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Estic convençuda que, amb motiu de la Festa Major del 

barri, l’Associació de Veïns de Montilivi ha programat amb 

gran dedicació i il·lusió activitats pensades perquè tothom, 

des dels més petits fi ns als més grans, hi pugui participar.

La festa del barri és una bona ocasió per trobar-se, 

passar-ho bé i compartir un territori amb projectes comuns 

que formen part d’un tot, de la ciutat de Girona. Una 

ciutat activa i dinàmica que treballa per donar resposta 

a les necessitats ciutadanes del dia a dia i desenvolupar 

programes de futur, amb l’objectiu de millorar la qualitat 

de vida de tots els seus ciutadans. Crec que la vida de 

la ciutat es construeix cada dia i no només es pot valorar 

amb avenços materials, sinó també per l’esperit i el sentit 

cívic de les persones que volen el millor per a la comunitat 

d’avui i, sobretot, per a la dels seus fi lls.

Montilivi participa activament en aquesta tasca de mantenir 

el sentit  comunitari en un barri que, entre el nucli històric 

i la Zona Universitària, ha crescut molt aquests darrers 

anys.

Ara, que el Departament d’Educació té entre les seves 

previsions la redacció del projecte d’una nova escola de 

primària i d’un nou edifi ci per als serveis educatius, és el 

moment de pensar en una futura escola bressol. Tot plegat 

dignifi carà l’espai de l’antiga escola Pericot i oferirà noves 

places escolars al barri i al conjunt de la ciutat.  

Vull agrair a l’Associació de Veïns la  generositat i l’interès 

amb què fa propostes per millorar el barri i el seguiment 

que, juntament amb la regidora del sector, fa de totes les 

actuacions que hi duem a terme plegats. Em consta que 

aquest darrer any han pogut desplegar millor les activitats 

associatives i esportives en el nou local social i en la nova 

seu i les noves pistes del Club de Petanca.

El meu desig per a aquesta Festa Major és que continuem 

treballant plegats per fer de Montilivi i de Girona un barri i 

una ciutat cada vegada millors.

Anna Pagans Gruartmoner

Alcaldessa de Girona

SALUTACIÓ DE L’ALCALDESSA
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- Dietes personalitzades

- Herboristeria

- Fitoteràpia

- Flors de Bach

- Oligoteràpia

- Alimentació biològica

- Especialitats sense gluten

- Complements alimentaris

- Cosmètica natural

c/ A. Tuyet Santamaria, 10
Tel. 972 20 28 38
17003 GIRONA

c/ Pare Coll, 6 (Sant Narcís)
Tel. 972 24 54 61
17005 GIRONA
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c/ Sant Agustí, 50 - GIRONA - Tel. 972 910 773 - vdpas.gi@gmail.com

ZONIFICACIÓ ESCOLAR DE MONTILIVI

L’Associació s’ha adreçat per carta als Serveis Territorials 

d’Educació, com a autoritat competent, i a l’Ajuntament, 

com a representant dels òrgans consultius i de proposta, 

per exposar-los el parer dels veïns en relació a la zonifi cació 

de les àrees d’infl uència dels col·legis d’educació infantil 

i primària que per al curs 2006-2007 preveu el futur CEIP 

Pericot adscrit a la zona 3 (Girona – Centre) i no a la 4 

(Montilivi – Palau) i també pels equipaments que es poden 

construir a la fi nca que ocupava l’antic CEIP Pericot.

En relació al primer tema ens ha sorprès que el futur CEIP 

Pericot estigui adscrit a la zona 3 (Girona – Centre) i que 

la línia divisòria d’ambdues zones passi pel carrer Tuyet 

i Santamaria i separi el nucli neuràlgic del barri en dues 

zones escolars diferents.

Hem consultats les actes dels òrgans de consulta i 

proposta i també hem parlat amb els responsables tècnics 

de l’Ajuntament i podem concloure que, a hores d’ara, hi 

ha una evident saturació de la matrícula a la zona 3 de la 

ciutat (Girona Centre) i que la delimitació zonal actual dóna 

resposta a una situació conjuntural i, en conseqüència, 

susceptible de canvi en cursos propers, la qual cosa 

desitgem. 

