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Editorial
Un any més, la quarta edició dels Pressupostos Participats convidarà els 
5.903 veïns i veïnes censats a Montilivi a votar un dels quatre projectes 
aprovats definitivament a la reunió de la Comissió Mixta de Ciutat, que va 
tenir lloc el passat 12 de maig de 2016 al Centre Cívic Pla de Palau.

Amb l’objectiu de facilitar al màxim la participació, enguany, s’allarga el 
període per a la consulta electrònica. Es podrà votar des de qualsevol 
dispositiu des de l’1 fins al 12 de juny al web girona.cat/votabarris, dotze 
dies en què els veïns i veïnes de Montilivi podran escollir el seu projecte 
preferit. Per a la consulta electrònica, caldrà utilitzar la informació d’accés 
(credencials) que l’Ajuntament de Girona facilitarà per correu postal. 

Les persones que tinguin dificultats per votar de manera electrònica o les 
que desitgin fer-ho de manera presencial, ho hauran de fer dissabte 4 de 
juny al matí en qualsevol dels centre cívics de la ciutat.

Els projectes aprovats per la Comissió Mixta corresponents al nostre 
barri són quatre: dos a proposta de l’Associació de Veïns i dos més sorgits 
de persones individuals. Els nostres projectes com a entitat veïnal són: 
“Recuperació de la Font de l’Abella”, pressupostat en 18.000€; i “Enjardinar 
l’espai que queda entre els nous aparcaments del CAP i de l’antiga Petanca 
de Montilivi”, valorat en 18.071,90€.

Recuperar la font de l’Abella serà una actuació plena de simbolisme. És 
una de les fonts més estimades i visitades pels gironins, juntament amb 
la Font d’en Pericot i la Font del Bisbe, i que va ser clausurada l’agost de 
1975 per la contaminació de les seves aigües. A més, no serà la primera 
vegada que els gironins recuperem aquesta font: una crònica de Maria 
Alonso al diari “Los Sitios” en l’edició del 4 de març de 1971 relata com 
les aportacions altruistes dels gironins van fer possible la seva recuperació 
després d’unes inundacions. Com en els anys 70, el paratge recuperat 
s’emplenarà d’activitat i els escolars podran tornar a celebrar-hi la Diada 
de Dijous Gras.

El segon projecte proposat per l’Associació de Veïns és enjardinar l’espai 
que ha quedat entre els aparcaments del CAP i els aparcaments de l’antiga 
petanca. Volem fer un petit paratge amb arbres i plantes aromàtiques i 
medicinals. Tuyet Santamaria, Girona per Girona, Punta del Pi, Josep 
Clarà... gaudiran, a primera fila, dels encants d’aquest projecte.

Els projectes presentats per persones individuals són “Incrementar la 
il·luminació de la part alta de Pericot”, actuació que estimem necessària; 
i “Fer un tancat de gossos a l’avinguda Montilivi”, actuació que requerirà 
dosis extres de civisme per part dels usuaris (no permetre els gossos fer 
forats a terra, recollir excrements,...) per evitar la degradació de l’espai.

Des de l’Associació us encoratgem a votar el projecte que més us agradi. 
Acabem amb aquest lema: “Participar ens fa ser més ciutadans”. 
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Benvolguts,
Benvolgudes, 

Agraeixo molt l’oportunitat que m’ofereix l’Associació 
de Veïns de Montilivi d’adreçar una salutació, 
mitjançant aquestes pàgines, a tots els veïns i veïnes. 
És el primer missatge que us faig com a alcaldessa de 
Girona i em fa molta il·lusió. 

Em fa il·lusió perquè conec i valoro molt la feina que fa 
l’Associació de Veïns i el teixit associatiu de Montilivi 
en general. Els continguts d’aquesta magnífica revista, 
cada any, en són l’exponent més clar. Qualsevol persona 
que la fullegi s’adonarà de la quantitat d’activitats 
que s’arriben a planificar i a dur a terme amb èxit de 
participació. És molt convenient plasmar la feina feta 
en una publicació d’aquestes característiques; convé 
que tothom pugui ser conscient i pugui valorar la feina 
feta. És gràcies al compromís i dedicació de tots els qui 
voluntàriament assumeixen responsabilitats, que en 
surten beneficiats tots els veïns del barri i, per extensió, 
de la resta de la ciutat. 

Aquesta revista ens fa memòria de les actuacions 
realitzades, o que s’estan tramitant actualment, 
algunes de les quals decidides pels veïns i veïnes 
mitjançant els pressupostos participats dels barris. La 
vostra manera de fer les coses, sempre amb esperit 
cívic i constructiu, fa que sigueu un exemple de feina 

ben feta. Us avalen 38 anys de trajectòria, al llarg dels 
quals heu aconseguit que Montilivi gaudeixi d’una 
bona cohesió social, que es veu reforçada amb les 
activitats formatives, culturals i festives que organitzeu 
al llarg de l’any. La meva intenció, com a alcaldessa de 
Girona, és que puguem treballar colze a colze, com 
s’ha anat fent fins ara. Sabeu que teniu l’Ajuntament a 
la vostra disposició i al vostre servei i que, mitjançant 
la Regidora de barri o jo mateixa, podeu posar-vos 
en contacte amb nosaltres i mirarem de resoldre, tan 
bé com puguem, qualsevol demanda o proposta que 
pugui representar una millora per a la vostra qualitat 
de vida.

Montilivi és un barri molt reconegut, i no només 
entre els gironins, perquè entre el camp i el campus, 
un esportiu i l’altre universitari, i molts altres serveis, 
equipaments o atractius que teniu al vostre barri, és un 
punt de referència freqüentat per molta gent.

Reitero la meva enhorabona per la feina que heu fet 
i comparteixo la vostra predisposició i compromís per 
fer un barri, una ciutat i un país millors.

Cordialment, 

Marta Madrenas
Alcaldessa de Girona

Salutació de l’alcaldessa



4 5

Salutació de la regidora de Montilivi

Estimats veïns i veïnes del barri de Montilivi.

Un any més agraeixo la possibilitat de poder-me 
adreçar a tots vosaltres en un moment de festivitat i 
goig pel barri, la celebració de la nostra Festa Major.

Dic festivitat i goig perquè a part de poder celebrar 
la Festa, tenim motius per estar contents amb les 
millores que es van fent al barri i que fan que llueixi 
com es mereix, com un dels barris més macos de la 
nostra ciutat. Entre les millores, de més grans com els 
pàrquings i de més petites, però no menys importants, 
com la propera ampliació de les pistes de petanca, que 
permetrà gaudir de l’esport, salut i bona companyia a 
molts veïns.

Ens queda feina per fer, és cert, i molt important i 
necessària pel barri, com és l’arranjament de la Pujada 
de la Punta del Pi. Esperem i treballarem decididament 
des del consistori perquè aquest projecte, que s’està 
acabant de tancar, pugui ser una realitat en la present 
legislatura. Teniu la meva paraula que faré tot el 
possible, com també l’Associació de Veïns, perquè així 
sigui.

Ara tenim també l’oportunitat de participar en millores 
pel barri a través dels pressupostos participats. Vàries 
són les opcions que d’aquí pocs dies es podran votar. 
L’Associació us informarà puntualment de com i quan 
fer-ho. Animeu-vos a participar, a “ficar cullerada”!!!

Un altre projecte que vull destacar, volem potenciar i 
recolzar des de l’Ajuntament com exemple de treball 
del valor de la participació i teixit de barri és el que 
està liderant l’Associació de veïns conjuntament amb 
les entitats del barri, per col·laborar i fer accions 
conjuntes. En definitiva, per fer més barri.

Us desitjo de tot cor una magnífica Festa Major i espero 
tenir l’oportunitat de saludar-vos personalment, ja sigui 
a la tradicional cursa, a les activitats pels nostres nens 
i nenes, al ball o a les nostres tradicionals i estimades 
havaneres.

Una forta abraçada i bona Festa!

Isabel Muradàs Vàzquez
Regidora del barri de Montilivi
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Pressupostos Participats

Posada en funcionament de l’ascensor de la Punta del Pi
Divendres 29 d’abril, a les 17:15 h, l’alcaldessa, Sra. Marta Madrenas, les 
regidores Sra. Isabel Muradàs i Sra. Eva Palau, el Director general de l’empresa 
City Lift, membres de la junta de l’Associació i veïns del barri, vam posar en 
funcionament l’ascensor de la Punta del Pi. 

