DE LLEURE
ADONA'T, SOM IGUALS
Un any més, realitzem activitats que neixen de la pròpia
participació de les dones del barri i rodalies, a partir dels
seus interessos, necessitats i inquietuds.

TALLER DE MANUALITATS:
8 participants Dilluns de 19 a 21h

TALLER DE PATCHWORK:
12 participants dijous de 17 a 20h
CURS DE IOGA: 25 participants 17.30 a 20.45
Una de les activitats amb més èxit ja que
desenvolupar integrar els aspectes físics,
psíquics i espirituals a través de la meditació i
l'exercici corporal.

PROJECTE: GENT GRAN
TALLER DE DIBUIX I PINTURA: Dimarts
de 16:00h a 18:00h
TALLER D'ALFEBATITZACIÓ: Dimarts i
Dijous de 18:00h a 19:00h
Cal destacar que els horaris d'aquests
tallers es poden adaptar al grup per tal de
poder obtenir una màxima assistència.

Són tallers que ajuden a no perdre les relacions
personals, psicomotricitat, memòria i sobretot tenir
un moment per ells mateixos.
El taller d’alfabetització és un recurs per a millorar
la lectoescriptura, millorar la memòria i augmentar
les habilitats psicosocials del seus usuaris, la gent
gran.
9

PROJECTE: SETMANA CULTURAL I
RECREATIVA I FESTA MAJOR 2017
ACTI V I TATS REALI TZAD ES

D ATES

Acte inaugural

5 Juny
2017

Participants
215

Concurs de dibuix i xerrada
“ Temes mèdi cs: La r eeducaci ó
postural”

Juny 2017

30/20

Xerrada “Café tertúlia”

Juny 2017

22

Jocs tradicionals de gegants, i
xerrada “La mandala gegant”.

Juny 2017

36/23

Juny 2017

200/45

Juny 2017

200/27
31/300

Masterclass de Zumba + Festa de
l’escuma.
Homenatge a la Gent Gran.
Inflables, jocs infantils, xocolatada
popular.
Sopar de joves.
Sopar popular.
Gran revetlla i ball de festa major.
Total participants diferents
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1149

PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI
El Pla de Desenvolupament Comunitari és una estratègia d’intervenció
social als barris de la Mariola i Pius XII-Germanor, amb la finalitat que les
persones, el teixit associatiu, les administracions i la resta d’agents socials i
econòmics elaborin i posin en marxa un projecte de millora de la cohesió
social, a través de l'acció comunitària i participativa.
L’objectiu fonamental del Pla de Desenvolupament Comunitari i dels
projectes i activitats que vol desenvolupar, és generar processos participatius
entre els habitants del barri per així implicar-los a l'hora de donar resposta a
les seves necessitats com a col·lectiu. Per portar-lo a terme, el pla establirà
vincles de relació i coordinació amb, i entre, el teixit associatiu del territori, les
diferents entitats, l’administració pública i serveis per donar resposta a les
necessitats que es detectin i desenvolupar tot allò positiu per la identitat del
barri.
En general, les actuacions que es
plantejaran volen oferir respostes als
processos

de

millora

de

la

convivència, la cohesió i integració
social, així com la formació a la
ciutadania, el desenvolupament dels
valors

cívics

i

la

solidaritat.

Es

promourà la participació del màxim
d’actors possibles del territori amb la
finalitat d’afavorir el sentiment de
pertinença a la comunitat i fer possible
la coordinació de les actuacions que
es duguin a terme.
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PUNT ÒMNIA
L‘Òmnia és un programa d'intervenció social,
de

la

Direcció

General

d’Acció

Cívica

Comunitària, que afavoreix la inclusió social
a través de les tecnologies. Va adreçat a la
població general, principalment als col·lectius
amb major risc de vulnerabilitat, posant
especial èmfasi en les persones en situació
d'atur, gent gran, famílies, infants i joves.
La seva finalitat, és millorar i afavorir, tant
individual como col·lectivament, la inclusió i
la vinculació de les persones a la comunitat.
Potencia el treball en xarxa entre les entitats
socials i educatives i els serveis del territori,
així com les xarxes personals dels mateixos
participants

del

programa.

L’acció

comunitària ha de contribuir a teixir
lligams entre les diferents institucions,
programes i entitats ubicades als barris,
amb l’objectiu de millorar la qualitat de
vida dels seus habitants.
Durant aquest passat any 2017, han
passat pel Punt uns 460 participants, que han pogut gaudir de diferents
tallers; des de ioga, com d'estimulació cognitiva i inserció sòcio-laboral.
D'altra banda, les entitats que deriven participants al punt Òmnia durant
aquest curs, per tal de gaudir dels diferents tallers que es realitzen són: SOC,
Agrupa't, Esplai Màgic, Ningú Fora de Joc, Centre Obert Pare Palau,
Recorda i imagina, entre d'altres. Les quals participen del punt activament i
col·laboren si s'escau en diferents activitats comunitàries.
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EMPRESES COL·LABORADORES
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ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

AV PIUS XII-GERMANOR

Local Social Pius XII: Av. Pius XII. 6-8 baixos. Tel. 973 28 22 29
Local Social Germanor: Passeig de Ronda, 62-64. Tel 973 27 06 10
Email: avpiusxii_germanor@hotmail.com
Segueix-nos a

: https://www.facebook.com/av.piusxiigermanor
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PUBILLES I HEREUS
2018
PUBILLES: Leire Calage, Malak Ahbari
HEREUS: Brayan Ruiz, Sergio Fornies
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