Pensem que el CEIP Pericot forma part natural del barri de 

Montilivi i que caldria evitar que els alumnes residents a 

la plaça Ciutat de Figueres, per exemple, que desitgessin 

escolaritzar-se al futur CEIP Pericot, no ho poguessin 

fer, malgrat la proximitat dels seus domicilis al centre i 

haguessin d’anar a altre col·legi de la zona, la qual cosa 

els faria haver de travessar, cada dia, avingudes molt 

transitades quan, si anessin al futur CEIP Pericot, podrien 

fer-ho xino-xano sense perill fi ns a la porta de l’escola.

Mentre no se soluciona el problema de sòl de la zona 3 i 

mentre el futur CEIP Pericot hagi d’escolaritzar alumnes 

de la zona 3 pensem que hauria de pertànyer de forma 

indistinta a ambdues zones però de cap manera atribuir-

lo a un sector en detriment de l’altre. Aquesta assignació 

indistinta la veiem possible igual com, per al curs vinent, 

el centre del Mas Quintana (C/ Riera de Mus, 19 i 19 A) 

atendrà alumnes d’ambdues zones.

En relació amb la construcció del futur CEIP Pericot és una 

ocasió excel·lent per construir-hi també un jardí d’infància 

i unes instal·lacions esportives. En el cas del cicle 0-3 de 

l’etapa d’educació infantil, tot i no ser una etapa obligatòria, 

pensem que a Girona hi ha poques places públiques. Tot i 

que cada vegada són més necessàries.

El nou col·legi haurà de tenir un pavelló i unes pistes per 

a l’educació física i la psicomotricitat i alhora, en horari  

extraescolar, aquest equipament s’aprofi taria per al barri. 

Es podrien organitzar activitats com ara manteniment, 

físic d’adults, aeròbic, concerts, balls de saló... i altres que 

actualment ja tenen prou demanda. 

ENTREPANTS CALENTS I FREDS
AMANIDES

SERVEIS DE CATERING
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Perruqueria HOME - JOVE - NENS CENTRE D’ESTÈTICA HOME - DONA

TRACTAMENTS CABINA:
HIGIENE FACIAL
TRACTAMENTS - BOTOX - FACIAL
DRENATGE FACIAL
DRENATGE LINFATIC
PRESSOTERAPIA
TRACTAMENTS CORPORALS
MASSATGE CORPORAL
FANGOTERAPIA
THALASOTERAPIA
SHIATSU FACIAL
REFLEXOLOGIA PODAL
DEPILACIÓ CERA CALENTA
DEPILACIÓ CERA FREDA D’UN SOL ÚS
PEDICURA NORMAL I SPA
MANICURA NORMAL I SPA
UNGLES DE PORCELANA
TINT I PERMANENT DE PESTANYES
MAQUILLATGE
MICROPIGMENTACIÓ
BRONCEJAT DE CAÑA DE SUCRE
SOLARIUM VERTICAL (PERSONALITZAT)
FOTODEPILACIÓ MÈDICA (1era visita gratuïta)
Hores convingudes

Promoció
Abril 5a

Aniversari
Solarium

10+2 regal

La perruqueria DARNEels ofereix els noustallats primavera - estiuper l’home, el jove i els nens

Emili  Grahit ,  22 baixos -  Tel.  Perruqueria 972 20 31 51  -  Tel.  Estètica 972 22 86 13

VIU EN UNA CASA SANA!

Harmonització d’espais
Venda d’articles
Làmpades de sal

c/ Tuyet i Santamaria, 31

170033 GIRONA

Tel.: 972 48 54 17

       616 07 49 19

fengshui@eltallerdelselements.com

www.eltallerdelselements.com

Especialitats en
Nuvis i Comunions
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ASSESSORAMENT FISCAL,
LABORAL I COMPTABLE

ASSEGURANCES

Riera bugantó, 3 local A
17003 GIRONA
e-mail: maria@coogest.com

Tels. 972 20 53 84
972 20 97 43

Fax 972 20 97 43

Mas Ramada, 3-5 i 7
Telèfons 972 20 82 88

972 21 22 55
Fax 972 22 36 17

17004 GIRONA

Llaminadures
i Regals
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Local social de Montilivi, 20 de setembre de 2005 a les 
20 h.

El president, desprès de saludar els veïns presents, va 
anunciar la participació de la regidora de barri Sra. Maria 
Àngels Freixenet durant la segona part de l’Assemblea la 
qual queda constituïda en segona convocatòria.