Aquest esdeveniment és la materialització del primer projecte participat votat 
a Montilivi i finançat amb les assignacions de 2013 i 2014 del nostre barri, que 
es va presentar i ratificar pels veïns el 22 d’octubre de 2014.

En conversa amb el responsable de l’empresa City Lift ens fa saber que 
l’ascensor està fabricat amb tecnologia punta a base de leds i amb una 
motorització electromagnètica que redueix el consum un 75%, en relació amb 
els ascensors convencionals, amb un impacte sonor mínim. 

Des de l’Associació estem satisfets d’haver contribuït a millorar l’accessibilitat 
dels veïns i veïnes als habitatges del carrer de la Punta del Pi. La pròxima fita 
important serà la projecció i execució del Pla d’accessos al sector, i pel qual, tal 
i com ens va informar la regidora de Barri, Sra. Isabel Muradàs, en l’Assemblea 
de Socis del passat dia 29 de febrer, el pressupost municipal d’aquest any 
contempla una reserva de 300.000 €. 

Trieu el vostre projecte 
Per a 2016, els Pressupostos Participats disposen 
d’1.200.000 € per a projectes als barris. A Montilivi 
li corresponen 40.063,59€ import al qual cal afegir 
5.150,20€ de romanent d’altres exercicis; una suma 
total de 45.213,79€.

A l’Assemblea de retorn de 5 de maig, l’Ajuntament 
ens va presentar els següents projectes viables.

1) Recuperar la Font de l’Abella, amb un cost de 
18.000 €.

2) Enjardinar l’espai que queda entre l’aparcament 
del CAP i l’antiga petanca, amb un cost de 
18.071,90 €. 

3) Incrementar la il·luminació de l’avinguda 
Pericot a l’alçada del supermercat Bon Preu, 
farmàcia, llibreria... amb un cost de 26.050 €.

4) Fer un tancat d’esbarjo per a gossos (entre c. 
Sant Salvador d’Horta i l’avinguda Montilivi), 
amb un cost de 15.166,87 €.

La proposta d’una veïna de “Treure els pals de 
telèfon i fanals del mig de la vorera del c. Palau 
i Quer” amb un cost aproximat de 56.665,35€. Es 
va desestimar ja que, supera l’assignació del Barri 
i els veïns afectats haurien d’assumir el cost de 
connexió, entre 300 i 1.000 € aprox. 

La proposta d’instal·lar un skate park es va 
desestimar ja que es considera projecte de ciutat 
previst a la Torre Rafaela.
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C/ Josep Clarà Ayats, 1-3 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 87 23 - 972 22 77 13

Fax 972 21 87 23
e-mail: tmontilivi@grn.es

NOVA ADREÇA
c/ Emili Grahit, 64 baixos

17004 GIRONA
Tel. 972 22 83 16

www.bikegirona.com
bikegirona@gmail.com

Av. Lluís Pericot, 20 - 22, local 2
17003 GIRONA

Tel. 972 410 814

Av. Montilivi, 33 - 17003 GIRONA
Tel. 972 218 797 - Fax 972 218 718

e-mail: info@steema.com

www.steema.com

c/ Rutlla, 147, bxs 2 - Tel.659 948 767

Mecànica en General / Canvi d’Oli / Pastilles / Pneumàtics
Accessoris / Restauracions / Passem ITV’s

Bar el Charro
Embotits Ibèrics · Entrepans · Tapes
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Plaça Catalunya, 15, 1r - 17004 GIRONA
Tel. 972 20 89 60 - Fax 972 41 02 70
E-mail: nrodriguez@immog.cat

SERVEIS I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

immo

c/ Emili Grahit, 22-24 baixos
Tel. 972 22 86 13
17003 GIRONA
instagram: esteticasonia.t

ònia Telles
estèt i ca    home -  donaCafeteria

Desayunos
Almuerzos

Platos combinados
Menú del día

Pizzas artesanas

NOVETAT
Diagnòstic personalitzat per als nostres clients/es
Tractaments facials
Teràpies corporals
Depilacions cera / làser
Maquillatges
Assessorament núvis/núvies
Reiky
Teràpia d’equilibri cel·lular
Cosmetologia per ús a casa
Complements nutricionals especials per 
antienvelliment, esports, nens, temporades de 
convalescència, dietes d’aprimament...

El més important ets tu!
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c/ Tuyet Santamaria, 20
17003 GIRONA

Tel. 972 226 777

MENÚ DIARI
DE DILLUNS  

A DIVENDRES

Can Pau Birol, 38
Pol. Mas Xirgu, 17006 GIRONA

Tel. 972 21 86 68
Fax 972 21 59 66

Urgències: obert 24 h
Horari: 10 a 21 h

(no tanquem al migdia)
Dissabtes: matí de 10 a 14 h

HOSPITAL
VETERINARI

COMPLEMENTS
PERRUQUERIA

Av. Lluís Pericot, 17
17003 GIRONA
Tel. 972 22 71 70
Horari: 11 a 14 h - 17 a 20 h
Dissabtes: 10 a 14 h
Botiga. tel. 972 22 71 00
Horari: 10 a 14 h - 16 a 21 h
Dissabtes: de 10 a 14 h - 16 a 20 h

• ARTICLES DE FERRETERIA

• REPARACIÓ, SUBSTITUCIÓ I MOTORITZACIÓ DE PERSIANES

• INSTAL·LACIÓ D’AIGUA I CALEFACCIÓ

• INSTAL·LACIÓ I VENDA DE:

  CALDERES I ESCALFADORS

  AIRE CONDICIONAT

  MAMPARES DE BANY

  ELECTRODOMÈSTICS

Av. Lluís Pericot, 58 - Tel. 972 225 361 - a/e: ferre@tuercaloca.com
www.tuercaloca.com

Tel. 972 21 99 88 - Fax 972 22 05 52
c/ Marquès de Caldes de Montbui, 123 - 17003 GIRONA

comanda@dissenyprint.com - www.dissenyprint.com

Tel. 972 11 57 94 - Fax  972 11 57 94
Pl. Catalunya, 14 - 17004 GIRONA

infocentre@dissenyprint.com - www.dissenyprint.com
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MADO SOLER
Shiatsupractor

Taller de shiatsu per a nadons
656  926 398

c/ Andreu Tuyet Santamaria, 5
17003 GIRONA

c/ Castell de Solterra, 7 
(baix 1-2)

17003 Montilivi - Girona
Tel. 972 226 500
Fax 972 411 663

www.elmondelgos.com

Rutlla, 106 - 17002 GIRONA
 Tel. 972 200 643

www.encapca.com
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Sant Sadurní, 34 · MEDINYÀ
Tel. 972 49 80 68

Av. Lluís Pericot 64-66 - 
GIRONA

Tel. 972 41 13 38 

Sant Feliu - GIRONA
Tel. 972 41 17 11 

c/ Baldiri Reixach, 30 - 17003 GIRONA
Tel. 972 20 94 67 - Fax 972 22 67 96 

girona@satnord.com

c/ Claudi Girbal, 23 baixos - Tel./Fax 972 22 25 69
e-mail:girolingua@girolingua.cat

www.girolingua.cat

• Cursos intensius d’estiu:
- Repàs, iniciació i ampliació
- Horaris: de 9 a 1 i de 5 a 9
- Durada: 30 hores
- Dues hores diàries, de dilluns 
  a dijous
- PREPARACIÓ PEL FCE DEL MES DE JULIOL
• Professors titulats
• Classes particulars i de conversa
• Grups reduïts de 8 persones 
  com a màxim
• Preparació per a exàmens 
   oficials de Cambridge i de l’EOI
• Classes d’anglès i d’alemany

PORTES
PORTES DE BALLESTA

GELOSIES
CORTINES

PERSIANES
PROTECCIONS SOLARS

REIXES
MALLORQUINES

VENECIANES
FALSOS SOSTRES
TANQUES JARDÍ

MAMPARES DE BANY
STORES

TENDALS
PARETS MÒBILS

MOTORITZACIÓ DE PORTES DE GARATGE

c/ Emili Grahit, 50 BAIXOS • Tel. 972 417 833 • Mób. 608 092 202 • 17003 GIRONA • alumgir50@gmail.com
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c/  A. Tuyet i Santa Maria
Tel. 972 22 11 82