El president, Sr. Ternero, informa sobre els següents 
temes:
1. Activitats que es porten a terme aquest curs i balanç 
econòmic.
2. Constitució de la nova junta

1 Activitats:

Ioga. Aquest curs 2005-06 es mantenen els tres grups de 
ioga: un grup dos dies a la setmana, dimarts i dijous, i dos 
grups d’un dia a la setmana, un dimecres i un divendres. 
El preu d’aquesta activitat és de 190 euros per el curs de 
dues sessions, i de  95 euros per al curs d’una sessió.
Els ingressos d’aquesta activitat durant el curs 2004-05 
han estat de 8.150 euros import amb el qual s’ha fet front 
a les despeses i, el superàvit del qual s’ha destinat al 
pagament d’activitats defi citàries com ara:
Carnestoltes: Premis i obsequies per als participants.
Sardanes i castanyada de Fires: On varem pagar la Cobla 
Santa Maria de Blanes, les castanyes i els refrescos.
Algunes activitats com ara el concurs de dibuix i 
l’espectacle d’animació de les festes del barri i les 
Havaneres, han estat subvencionades en part per 
l’Ajuntament i el Departament de Benestar i Família.

L’activitat de guitarra i coral són conduïdes per l’Euken 
Imanol Ledesma. La primera presenta un superàvit que 
es destina a sufragar les despeses de la segona amb un 
balanç fi nal positiu de 238 euros, provinent sobretot de la 
quota única d’inscripció dels cantaires.

La coral de Montilivi: Es va crear el mes d’octubre de 
2004, està integrada per 22 cantants i, tot i la seva curta 
existència, ja ha actuat al Casal de Montilivi, a la Parroquia 
de Sant Josep a la Missa de TV2, i, per a dates properes, 
té previst actuar a l’església de Sant Miquelle a la població 
de Lucca (Itàlia).

Teatre. L’Associació té dos grups de teatre. Durant 2005 un 
grup va representar La guerra a casa. Per a 2006 el Grup 
Gurnau mantindrà aquesta obra i el Grup Montilivi estrenarà 
una de nova. Ambdós grups participen a la Campanya de 
promoció del teatre amateur de la Diputació de Girona, 
les subvencions de la qual es destinen integrament a les 

despeses dels grups. La directora, María Antonia Valle, 
participa de forma desinteressada. 

Socis
Actualment disposem de 183 socis que aporten una quota 
de 9 euros anuals.

2. Constitució de la junta:

El president, el Sr. Ternero, convida els socis a participar 
activament en la Junta per a desenvolupar les activitats 
programades i per aportar idees per millorar les actuacions 
i les relacions humanes d’aquest barri.
El president sotmet a votació la junta:

President: Ramon Ternero
Secretària: Conxita Pérez
Tresorera: Anna Mir
Vocals:  Carme Subirana
  Dolors Estanyol
  Aurèlia Sànchez
  Blas Rubio
  Robert Hernández
  Francesc Gil
  Juan López Cuenca
  Elisabeth Batlle

S’aprova la proposta de junta.
Sense més temes a tractar,  es dóna benvinguda i la 
paraula a la regidora del barri. 

Participació de la Senyora Maria Àngels Freixenet,  
regidora de barri.

La senyora Freixenet informa sobre l’actuació realitzada 
per  l’ajuntament:

S’han asfaltat dos carrers de la zona Grober  Girona per 
Girona i Punta del Pi.

Pals de telèfon.  Telefónica manifesta que per ara és 
impossible treure el cablejat dels pals de telèfon.

Pilones avinguda Montilivi-zona Grober. S’han posat 
les pilones sol·licitades. Els veïns han d’assumir el 
pagament.
S’han tallat alguns arbres i s’han arreglat algunes fonts.

Projecte Agenda 21. Una empresa porta la dinàmica de la 
reunió per a concretar els punts forts i febles del barri.
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Es celebrarà una reunió el dia 24 de setembre sobre  el 
“Pacte ciutadà per a la sostenibilitat”. El llistat de tost 
aquests punts seran els detectats per les associacions, 
veïns, centres escolars, universitat i totes les persones 
que participin en aquesta reunió.

Es fa referència a les petites defi ciències i millores pendents 
del nou local de l’associació de veïns. La regidora informa 
que l’ajuntament assumirà, , cost del tendal i que, per ara, 
no es farà càrrec de l’aire condicionat.

Precs i preguntes:
El Sr. Josep Macías proposa que es faci alguna cosa per  
controlar la velocitat i el soroll dels vehicles per Tuyet 
Santamaria. La regidora informa que en aquest carrer 
molts cotxes aparquen en doble fi la i per millorar la visibilitat 
s’han fet més grans les cantonades i s’ha desplaçat l’espai 
de càrrega i descàrrega.

El Sr. Isidro Carro manifesta que la gent no respecta els 
senyals i els vehicles van a una velocitat inadequada per 
l’avinguda Pericot.

El Sr. Rodríguez proposa que l’ajuntament posi passos 
elevats.

La regidora informa que aquest carrer és una via d’entrada 
i resulta difícil trobar la solució idoni. La regidora apel·la a 
la responsabilitat ciutadana i no descarta buscar la solució 
que resulti més convenient.

El Sr. Rodríguez  sol·licita més presència policial al voltant 
de la petanca ja que han entrat al local i que en aquet 
indret s’hi poden trobar xeringues, ampolles trencades, 
etc.

La regidora planteja que un problema que resulta difícil 
d’erradicar és el comportament dels propietaris dels 
gossos que no agafen les caques dels seus animals.

El director del Centre d’Estudis Montilivi denuncia que un 
grup d’uns cinc joves identifi cats entren, molesten, posen 
silicona, simulen que estan disparant, etc. i que  també els 
han entrat a robar.

La Sra. Freixenet informa que l’assistent social està 
treballant amb aquest joves.
Centre de Menors. La Sra. Luna comenta que un grup de 
joves es reuneix a voltant del Centre i que no poden dormir 
fi ns passades les tres de la matinada.

La Sra. Estañol denuncia que els cotxes aparquen tant 

sobre la vorera del carrer Universitat de Girona com sobre 
la rodona de Ll. Santaló, demana que s’escombrin les 
voreres,  i assenyala que s’ha posat una paperera només 
a una banda d’aquest carrer i sol·licita que es posin més 
papereres per  la banda de la universitat.

La Sra. Estañol  denuncia que un grup de joves va posar 
oli davant de la perruqueria Mari, de Girona per Girona 
amb el conseqüent perill per els vianants.

Aquestes fets es relacionen amb l’activitat d’un grup de 
joves coneguts pels serveis socials del barri.

I sense més a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:30 
hores.

Els passats dies 25 de setembre i 8 d’octubre i en el 
marc de les jornades de treball pel Pacte Cívic per la 
Sostenibilitat dels barris de Montilivi i Palau, l’Ajuntament 
es va comprometre a millorar i facilitar la participació dels 
veïns i veïnes en aquells aspectes de vida de barri. És per 
això que des del passat mes de març cada primer dilluns de 
mes em desplaço al local social per atendre les demandes 
i suggeriments que em vulgueu adreçar. De moment i 
desprès de dues sessions crec que el nivell de participació 
ha estat francament alt i que l’Ajuntament ha intentat en 
la mesura de les possibilitats i disponibilitats donar una 
resposta o solució ràpida a les demandes formulades. 
La comunicació i el diàleg fl uït entre l’administració i  la 
ciutadania facilita el benestar per uns i la gestió pels 
altres, és per això que les regidories de barri d’aquesta 
ciutat estan treballant. Espero seguir comptant amb la 
complicitat de tots  i totes.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

LA  REGIDORIA  DESPATXA  AL  LOCAL  SOCIAL
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Emili Grahit 54 Acc. - 17003 GIRONA
Tel./Fax 972 426 425

www.urbedparquet.com
girona@urbedparquet.com

Josep Lluís
Jiménez Navarro

Tel./Fax 972 23 06 71 - 17006 GIRONA
Passatge Puigneulòs, 4, 5è, 3a

Llicenciat en Medicina Tradicional Xinesa Facultat de M.T.C. 
Pekín - Escola Sup. Medicina Xinesa
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DESRATITZACIÓ  -  DESINSECTACIÓ