DILLUNS: Torroella de Montgrí i Olot
DIMARTS: Girona
DIMECRES: Sarrià de Ter / Sant Antoni de Calonge
DIJOUS: Figueres
DIVENDRES: La Bisbal d’Empordà
DISSABTE: Girona
DIUMENGE: Palafrugell / Sant Feliu de Guíxols

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

e-mail: duplex@duplexgirona.com 
www.duplexgirona.com

VENDES · LLOGUERS
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

AICAT Nº 1728

www.facebook.com/elsreisdelacasa

Enric Claudi Girbal, 27
17003 Girona Tel. 972 20 30 33
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c/ Emili Grahit, 48 - GIRONA - Tel. 625 37 82 43

Andreu Tuyet Santamaria, 16 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 28 82 - catalinariera@cofgi.org

Fórmules magistrals
Dermofarmàcia
Homeopatia
Fitoteràpia
Ortopèdia

FRUITES DE TEMPORADA
DIRECTES DEL CAMP

FORMATGES MANXECS
PRODUCTES ARTESANS
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Rambla de la Llibertat, 30, pral.
17004 GIRONA - Tel. 972 22 31 63

Mare de Déu de Loreto, 23 (Zona Pericot)
17003 GIRONA - Tel. 972 21 46 75

Plaça de la Vila, 3
17401 ARBÚCIES (Girona) - Tel. 972 86 08 06

Av. Lluís Pericot, 60 - 17003 GIRONA
Tel. 972 411 480 - Fax 972 411 458

www.vallfer.com
Av. Lluís Pericot, 50 - 17003 GIRONA

Tel. 972 21 42 55
blocsregalsinformals@yahoo.com

Llibreria - Papereria

travesses - Primitives

E-17/ 386459

c/ Joaquim Ruyra, 17 - Tel. 972 20 76 80
17003 GIRONA

Menú diari
Menú de cap de setmana

Encàrrecs

Riera Burgantó, 7 - 17003 GIRONA
cuinem@rostisseriapericot.com
www.rostisseriapericot.com

Tel. 972 216 275 - 606 589 012

Av. Montilivi, 14, baixos - 17003 GIRONA
Tel. 972 20 84 77

www.e2ludoteca.com

Inscripcions obertes pel Casal d’Estiu
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C/ Marquès de Caldes de Montbui, 89 - GIRONA - Tel. 972 396 000
Pl. Miquel de Palol, 7 - Tel. 872 03 6060

Ramble Xavier Cugat, 46 - Tel. 972 00 33 00
c/ Migdia, 25 - 17002 Girona - Tel. 872 03 03 03

c/ Riera Bugantó, 3 - Tel. 972 426 589 - 17003 Girona

Medicina Tradicional Xinesa
Acupuntura
Homeopatia
Naturopatia
Mesoteràpia: Facial i Corporal
Quiromassatge

ENDORA

Osteopatia
Reflexiologia podal
Nutrició ortomolecular
Teràpia Neural
Quantum Scio

MENÚ MIGDIA, NIT I CAP DE SETMANA
CARTA

ESPECIALITATS EN ARROSSOS I PEIX

OBERT CADA DIA MIGDIA I NIT
EXCEPTE DIUMENGE NIT

c/ Migdia, 80-82 GIRONA - Tel. 972 226 969
info@restaurantilviaggio.com

Lluís Pericot, 36 - Tel. 972 90 27 65
pastisserialesdelicies

pastisserialesdelicies@gmail.com
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La Mediació: En parlem?

AC ADVOCATS I MEDIADORS és un despatx 
d’advocats, ubicat en el nostre barri de Montilivi, 
que a part d’oferir serveis en l’àmbit jurídic també 
compta amb professionals en el camp de la mediació. 
Per això aquest any, en la nostra participació amb la 
revista del barri, us volem fer partícips i coneixedors 
d’aquest mètode de resolució de conflictes alternatiu 
a la via judicial.

LA MEDIACIÓ com a mètode de resolució de conflictes 
es pot utilitzar pràcticament en tots els àmbits. Si 
bé, en aquest article, aprofitant l’avinentesa que es 
tracta de la revista del barri, farem un petit incís en 
la MEDIACIÓ COMUNITÀRIA i la MEDIACIÓ EN GENT 
GRAN, que és la que es focalitza en la resolució de 
conflictes veïnals i socials, entre persones del mateix 
barri, municipi, etc. 

La mediació comunitària engloba totes aquelles 
situacions conflictives pròpies de la convivència que 

els Tribunals no poden resoldre per no existir en 
la nostra legislació una regulació sobre assumptes 
propis de la vida diària. 

L’increment de població de gent gran acompanyat 
amb el ritme de vida de les famílies, fa que la 
mediació amb gent gran sigui una eina molt eficient 
per resoldre conflictes derivats de les relacions 
personals amb la gent gran com ho són; relacions 
familiars, conflictes sorgits de la convivència en 
geriàtrics i en organitzacions del sector sanitari, etc.  

LA NOSTRA FIRMA aposta per la mediació com a eina 
de resolució de conflictes derivats de les relacions 
personals,  sota la creença que no hi ha millor solució 
que la pressa per les pròpies parts. 

Equip d’AC ADVOCATS I MEDIADORS
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Escola bressol i l’Olivera

Qui som: 
El curs 2010-2011 va entrar en funcionament l’escola 
bressol l’Olivera. Està situada al barri de Montilivi. Ofereix 
77 places distribuïdes en cinc aules, de les quals, 47 són 
per a infants de 2 anys i 30 són per a infants d’1 any. 
El personal responsable del servei està format per vuit 
educadores, dues de les quals formen l’equip directiu.

Què fem: 
Des de l’escola bressol es treballa 
juntament amb les famílies, en l’atenció 
dels nens i nenes d’1 a 3 anys, en un 
ambient motivador que facilita el 
desenvolupament harmònic dels infants, 
i pensat perquè segons el ritme de cada 
infant es vagi adquirint autonomia. La 
relació amb les famílies és una part 
fonamental en el projecte educatiu per 
tal d’aconseguir una coherència en la 
tasca educativa.
Com ens organitzem:
En cinc grups d’edats barrejades: 
6 infants de primer any i 9 ó 10 de segon any. Amb 
aquest agrupament pretenem fomentar l’aprenentatge 
cooperatiu i la transmissió de valors.
La importància de l’etapa 0-6 ens impulsa a establir lligams 
amb el segon cicle d’educació Infantil. Aquest treball de 
coordinació ja fa quatre anys que l’estem portant a terme 
amb l’escola Pericot, ubicada en el mateix barri.
Les famílies, com a part fonamental de l’escola, participem 
mitjançant l’AMPA i sempre amb el suport i col·laboració 
de l’equip educatiu.

Des de l’AMPA organitzem diferents activitats al centre, 
com la Festa de Final de Curs, la Castanyada, la visita dels 
Patges dels Reis Mags d’Orient, xerrades informatives 
i formatives i algunes altres conjuntament amb altres 
AMPA’s del Barri, així com l’Associació de Veïns, com per 
exemple la Fira de Nadal i de la Joguina en bon estat, el 
Carnestoltes del Barri, la Festa de Sant Jordi,... 

A part d’això, la importància que té l’Escola 
pels nostres fills i els valors que l’Equip 
Educatiu transmet, fa que des de l’AMPA 
donem suport a les diverses iniciatives i 
propostes que ens fan. Tant si es tracta 
de comprar material per les aules o de 
joc, com si es tracta de projectes “més 
ambiciosos” com en el que actualment 
estem treballant, EL PROJECTE PATI.
Que des de l’Equip Educatiu se’ns doni la 
possibilitat de participar tan activament 
en el dia a dia de l’Escola, on els nostres 
fills comencen moltes etapes de la seva 
vida, fa que sigui una oportunitat única 
i irrepetible de viure amb més intensitat 

l’experiència de ser pare.
Des de l’Escola Bressol l’Olivera, conscients que l’etapa 
0-3 anys és una etapa clau per al desenvolupament, 
cuidem les nostres actituds i accions perquè transmetin 
uns valors que siguin fonament per tota la seva vida. 