CONTROL TÈRMITS I CORCS  -  TRACTAMENTS PREVENTIUS

Grup Girona per Girona, escala 11, baixos
17003 GIRONA

Tel. i Fax 972 22 30 01 - Mòbil 639 36 73 85

c/ Tuyet Santamaria, 12 - Tel. 972 21 34 02
17003 GIRONA

Av. L. Pericot, 19 - Tel. 972 21 70 81
GIRONA

BAR GRANJA
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Av. Montilivi, 5

17003 GIRONA

Tel. 972 20 73 21

Carrer Nou, 23            -            Tel. 972 20 27 42
Caldes de Montbui, 119     -     Tel. 972 41 19 78
Joan Maragall, 28          -          Tel. 972 20 61 92

PERICOT
ESMORZARS DE CUBERT
Menú diari 5,80 €
Menú Cap de Setmana 7,30 €
Begudes, Bolleria, Entrepants, Cafés...
HORARI: Dilluns no festius tancat
                De dimarts a diumenge de 7 a 4,30
                Tots els festius oberts

c/ Riera Bugantó, 7 local 2
(Al costat de la Caixa de Sabadell)

Tel. 972 21 62 75 - 620 151 266 - 17003 GIRONA

Compra i venda d’inmobles
Tramitació d’hipoteques

ENS MOVEM PER TU

Passig d’Olot, 22
17005 Girona

Tel. 972 405 691
Fax 972 245 287

qfunes@girona.com
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C/ Mercaders, 16
Tel. 972 21 47 07

GIRONA

Avda. Lluís Pericot, 46
Tel. 972 42 60 37

MENÚ DIARI DE DILLUNS
A DISSABTE I DIVENDRES

Vespres peix de la costa 
i carns a la brasa

C/ Migdia, 9 · Tel. 972 23 41 43
17180 VILABLAREIX (Girona)
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PROGRAMA DE LA FESTA DE MONTILIVI 2006
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PROGRAMA DE LA FESTA DE MONTILIVI 2006

c/ Emili Grahit 64, baixos

17003 GIRONA

Tel. 972 206 470
Fax 972 485 459

altstanding@girona.com
www.altstanding.com
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JORNADES CULTURALS - CEIP “PLA DE GIRONA”

Segur que moltes vegades hem pensat que les 
Matemàtiques són difícils, que costa resoldre els problemes 
i que ens equivoquen quan fem multiplicacions i divisions. 
Però és bo pensar que hi ha moltes activitats en les quals 
s’ha de comptar i descomptar, fer grups, classifi car colors, 
triar formes geomètriques, …Les Matemàtiques serveixen 
per aprendre a raonar, pensar, classifi car, comptar, 
descomptar, … i sobretot, per jugar.

Les Matemàtiques també són divertides !

A partir d’aquesta refl exió, durant els dies 3, 4 i 5 d’Abril, 
s’han desenvolupat al nostre Centre tot un seguit 
d’activitats englobades dins les Jornades Culturals amb 
el lema  “JUGUEM AMB LES MATEMÀTIQUES”. Amb 
aquest aspecte lúdic i divertit, hem après a fer SUDOKUS, 
hem jugat a DOMINOS, hem sortit al carrer per descobrir 
formes geomètriques (en edifi cis, places, carrer, rètols, 
etc.), hem jugat a ESCACS, PARXIS, TANGRAM, i, fi ns 
i tot, pares i mares han participat en Jocs d’Enigmes i 
Dibuixos imaginatius,...

Així, doncs, les Matemàtiques són molt divertides!

Com a CLOENDA agradable i divertida, hem descobert 
que la Música també conté elements matemàtics: comptem 
passos, ens orientem dreta/esquerra, girem cap un costat 
o l’altre, fem grups i parelles, fi les paral·leles o no, rotllanes 
i altres fi gures a la pista. Això vol dir que també “BALLEM 
AMB LES MATEMÀTIQUES”. El vestuari també refl ectia 
elements matemàtics (rodones, triangles, angles, sumes, 
...) Una diada molt vistosa i festiva ja que, com a jornada 
de portes obertes, hem comptat amb l’assistència d’un 
públic molt nombrós que ha gaudit amb les actuacions de 
tots els nens i nenes de l’escola. I com a fi  de festa … 
Xocolata amb melindros, gràcies a l’aportació de l’AMPA. 
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www.pinzell-marcs.com
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EL LOCAL SOCIAL I LA PETANCA

Benvolguts veïns, aquesta fotografi a es va prendre el 

4 de juny de 2005 durant la inauguració de les noves 

instal·lacions del barri: el local social i les dependències 

del Club Petanca Montilivi.

Durant aquest any que ja ha passat el nou local de 

l’Associació s’ha destinat a diferents usos dels quals 

destaquem l’aula de música on s’hi fan les classes de 

guitarra i els assaigs de la coral. També l’utilitzem per 

fer-hi reunions de Junta Directiva i com a despatx de 

l’Associació. Com a local social també s’hi fa assembles,  

reunions de comunitats de veïns... 

I des del passat mes de març també l’utilitza la regidora 

del barri, la senyora M. Àngels Freixenet per atendre 

directament els veïns de Montilivi.

Aquesta excel·lent iniciativa es duu a terme un dia de la 

primera setmana de cada mes, de 20 a 21 h. al despatx 

del Local, prèvia entrevista concertada.

En el curt temps que fa que funciona aquesta iniciativa 

s’atenen més de quatre visites.

c/ Migdia, 88 - Tel. 972 21 09 01
GIRONA - 17003
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INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES · FONTANERIA

GAS I CALEFACCIÓ
AIRE CONDICIONAT
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ACTUACIÓ DE LA CORAL A LUCCA (ITÀLIA)

Un moment per recordar la primera actuació a l’estranger 

de la nostra coral. L’esdeveniment va tenir lloc el passat 

12 de gener a la petita ciutat de Lucca, a prop de Pisa. 

Lucca és una ciutat emmurallada de carrers estrets on 

es respira un aroma medieval. És la ciutat on va néixer l’ 

il·lustre compositor Giacomo Puccini.

L’actuació dels gironins a Lucca es va completar amb 

un concert del grup de guitarres “Acord”. Grup creat per 

l’Euken I. Ledesma, que és professor de guitarra del barri 

i director de la coral.

Aprofi tem aquestes ratlles de la revista del barri per 

convidar aquelles persones que els agrada cantar, gaudir 

de bona companyia i viatjar, formar-ne part de la coral. 

Cantem a quatre veus un repertori de peces molt ampli on 

destaquen les cançons tradicionals catalanes, basques, 

castellanes, americanes i peces clàssiques i religioses.

Des del mes d’octubre de 2004, data en que es va crear, 

fi ns a l’actualitat ha actuat al Casal Onyar de Montilivi, a 

la Parròquia de Sant Josep, a la Missa de TV2, a Lucca 

i a fi nal del passat mes d’abril a Santander i Bilbao 

acompanyada pel grup “Acords”.
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c/ Lluís Pericot, 48 - 17003 GIRONA
Tel./Fax 972 411 908
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IOGA I PRIMAVERA A MONTILIVI

El IOGA nascuda a India fa milers d’anys es manté viu 

als nostres temps com a ciència, fi losofi a, art i forma de 

viure.

La popularitat del Ioga fa que sovint el relacionem com 

a pal·liatiu de l’estrès, l’ansietat, el mal d’esquena, la 

depressió... en defi nitiva, ens aporta salut física i mental.

Donat que el  mot Ioga vol dir unió, l’intima connexió del 

cos i la ment és tal que el nostre cos i la nostra ment són 

refl ex l’un de l’altre.

Les emocions i experiències que conformen la nostra 

personalitat també afecten a la confi guració i l’estructuració 

dels nostres músculs i teixits.

Quan practiquem ioga portem el nostre cos en una 

determinada postura, que denominem “asana”, que 

compromet el cos amb accions no habituals a la vida 

quotidiana, alineant les diferents parts del cos amb una 

intensitat i precisió que requereix d’un estat mental de 

màxima concentració, per això també podríem anomenar-

lo meditació dinàmica.

És així com treballem cos i ment a la vegada, per anar cap 

a la unió amb el més íntim del nostre esser, ja que tot està 

dins nostre.

Les persones, com a éssers vius, som receptors i emissors 

d’energia. La força vital i l’energia còsmica que ens envolta 

ens infl ueix, a la vegada que també incidim en ella, portant 

pensaments positius i calma durant la pràctica.