LA MILLOR MANERA DE FER BONS ALS INFANTS ÉS FENT-
LOS FELIÇOS!

RESPONSABILITAT

CONFIANÇA
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L’aparcament del CAP: Una actuació que satisfà tothom, veïns i usuaris.

Una actuació completa ha permès l’asfaltatge de l’aparcament de l’antiga petanca.

Barana de protecció, demanada a l’assemblea. Nou paviment al c. Castellet.

Millores del Barri, gràcies a la pressió dels veïns

La gran fita d’aquest mandat

Urbanitzar els accessos al sector de la muntanya de Montilivi, és una reivindicació històrica. S’han fet passos com 
la demolició d’un habitatge i la construcció d’un mur de contenció, però no definitius. En aquest exercici, amb una 
reserva de 300.000€, l’Ajuntament s’ha compromès a una solució definitiva. La nostra revista espera publicar una 
nova imatge, més en sintonia amb el segle XXI.                               
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Programa de Festa Major
de Montilivi 2016

DISSABTE 4 DE JUNY
A les 17 h a la Sala Gran del Casal Cívic Montilivi.

Representació de l’obra a càrrec del Grup de Teatre Montilivi.
“Mare, el pare ha tornat”.

DIVENDRES 10 DE JUNY
A partir de les 18 h a la pista coberta de l’Escola Pla de Girona.

III Campionat de Tennis Taula “Festes de Montilivi”
Alumnes de Primària (1r. a 6è.) i Categoria lliure: ESO, BAT, joves, pares, avis... 

(Inscripció: 2 €). Dimarts tarda i dimecres matí al Casal Cívic Montilivi.

IV nit jov@ a l’envelat de la plaça Figueres.
De 20 a 22 h. Recital amb la Mireia Vilalta, peces del seu disc Apnea.

De 22 a 24 h. Locus Amoenus, ens oferirà música “marxosa”.

DISSABTE 11 DE JUNY
De 9 a 14 h al Club Petanca Montilivi.

IX Torneig de Petanca “Festa de Montilivi”.

D’11:30 a 12:30 h a la Plaça Ciutat de Figueres.
Concurs de dibuix “Castellers i Sardanes”.

5 Categories de nens i nenes de 3 a 13 anys (porteu llapis de colors)

De 12:30 a 13:30 h a l’envelat. 
Funky (escola AMERFUNK’S)

A les 18 h a la Plaça Ciutat de Figueres.
Festa infantil amb l’espectacle “Menja fesols” d’en Pep Puigdemont

Lliurament dels premis de dibuix i xocolatada.

De les 22 a la 1 h a l’envelat de la Plaça Ciutat de Figueres.
RECITAL I BALL AMB L’ORQUESTRA

LA METROPOL
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Programa de Festa Major
de Montilivi 2016

c/ Andreu Tuyet i Santamaria, 19-21 baixos - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 36 80 - Fax 872 08 03 28 - info@gesmont.com - www.gesmont.com

DIUMENGE 12 DE JUNY
De 8:30 a 11 h a la Plaça Ciutat de Figueres.
XXXIII Marxa de Montilivi. 11 km.
XVIII Caminada popular. 5,5 km.

INSCRIPCIÓ: on-line correbarris.cat/ 6€. Dia Cursa: de 8 a 9 h. 8 €. (inclou esmorzar i samarreta tècnica)
SORTIDA DE LA CAMINADA, a les 8:30 h. I  SORTIDA DE LA CURSA a les 9 h.

A les 9 h a les Carmelites Descalces de Montilivi.
Missa amb la Coral de Montilivi.

A les 11 h Concert de fi de curs. Alumnes de guitarra.
De 10 a 11 h Exhibició de ZUMBA i BALL EN LÍNIA
D’11 a 12 h SEVILLANAS, amb Laura “La Bicha”.

De 12 a 13 h DANSES INFANTILS, alumnes de l’escola CONT_CLASS.
De 19 a 23 h a la Plaça Ciutat de Figueres

Ball amb LA MONTECARLO
DISSABTE 18 DE JUNY

A les 16:30 h a la Sala Gran del Casal Cívic Montilivi.
Representació de l’obra a càrrec del Grup de Teatre Montilivi.

El marit de la Marina és mariner.
DIVENDRES 9 DE SETEMBRE

A les 22 h al Local Social Montilivi, plaça George Orwell.
XXIV Cantada d’havaneres, amb Terra Endins
En cas de pluja us esperem al Gimnàs de l’Escola Pericot.
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Un any d’activitat en imatges

2015-05-09 Decoració Casa Serraïna
per Temps de Flors

2015_05_31 Obres de l’aparcament del 
CAP. Una realitat.

2015_06_12 III Campionat
de Tennis Taula.

2015_06_12 Actuació a la festa Jov@. 2015_06_13 Concurs
de petanca Montilivi. 2015_06_13 Festa Infantil.

2015_06_14 XXXII Marxa Popular
de Montilivi.

2015_06_14 Alumnes de l’escola
de dansa Cont-Class. 2015_06_14 La Montecarlo.

2015_06_20 L’oncle que arribà
d’Amèrica. Grup de teatre Montilivi.

2015_09_04 XXIV Cantada d’havaneres.
Grup terra Endins.

2015_09_12 Inici obres ascensor 
Punta del Pi.
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Un any d’activitat en imatges

2015_11_28. Gran recapte amb voluntaris 
de l’INS. Ermessenda i veïns de Montilivi.

27_11_2015. Guarniment
de Nadal a Montilivi

2015_12_10 Inici obres asfaltat
de l’aparcament petanca.

2015_12_13 Fira de la Joguina,
organitzat per les entitats del Barri.

2015_12_13 Recital de nadales amb les 
Carmelites Descalces de Montilivi.

2016_02_06 XX Carnestoltes de 
Montilivi, organitzat per

les entitats del Barri.

2016_02_29 Assemblea de Socis
de l’AV. Montilivi.

2016_04_23 Sant Jordi, organitzat
per les entitats del Barri.

2016_04_29 Posada en marxa
de l’ascensor Punta del Pi.

2016_04_29. Festa anual del
grup de teatre Montilivi.

26_05_06. Temps de flors.
Casa Serraïnas.

2016_05_07. La Federació d’AAVV 
presenta Camins de Barri

per Temps de Flors
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Activitats de l’Associació al Casal Cívic Montilivi

Pilates de dilluns amb la Mercè. Hipopressiu de dilluns amb la Mercè.

Ioga de dilluns amb en Vicente. Ioga de dijous amb la Rosa.

Pilates de dilluns amb la Sònia. Hipopressiu de dimecres amb la Laia.
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Activitats de l’Associació

Sevillanas. Sevillanas.

Dansa del ventre de dilluns. Balls de saló.

Zumba amb la Irene. Pilates de dijous amb la Sònia.
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El grup de teatre de Montilivi

Aquest curs, el Grup de Teatre Montilivi està més actiu 
que mai... no paren! I és que, alhora que no fan bolos 
amb les obres L’ONCLE QUE ARRIBA D’AMÈRICA, de Ra-
mon Montlleó i Roman i TOTS BOJOS PER UNA TORRA, 
d’en J. Ferreró i Martí, el passat 29 d’abril a Espai Caixa 
i el 6 de maig al Centre Cívic Pont Major, estan assajant, 
de valent, per estrenar, aquest mes de juny, obres més; 
MARE, EL PARE HA TORNAT de Joan B. Ripoll i EL MARIT 
DE LA MARINA ÉS MARINER de Nicasi Camps i Pinós. 

És un grup vital, aquest any, amb la incorporació de nous 
actors, el grup ja compta amb 22 participants a més de 
la direcció a càrrec de la Ma. Antònia Valle, les regidori-
es Remei Triola i Dolors Casanova i la direcció tècnica de 
llum i so que porta en Diego Madrid.

DISSABTE, 4 DE JUNY A LES 17:00 hores
AL CASAL CÍVIC MONTILIVI 

MARE, EL PARE HA TORNAT del dramaturg Joan B. Ripoll 
ens presenta la vida de dues famílies que pateixen l’aban-
dó d’un dels seus membres: en una família és l’home qui 
se’n va i, en l’altra, és la dona. Fets que converteixen l’ar-
gument en impactant i provoquen unes situacions inver-
semblants a les que caldrà trobar solucions... 

Repartiment  Actors
GUMERSINDO  JOSEP MARIA BUSQUETS
GRISELDA  JENNIFER CIUDAD
GINA   NÚRIA PEREZ 
MIQUELET  DAVID FUSTÉ
MIQUEL  NARCÍS JUANOLA
CORA   ANNA NEVOT 
LAMPISTA  LLORENÇ SERRA 

DISSABTE, 18 DE JUNY A LES 16:30 hores
AL CASAL CÍVIC MONTILIVI 

EL MARIT DE LA MARINA ÉS MARINER de Nicasi Camps 
i Pinós. Comèdia que reflecteix la societat del finals del 
franquisme i la seva moral. Una família benestant, on 
la mare vol aparentar; un marit que volta el món en un 
vaixell; uns fills: una monja, un hipòcrita i una executiva; 
uns sogres arruïnats; la “tieta” que, els fa de minyona; un 
xofer sense escrúpols i la minyona quasi analfabeta es re-
uneixen per la petició de mà de la filla.

Repartiment   Actors
MARINA   Mª ÀNGELS GARRIGA 
CARME    TERESA SANTIN 
PRUDÈNCIA   NATÀLIA GARCIA
FIDEL    LLORENÇ SERRA
JORDI    ENRIC FERRERES 
LOLA    MARIA LOPEZ 
GERONI    JOSEP Mª BUSQUETS 
MINA    MARIA JOSE BAUTISTA 
TOMÀS    NARCÍS JUANOLA 
JOSEPA    MARIA TERESA GARCIA 
HUMBERT   DAVID FUSTÉ 

EQUIP DE DIRECCIÓ:  REMEI TRIOLA, DOLORS CASANOVA, 
DIEGO MADRID, ROSER SOLER, MARTI BAUTISTA I MARIA 
ANTONIA VALLE 

No ens queda més que dir: molta merda!! I us esperem a 
tots, el 4 de Juny a les 17 h, al Casal Cívic Montilivi.

Ma. Antònia Valle
Directora

El Grup de teatre Montilivi més actiu que mai!
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Incorporar el Pilates a la teva vida

Actualment el Pilates és un mètode d’entrenament que 
està causant gran sensació en el món del Fitness. Aquest 
fet, es deu al gran nombre de beneficis que ens aporta a 
nivell personal. A més a més, cal tenir en compte que el 
seu ventall de públic és molt ampli ja que és apte per a 
totes les edats.

El Pilates és un mètode que es regeix bàsicament per sis 
principis: concentració, control, centre, fluïdesa, precisió i 
respiració. El conjunt de tots i cada un d’aquests elements 
treballats de manera adequada fan del Pilates un mètode 
que ens ajuda a millorar tant física com mentalment ja 
que les seves finalitats principals consisteixen en tonificar 
el “core” (zona abdominal), allargar la columna vertebral i 
mobilitzar totes les articulacions entre d’altres.

En el moment d’executar els diferents exercicis, la con-
centració té un paper molt important ja que ens permet 
connectar la ment amb el cos, essent conscient de cada 
un dels moviments que s’està realitzant. Aquest estat de 
concentració també ens ajuda a dur a terme cada un dels 
exercicis de manera lenta i controlada, evitant possibles 
errors d’execució.

En el Pilates, qualsevol moviment sempre neix del centre 
del nostre cos, és a dir, de la faixa abdominal. Per aquest 
motiu, es treballa focalitzant la força i estabilitzant el cos 
a través del “core”. La fluïdesa és un altre aspecte que es 
té en compte en aquest mètode d’entrenament. Aques-
ta aptitud, s’aconsegueix quan predomina el control del 
nostre cos per sobre la velocitat d’execució dels exercicis 
i, per tant, ens permet evitar moviments bruscos que po-
den derivar en lesions. Per tal d’aconseguir els beneficis 
dels exercicis cal que es realitzin amb la màxima precisió 
possible. La precisió és un principi relacionat amb la tèc-

nica i aquesta, s’adquireix realitzant un procediment cor-
recte controlant l’amplitud dels nostres moviments. 

A tots aquests principis, falta incorporar-ne un de molt 
important: la respiració. És obvi que tothom respira, però 
això no significa que es faci de manera correcta. 
En el Pilates es treballa mitjançant una respiració concre-
ta anomenada toràcica o intercostal que a la vegada ens 
permet enfortir la zona abdominal.

Quan se sumen tots aquests principis mitjançant esforç 
i dedicació, s’obtenen uns resultats molt bons. Cal ser 
conscients que el nostre cos és intel·ligent, i que si  l’acos-
tumem a treballar correctament, ell percep que es troba 
millor i llavors, ja ho fa per si sol incorporant la bona ma-
nera de treballar a la nostra vida quotidiana. 

Des de fa uns quants anys, l’Associació de Veïns de Mon-
tilivi ofereix la possibilitat de participar a classes dirigides 
de Pilates en el Casal Cívic de Montilivi. Aquest any però, 
degut al gran nombre d’inscrits, s’ha creat un nou grup de 
treball. Aquest, a diferència dels altres, s’imparteix en el 
gimnàs de l’Escola Pericot. Un equipament ampli, llumi-
nós i ventilat, ideal per a fer qualsevol tipus d’exercici físic 
sobretot els que escau fer-los a terra. 

Aquest primer any de funcionament tenim un grupet de 
persones molt engrescades i tots gaudim d’un ambient 
excel·lent. Ben segur que el curs vinent s’hi apuntarà més 
gent.

Dit això, només puc animar-vos a donar-li un vot de con-
fiança i provar-ho.

Sònia Sànchez
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“Gerunda will survive (Love is in the air)”

Amb aquest títol, GERUNDA SOBREVIVIRÀ (L’amor està a 
l’aire), el nostre centre ha dut a terme el seu particular 
English Festival, o ‘Festival d’anglès’, d’enguany. Es tracta 
d’una activitat teatralitzada en anglès a càrrec de mestres 
i alumnes de l’escola que busca potenciar la llengua an-
glesa així com la vessant més artística del nostre projecte 
educatiu.

La iniciativa va començar en els inicis de la mateixa esco-
la i ha anat creixent amb ella. Es tracta de, amb l’excusa 
d’un senzill fil argumental, anar encadenant varis núme-
ros musicals enmig de la narració. Els protagonistes són 
els mestres d’anglès i un o dos cursos de primària, i tan els 
uns com els altres interpreten i canten en anglès, i tam-
poc no hi falten mai les coreografies. 

La trama d’aquest any se situava en els temps de la Girona 
romana (Gerunda) durant un dia de mercat. Mentre els 
mercaders preparaven les parades, s’escampava la notícia 
de la imminent arribada d’una guarnició romana, la qual 
volia comprovar el grau de romanització dels habitants de 
Gerunda. La població acudia a la deessa Venus per tal de 
demanar protecció vers els mateixos romans, i la matei-
xa deessa s’apareixia amb una eina infal·lible: una poció 
màgica, la qual faria que els romans s’enamoressin de les 
noies de la ciutat i no volguessin tornar mai més a Roma.

Amb l’ajut del mestre de plàstica, l’escenari del gimnàs 
es va convertir en un fòrum romà, i durant quaranta-cinc 
minuts es va desenvolupar l’acció farcida de moments 
còmics, buscant sempre la complicitat del públic infantil. 
L’English Festival sempre comença i acaba de la mateixa 
manera: amb el ritual de penjar i despenjar la bandera 
britànica. 

Aquest tipus d’activitats cerquen la complicitat tant de 
mestres com de l’alumnat. Per aquest motiu considerem 
important que els nostres nens i nenes vegin com els pro-
pis mestres fan el mateix que els demanem a ells, és a dir: 

interpretar, cantar i ballar. Però si 
teniu curiositat per veure com es 
desenvolupa la funció, la podeu 
visionar íntegra en el següent 
link:

https://www.youtube.com/
watch?v=94whYuUcN9w

I després d’haver passat per la 
Gerunda Romana, per la Xina Im-
perial, pel Far West i fins i tot per 
l’infern, ara caldrà esperar fins el 
curs vinent per saber on s’ambi-
entarà el següent English Festival.