Per si tenim algun dubte sobre l’energia és ara a la 

primavera que la natura ens la mostra fent explosió de tota 

la seva força, formes, colors i vida. Aprofi tem l’avinentesa, 

és un bon moment per desvetllar el nostre cos, alliberant-

lo de les contractures, donant-li llibertat, fl exibilitat i 

relaxació, amb el gran avantatge que incidirà directament 

en els nostres pensaments, actituds, tranquil·litat, pau, 

serenor i claredat per afrontar totes les vivències.               

                              

                                                                  Rosa M. Salvat



23

Serveis integrals en comunicacions:
· Telefónica:
Alta ADSL
Alta RDSI
Alta telèfon

· Centraletes
· Telefonia mòbil MoviStar
· Telefonia lliures
· Navegadors
· Plataformes localització

c/ Lluís pericot, 20-22
17003 GIRONA
Tel. 972 220 631
Fax 972 411 573
baldimovi@baldimovil.com

REVELAT DIGITAL EN 1 HORA

Rutlla, 100

Tel. 972 20 68 09

17002 GIRONA

Avda. Lluís Pericot, 15

Tel. 972 22 21 91

17003 GIRONA

Migdia, 52

Tel. 972 22 21 37

17003 GIRONA

Av. Lluís Pericot, 60 - 17003 GIRONA
T 972 411 480 - F 972 441 458

c/ Rutlla, 147
17003 GIRONA

Tel. 972 22 24 80 
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CENTRE DE FISIOTERÀPIA
TERÀPIES NATURALS

Carme Teixidor Herrero
Fisioterapeuta

n. col. 1566

c/ Carles de Bolós nº 8 BX - 17003 Girona - Tel. 676 109 657

SUPERMERCATS

c/ Baldiri Reixach, 8 baixos - 17003 Girona
Tel. 972 20 86 98 - Fax 972 21 40 36

e-mail: info@duplexgirona.com
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DE MONTILIVA A TANZÀNIA

Una vegada has aterrat a l’aeroport de Nairobi, penses 

que ja estàs a l’Àfrica. Però t’equivoques. Nairobi és una 

ciutat més que occidentalitzada, això sí amb els grans 

mals d’aquestes... Una ciutat moderna, amb gratacels i 

àmplies avingudes al centre i quilòmetres de barraquisme 

als afores... Un cop travesses la frontera entre Kenya i 

Tanzània, i t’endinses per camins i poblats, llavors sí 

que has entrat a l’Àfrica... El cotxe fa tombs pel camí i 

deixem enrere una columna de pols. La gent que camina 

o va en bicicleta a costat i costat del camí ni tant sols es 

mou per apartar-se del núvol de pols... Segueix el seu 

camí. Després d¡un parell d’hores arribem a Masonga, 

petita població al costat del llac Victòria. El llac és la seva 

riquesa i la seva misèria. Riquesa per tot el suposa tenir 

aigua tant a l’abast, una mica de peix per a poder subsistir 

i una via de comunicació. Misèria per tot el que suposa 

de malalties pels paràsits i insectes que viuen vora el llac, 

perquè l’aigua la segueixen portant sobre el cap en grans 

recipients dones i nens i perquè al llac hi ha sobreexplotació 

i cada cop costa més aconseguir una bona pesca. Durant 

els dies que hem estat a Masonga però ens hem hagut 

d’adaptar a unes condicions molt diferents de les que 

vivim ordinàriament. Sense electricitat. Unes senzilles 

bateries de cotxe o algunes plaques fotovoltaiques per 

poder sortir del pas. Això fa que quan arriben les 7 de la 

tarda es preparin les espelmes que ens acompanyen quan 

el sol s’ha post. Tampoc arriba el telèfon i no es pot trucar 

a ningú. Últimament ja es començava a veure algú amb un 

mòbil, però es poden comptar amb una mà. I, fi nalment, 

sense poder disposar d’aigua potable corrent. La tècnica 

és treure aigua del llac, bullir-la i fi ltrar-la. Evidentment 

sempre l’hem pres natural, perquè en el supòsit que hi 

hagués, on connectaríem les neveres?

Però, tot i aquestes mancances, n’he fruït. Algú es pot 

preguntar com és possible que sense aquestes coses, 

que se’ns fan tan absolutament necessàries al nostre 

món, allà hàgim pogut viure i no hem fet tan malament. 