Àngel Villalón Torres
Director de l’Escola Pericot
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L’AMPA Pericot, es consolida i esdevé
una entitat amb molta empenta

L’Ampa de l’escola Pericot va ser fundada l’any 2006. És el 
fruit de les inquietuds dels pares i mares d’aleshores, així 
com dels actuals, per dotar el centre dels millors equipa-
ments possibles, i per a facilitar serveis bàsics necessaris 
tant per a les famílies, com útils per complementar el des-
envolupament intel·lectual i la sociabilitat dels infants.
L’Associació, que no contempla cap ànim de lucre, i té en 
la voluntarietat i la predisposició dels seus membres el 
principal motor de creixement, està estructurada en qua-
tre àmbits de gestió: una Presidència, una Vicepresidèn-
cia, Tresoreria i Secretariat. D’elles en depenen deu co-
missions, encapçalades pels seus vocals corresponents, 
encarregades de desplegar i fer efectives les activitats de 
la mateixa, concernents a diversos assumptes com ara la 
gestió de les activitats extraescolars, i execució de plans 
de millora com pot ser al menjador dins el centre. Con-
cretament, a més de les dues mencionades, en l’Ampa 
Pericot hi ha comissions relacionades amb festes, comu-
nicació, llibres, pati, roba, juntament amb les de recent 
creació com el club del soci o la comissió verda.

L’Ampa Pericot també està oberta a la divulgació per 
adults. Concretament, i a través de l’Escola de Pares i 
Mares, s’han organitzat diverses xerrades/col·loqui, amb 
l’objectiu bàsic de reforçar les competències educatives 
de les persones que es troben dins l’àmbit familiar dels 
nens i les nenes del centre. Conferències, com ara la que 
portava per títol Motivar Per Aprendre, a càrrec de la 
psicopedagoga Helena Tolosa, i que es va dur a terme el 
proppassat 9 de febrer, són una mostra palpable de la vo-
cació educativa de l’organització.
Especialment significativa és l’activitat que brinda a 
aquesta Ampa la comissió d’extraescolars. Es tracta de 
diferents propostes de lleure, a realitzar fora l’horari 
habitual o durant el descans del migdia, que potencien 
noves habilitats a l’alumne, dotant-lo alhora de nous re-
ferents, altres persones de qui aprendre noves facultats i 
orientacions. La música, la piscina, l’anglès, el patinatge i 
la gimnàstica rítmica, el judo, així com el francès, aquest 
de nova incorporació, com també la dansa irlandesa i la 

robòtica educativa, configuren un ampli ventall d’espe-
cialitats que es realitzen amb personal extern a l’escola 
gracies a diferents acords de col·laboració.

La comissió de llibres tampoc no es queda curta de fei-
na. Aquest curs s’ha posat com a repte dotar la biblio-
teca de l’escola de més fons documental ja que tot i les 
subvencions rebudes l’espai no ha comptat mai amb una 
aportació considerable de llibres. La campanya s’ha dut 
a terme sota la fórmula del mecenatge, i s’ha convidat 
a tothom a comprar un llibre i a posar una dedicatòria. 
Dins aquest context, el recompte es va tancar el passat 
22 d’abril i es van aconseguir 367 llibres. Tot un èxit! La 
campanya de mecenatge resta oberta fins a final de curs 
i les aportacions es poden seguir fent a través de www.
llibreriageli.cat.
No s’ha de menystenir, en absolut, l’excel·lent labor que 
realitzen altres comissions, sense les quals l’organitza-
ció perdria bona part del seu sentit. La de festes n’és un 
clar exemple, i en aquest sentit, ressaltar l’èxit assolit en 
esdeveniments ja emblemàtics tals com el Sant Jordi, la 
festa de Fi de Curs, la Castanyada, o la Quina de Nadal 
és de justícia. Com també el meritori esforç que s’està 
desplegant dins l’àrea del menjador; una missió no tan 
agradable, atenent les petites arestes que s’han anat de-
tectant en la prestació d’aquest servei, i que de mica es 

van llimant, amb esforç i molta paciència.
Ja per acabar posarem en relleu que l’Ampa organitza pe-
riòdicament diferents sortides i excursions. La de Vilabla-
reix, pel camí fluvial del Riu Marroc, que es va celebrar el 
diumenge 22 de novembre passat entraria dins aquesta 
àrea temàtica. I com no, també ofereix importants des-
comptes i promocions a tots els socis: a diferents comer-
ços de Girona, per l’adquisició de les bates i xandalls que 
prescriu el centre... En aquest afer, la recent inaugurada 
comissió del club del soci, abans mencionada, de ben 
segur que tindrà moltes coses a proposar en els propers 
dies.

Per: Àngel Lapiedra i Fortuny
Comunicació AMPA-Pericot
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Institut Ermessenda de Girona

Ermessenda de Carcassona fou la dona més influent dels 
comtats catalans durant l’època medieval. Va néixer a la 
ciutat de Carcassona cap a l’any 972 i va morir a la pobla-
ció de Sant Quirze de Besora el 1053.

Es casà amb Ramon Borrell de Barcelona i es convertí en 
una bona col·laboradora especialment en els afers pú-
blics. L’any 1006 nasqué el primer i únic fill de la parella, 
Berenguer Ramon.

En els anys següents fou impulsada amb eficàcia la tas-
ca de repoblar el país. El 1015 Ermessenda promogué, 
juntament amb el seu germà Pere, bisbe de Girona, una 
catedral en aquesta ciutat. El mateix any acompanyà el 
seu espòs en una expedició militar a les terres frontereres 
del Segre i de l’Ebre, i el 1016 visità la cort d’al-Mundir a 
Saragossa. L’any següent Ramon Borrell, durant una cam-
panya a Andalusia, emmalaltí i morí el 1018 a l’edat de 
46 anys.

El testament establia per al comtat de Barcelona el con-
domini a favor del seu fill de dotze anys, Berenguer Ra-
mon I, i de la seva muller Ermessenda mentre visqués. 
Com que el noi era menor d’edat la comtessa assumí el 
govern del comtat de Barcelona.

El 1021, quan tenia 15 anys, Berenguer Ramon es casà 
amb Sança, filla del comte castellà Sanç Garcia. La nova 
situació motivà tensions amb Ermessenda quan el comte 
associà la seva muller al govern. La comtessa mare seguia 
signant els documents oficials però, a partir de 1023, el 
nom de Berenguer Ramon I ja precedia el d’Ermessenda. 
Aquell mateix any nasqué el primer fill de la jove parella, 
el futur Ramon Berenguer I, i poc després encara en tin-
gueren un altre, Sanç Berenguer, però Sança morí aviat i 
el fill d’Ermessenda quedà vídu.

L’any 1027 Berenguer Ramon es casà per segona vega-
da. Els anys que seguiren foren d’harmonia i beneficiosa 
estabilitat. La personalitat d’Ermessenda, enèrgica i ben 
dotada per al govern, combinaven a la perfecció amb el 
caràcter del seu fill Berenguer Ramon, pacífic i poc incli-
nat als fets d’armes.

Les relacions amb l’Església foren excel·lents i els con-
tactes amb els altres comtats catalans resultaren molt 
cordials. L’administració de justícia conegué sentències 
brillants i l’organització civil del comtat progressà nota-
blement.

El 1035 moria Berenguer Ramon I amb 29 anys. El tes-
tament plantejà una divisió regressiva dels dominis del 
comtat de Barcelona ja que dividí els territoris i posses-
sions. De tota manera prevalia el testament anterior del 
comte Ramon Borrell i calia respectar el condomini vita-
lici establert a favor de la comtessa Ermessenda, plena 
d’energia que ja sobrepassava la seixantena.

Essent encara uns infants, els fills de Berenguer Ramon 
–el gran, Ramon Berenguer, tenia 11 o 12 anys– fou l’àvia 
Ermessenda, doncs, qui exercí el govern efectiu del com-
tat de Barcelona.

El 14 de novembre de 1039, tot just arribat a la puber-
tat, Ramon Berenguer I va contraure matrimoni. A partir 
d’aleshores, Ramon Berenguer anà assumint el govern 
efectiu dels territoris que havia rebut en herència, no pas 
sense friccions amb l’àvia Ermessenda, acostumada a ma-
nar gairebé sola.

El 1041 l’àvia es retirà a Girona, on posseïa nombroses 
terres, però els conflictes entre àvia i nét sovint reapa-
reixien i, el 1043, el nét decidí fer les paus amb l’àvia i 
pactà una avinença que la deixava mestressa de les terres 
gironines.

Les col·lisions familiars, especialment entre àvia i nét, es 
reprengueren amb força arran del tercer matrimoni de 
Ramon Berenguer. Les relacions es tibaren fins al punt 
que Ermessenda, usant les seves poderoses influències 
en el terreny eclesiàstic, aconseguí del papa l’excomunió 
del seu nét.

El comte Ramon Berenguer I, lluny d’inquietar-se, anà 
imposant la seva autoritat d’una manera sàvia i progres-
siva. Sotmeses ja les diverses rebel·lions nobiliàries que 
l’havien agitat durant anys, el comte decidí negociar fer-
mament amb l’àvia i aconseguí la renúncia d’Ermessenda 
a tots els seus drets, a canvi d’una quantitat simbòlica de 
mil unces d’or. El 1057 l’anciana comtessa obtingué que 
fossin aixecades les excomunions que pesaven sobre el 
seu nét Ramon Berenguer i la seva muller, i es retirà als 
dominis de Besora.

Ermessenda morí el març de 1058 al castell de Sant Quir-
ze de Besora i fou enterrada a la catedral de Girona. Tenia 
uns 88 anys. 

Institut Ermessenda de Girona 

L’Institut Nou de Girona, inaugurat al nostre barri el curs 2014-2015 és, a partir d’aquest any, l’Institut Ermessenda 
de Girona. Es deixa enrere un nom que ha estat considerat de poca entitat per aquesta comunitat educativa i s’adop-
ta el d’una dona que va resultar essencial en la història de la nostra ciutat i en la creació d’algunes de les construcci-
ons més representatives i emblemàtiques de Girona com ara la catedral i el convent de Sant Daniel.
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AMPA de l’Institut de Girona

Aquest curs, la Comissió de Participació de l’Institut, de 
la qual formen part representants dels professors i de 
l’AMPA, ha engegat un Programa de Voluntariat dirigit als 
alumnes del centre. L’objectiu bàsic d’aquest programa 
és fomentar el voluntariat entre els nois i noies i fer-los 
descobrir la importància de l’altruisme, l’empatia, la soli-
daritat i la cooperació.

L’àmbit de treball d’aquests voluntaris és bàsicament les 
activitats que el Consell d’Entitats organitza al barri i d’al-
tres activitats pròpies del centre. Es tracta que els nois i 
noies voluntaris dediquin algunes estones lliures als al-
tres, responsabilitzant-se d’una tasca concreta, i aprenent 
a formar part d’un equip coordinat sempre per adults.

Per garantir l’èxit del programa es requereix la col-
laboració de les famílies, encoratjant als seus fills i filles 
a participar-hi i ajudant-los a prendre consciència del que 
significa ser voluntari i els deures que això comporta, so-
bretot el compromís i la responsabilitat personal. Per part 
de l’institut, es fa difusió del programa i dels seus valors 
entre els alumnes, s’anima als estudiants a participar-hi i 
es fa la coordinació dels voluntaris.

Les primeres activitats en les que han participat els vo-
luntaris han estat la Fira de Nadal, preparant el taller de 
manualitats i ajudant als nens a confeccionar-les; el Gran 
Recapte 2015, juntament amb l’AV Montilivi, i la Jornada 
de Portes Obertes de l’Institut, guiant a les famílies per 
les instal·lacions del centre.

“Participar com a voluntari a la jornada de portes obertes 
va ser interessant perquè vaig descobrir un nou món, una 

nova manera de participar en les coses.” Pau R. 
“L’experiència de ser voluntàries ha estat divertida i a la 
vegada interessant, ja que hem pogut donar el nostre 
punt de vista pel que fa a algunes qüestions de l’institut 
a pares i fills que potser compartiran centre amb nosal-
tres.” Paula M. i Júlia B.
 

“Poder estar en contacte amb els nens i ajudar-los a fer 
manualitats, ensenyar-los a crear i gaudir amb ells... Qui-
na experiència tan enriquidora!” Agnès M.

“Participar en jornades de voluntariat és diferent d’estar 
a l’aula perquè suposa una relació més personal i directa 
amb la gent.” Taïna M.

“Formar part de l’equip de voluntaris del Gran Recapte va 
ser molt bonic. Em fa feliç poder ajudar als altres.” Laia B.

“El voluntariat ens fa més humans, ens apropa al món 
real. Actualment la solidaritat és un valor en alça que 
hem de fomentar entre els nostres alumnes. En aquest 
sentit volem agrair a la nostra AMPA l’esforç i la dedicació 
que suposa l’organització d’activitats i la participació en 
actes en què s’anima l’alumnat a contribuir-hi de manera 
voluntària.” Claustre de professors de l’Institut Ermessen-
da de Girona.

AMPA Institut Ermessenda de Girona

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT DE L’INSTITUT
ERMESSENDA DE GIRONA
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Escola Pla de Girona

Aquest curs hem engegat el Projecte Pati a la nostra es-
cola. Amb ell pretenem fer participar tota la comunitat 
educativa (alumnes , pares i mares, mestres i personal 
treballador del centre) per a millorar el nostre pati.
Totes les idees i desitjos quedaran reflectides en ell per 
poder anar-les realitzant.

N’hi ha algunes que es 
podran dur a terme de 
forma més immediata 
que d’altres, però amb 
l’esforç i la il·lusió de tots 
esperem que es puguin 
acabar realitzant totes: 
pintar les grades, aug-
mentar el nombre de 
fonts, posar circuits de 
psicomotricitat, pintar 
jocs a terra, crear un es-
pai de bibliopati…

Pla de Girona, una escola de tots i per a tots. 

Projecte Pati

PROJECTE PATI

La nostra escola Pla de Girona és un centre que participa 
en el GEP (grup d’experimentació per al plurilingüisme) 
de primer any en llengua anglesa. Aquest projecte aporta 
una ampliació de la llengua estrangera en altres àmbits 
escolars: a més de les assignatures de science i art ho am-
pliem amb el teatre en anglès, subvencionat per l’AMPA, i 
a algunes festes de l’escola.
També participem en dos projectes europeus Erasmus+ 
KA1 i KA2.

El KA1 consisteix en formació de mestres i intercanvi cul-
tural entre escoles europees. Com per exemple l’obser-
vació de l’aplicació de les  intel·ligències múltiples a una 
escola d’infantil de Polònia, un curs sobre el sistema edu-
catiu finlandès i l’informe Pisa a Finlàndia i l’observació 
de diferents dinàmiques de treball a escoles d’Eslovàquia 
i Lituània.

El nostre projecte KA2 consisteix en l’observació i el tre-
ball amb altres escoles de la República Txeca, Eslovàquia 
i Lituània, mitjançant Job-shadowing (observació) i la 
creació i elaboració de material per les classes de CLIL. 
(Science i Arts and Crafts) i altres possibles àrees pel curs 
vinent. Aquest projecte finalitza el curs 2017-2018.

Aquest és el logo guanyador de totes les escoles que in-
tervenen en el nostre projecte Erasmus. Realitzat per en 
Jan Sarquella de 6è de la nostra escola.

Pla de Girona. Una escola europea
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El barri dels nostres ulls

Una petita història dedicada al barri de Montilivi

PROJECTE PATI

Els joves del Pis Bolós (Fundació Privada Resilis)
Som un grup de sis joves de més de 16 anys que vivim 
durant uns anys en el barri. Des de casa podem veure les 
pistes de la petanca i l’escola Pericot, i en destaca un avet 
molt gran que deu tenir molts anys. En el Pis Bolós ca-
dascú mira de construir el seu projecte d’emancipació per 
quan fem els 18 anys. Ho fem amb la col·laboració de les 
educadores i els educadors, amb qui podem compartir les 
nostres incerteses i també els bons i mals moments. Ti-
rem endavant els nostres projectes: estudiem, treballem 
tenim il·lusions i ganes d’avançar.