Si, en primer lloc, perquè han estat 40 dies i no una vida 

sencera; en segon lloc, perquè segurament tot això no és 

tan necessari com pensem; i tercer perquè el contacte 

amb la gent fa adonar-te que tampoc calen tantes coses 

materials per a fruir del contacte amb els altres.

Sens dubte el més important de la nostra experiència ha 

estat la riquesa de poder-nos relacionar amb persones 

amb noms i rostres concrets que ens han ofert la seva 

senzilla casa de fang i palla amb un “karibuni” (benvinguts) 

i un somriure a la cara. Sempre disposats a conversar amb 

nosaltres i acollir-nos a casa seva.

Només hem pogut donar “asante sana” (moltes gràcies) a 

tots els que ens han acollit. A part del treball que hem fet 

en la creació de piscifactories, també hem col·laborat amb 

el dispensari de Saint Mary i del qual poden gaudir fi ns 

a 700 famílies. És un senzill dispensari que compta amb 

molta bona voluntat i amb molta ajuda externa.

Les dues principals necessitats que hi ha són l’educació 

i la sanitat. Si que és cert que el govern tanzanes ha 

d’utilitzar els diners de la condonació del deute extern 

per a ambdues prioritats: salut i educació, però també és 

cert que encara queda molt per fer. Per a l’educació es 

destinen molt esforços i, més o menys, se’n surten, però, 

encara avui, moren infants per malària, per infeccions 

gastrointestinals i per paràsits que no haurien de ser cap 

problema. D’aquí la importància de la tasca que es fa des 

del dispensari.

Nosaltres continuem donant suport a aquesta tasca i 

ho fem recordant persones que hem conegut: sister 

Catherine, Peter, Maria, Anduka, Pepe, Marcelino, Kevin, 

Eli Bariki, Viola, Vero, Maurice, Babú, Alfani, Awiro, Aoro... 

Gràcies per compartir una estoneta de les vostres vides 

amb nosaltres. Gràcies per obrir-nos casa vostra i el 

vostre cor.

                Gabriel Delgado 
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El passat 30 de març varem penjar la nova web de 

l’Associació. Entre les noves aplicacions podem destacar 

la millora dels formularis i un accés més directe a la 

informació de la web. També s’ha instal·lat un comptador 

de visites que ens permetrà avaluar la utilitat de la web i el 

nivell de consultes. La seva visita ha de permetre l’accés 

a la informació més recent i important de l’Associació. En 

aquest sentit estem molt interessats a promoure aquest 

mitjà de comunicació.

També la web ha de facilitar l’accés a la informació de 

l’Associació a l’Ajuntament, la Diputació de Girona, altres 

administracions i als mitjans de comunicació, sobretot a la 

premsa escrita local. Una informació que roman a la web 

acompanyada de fotografi es estarà a l’abast dels diaris 

per a la seva posterior publicació.

El domini actual és montilivi.org, també es pot accedir 

directament a través de la http//www.cdgir.com/montilivi 

del servidor de  Caixa de Girona. Actualment estem a 

l’espera que se’ns adjudiqui el domini .CAT de forma que 

podrem accedir-hi a:

www.montilivi.cat

NOVA WEB DE L’ASSOCIACIÓ

BUTLLETI PER A NOUS SOCIS

Nom:
Cognoms:
Adreça:
Núm. Compte o llibreta
Data: Girona,          de     200            Quota anual: 9 euros
Signatura:       Mail:

Dipositeu aquest butlletí a una de les bustie sque teniu a la vostra disposició al Casal Gent Gran Onyar.
Ens posarem en contacte amb vosaltres.

c/ Pere Compte, 1 - 3er. 4a. - Tel. 972 23 54 56 (Girona)

· Mastge corporal, estrès,
contractura, lumbàlgia etc.

· Tractaments corporals,
cel·lulitis, obesitat

· Clioteràpia, venes fredes, circulació
· Depilació elèctrica, pinsa i agulla

· Depilació cera calenta
· Depilació baixa temperatura

per la mala circulació
· Tractaments facials

· Neteja de cutis
· Maquillatge

· Tint de pestanyes
· Manicura i pedicura

· Auriculopuntura

DIPLOMADA EN
QUIROMASSATGE
DRENATGE LIMFÀTIC I
REFLEXOLOGIA PODAL