El dia a dia al pis ens proporciona espais on poder debatre 
sobre la nostra joventut i com ens veu la societat. Fem as-
semblees per parlar d’aquests i d’altres temes, també de 
la manera com coordinar-nos per poder conviure millor. 
Així decidim com ens repartim les tasques domèstiques, 
fem propostes de millora i ens organitzem per dur-les a 
terme. A l’hora dels àpats surten moltes converses i so-
lem tenir un ambient distès i agradable mentre fem anar 
els fogons. Això sí, cadascú té cura de la seva dieta, fent 
una compra adequada i cuinant de manera sana; l’auto-
nomia que no hi falti.

Pensem que el nostre barri té molta vida. És molt trans-
itat, però a la vegada tranquil, un lloc molt acollidor. Ens 
agrada que no hi hagi sorolls molestos; llevar-se els ma-
tins amb aquesta sensació de pau i de calma no té preu. 
Nosaltres mirem de ser bons veïns, és important que tot-
hom respecti aquesta tranquil·litat que tant ens agrada.
Un altre dels avantatges del nostre barri és la netedat, 
també en la majoria d’escales i parets dels edificis de 
Montilivi. Podria haver-hi més freqüència en el tall de la 
gespa de les zones enjardinades, però això significa que 
tenim zones verdes, cosa molt positiva. Sembla que es-
tiguem lluny del centre de la ciutat, però els camins per 
arribar-hi són agradables de recórrer.

L’any passat vam poder participar en diferents accions 
que milloren el barri. Vam presentar la proposta per fer 
un Skate Park, així seríem un punt de referència també 
per l’oci juvenil saludable. També vam poder aportar el 
nostre granet de sorra en els diferents actes que es feien 
durant la Festa Major. Esperem veure’ns-hi aquest any 
també! 

Us desitgem una Bona Festa!

Fa uns dies, parlant amb en Ramon Ternero, em van venir 
a la memòria records de l’any en què vaig estar de mestra 
al grup de pisos “Girona per Girona”. 
La majoria dels qui viviu al barri de Montilivi us pregunta-
reu de què estic parlant.
Doncs bé, el curs 1967-68 la canalla d’aquells blocs de pi-
sos nou eren admesos a l’escola annexa fins complir els 7 
anys d’edat, motiu pel qual hi havia un munt de petitons 
que es quedaven a casa sense anar a cap escola. El bis-
bat de Girona, a través del rector de Sant Josep, es va fer 
ressò del problema i, junt amb Ensenyament de l’època, 
posaren en pràctica una petita solució.
Aprofitant un local dels baixos d’un dels blocs hi munta-
ren una aula on recollien, cada dia, un bon grapat de me-
nuts atesos per una única mestra, una servidora. 
No teníem pati, sortíem a jugar a fora al carrer on, unes 
cadires, posades en forma de barrera, servien de límit i, 
les mares, des dels balcons, miraven els seus fills i els seus 
jocs.
La prova va durar fins el Nadal. Llavors, veient que una 
sola mestra tenia moltes dificultats per a controlar tanta 
mainada, enviaren una companya per a ajudar.

La sala llarga i estreta, que anys més tard seria Casal d’avis 
de Montilivi, es va dividir en dues parts amb una gran 
porta “acordió”. 
El pressupost que teníem era molt reduït, raó per la qual, 
fins i tot la neteja del local anava a càrrec nostre. Cada 
dia, a les 6 de la tarda, quan els nens i les nenes marxaven 
cap a casa, ens quedàvem a netejar el local, preparar la 
feina pedagògica pel dia següent i intercanviar impressi-
ons sobre la mainada al nostre càrrec. No teníem hora de 
plegar. 
El curs següent vaig anar a caure a una altra escola, però 
el centre de “Girona per Girona”, tinc entès, que, tan sols 
va durar un any més, ja que es va adaptar la Residència 
Juvenil Pericot com a primera escola del barri.
Actualment, fa uns quants anys, tinc la sort de cantar a la 
Coral Mixta i les Veus Blanques de Montilivi, tot i no viure 
al barri, sento que en formo part i, sempre, el sentiré dins 
meu com a una petita història dedicada a tots aquells que 
van ajudar a fer créixer el barri de Montilivi. 

Maria Eulàlia Caixàs, mestra jubilada.
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Conversem amb el Guàrdia de Barri

La Policia Municipal s’implica en el dia a dia de la ciutat a través dels guàrdies de barri

“La comunicació és imprescindible
i si patrullem caminant som més presents”

Com a moltes zones de la ciutat, Montilivi disposa d’un 
guàrdia de barri, un agent de la Policia Municipal que 
patrulla a peu per vetllar pel compliment de les normes 
de convivència. A Montilivi, aquesta figura es va implan-
tar l’any 1992, quan l’aleshores regidor de seguretat de 
l’Ajuntament de Girona, Miquel Fañanàs, i el cap de la Po-
licia Municipal, Joan Delor, van presentar el primer guàr-
dia de barri en una reunió amb l’Associació de Veïns.

En José és l’agent municipal que exerceix aquesta tasca 
des de fa setze anys. En el número de la revista que teniu 
a les mans, conversem amb ell perquè ens expliqui com 
viu la seva feina al barri de Montilivi.

En José al despatx del Local Social on atén els veïns i veïnes de Mon-
tilivi. 
Foto: Ramon Ternero

El guàrdia de barri és un professional que coneix molt bé 
la realitat de la zona de la ciutat on treballa. Com defini-
ria el barri de Montilivi?
És un barri molt segur. La realitat ens diu que els fets de-
lictius són puntuals com ara petits robatoris o danys a ve-
hicles. És un molt bon barri.

Un bon barri on ara ja fa una bona colla d’anys que hi 
treballa...
Sí, uns setze anys. Abans vaig treballar a Santa Eugènia, a 
Can Gibert del Pla, a Pont Major i, després, em van desti-

nar aquí. Em vaig integrar de seguida. A Montilivi, abans 
que jo, hi havia hagut tres guàrdies de barri. Per tant, sóc 
el que hi ha treballat més temps. I, de fet, també sóc el 
guàrdia de barri que ha estat més temps a una mateixa 
zona.

Se’n sent orgullós?
Sí, aquesta és una feina que t’implica i t’engresca. Al prin-
cipi, com és normal, no la controles del tot però de mica 
en mica vas coneixent el barri i quan veus el resultat de la 
feina feta t’animes molt.

Què el va sorprendre de Montilivi en aquell moment?
Que era petit i que hi havia aparcament per a tothom. 
Amb el temps, ha canviat molt. Ha crescut en habitants, 
en immobles...

I en volum de la seva feina també, suposo.
És clar.

Tindria sentit que hi hagués dos guàrdies de barri?
Per la nostra seguretat com a agents sempre va bé tenir 
un suport professional però el clàssic és que el guàrdia de 
barri sigui només un. Tot i això, des de fa un temps, sí que 
comparteixo algunes de les meves tasques amb un altre 
company.

Quines característiques té el barri de Montilivi pel que 
fa a la convivència?
Són molt semblants a les d’altres zones de la ciutat i no 
han canviat massa en els últims anys. Els problemes de 
convivència han existit sempre i, tot i que ara s’han incre-
mentat, segueixen sent les molèsties típiques com ara les 
causades pels animals de companyia, la música forta dels 
veïns, els cotxes mal aparcats... 

El fet que Montilivi tingui el camp de futbol i el campus 
més gran de la Universitat de Girona, li confereixen algu-
na singularitat especial?
Hi ha més moviment de gent jove. De manera habitual he 
de corregir alguns universitaris per com circulen amb les 
bicicletes. Molts d’ells viuen al barri però no hi ha proble-
mes. Algun dia s’ha de cridar l’atenció perquè organitzen 
festes però el 99,9 per cent de les vegades aquests con-
flictes se solucionen bé.



33

Com és el seu dia a dia?
Al matí, començo el dia a l’oficina. El caporal ens reuneix 
i ens posa al dia del que ha passat durant l’estona que 
no estàvem de servei. Després, un cop al barri, reviso i 
controlo que tot estigui bé. Si hi ha alguna anomalia, per 
exemple en la senyalització, faig incidències, informes, 
suggeriments de millora... I sobretot, atenc els veïns i faig 
de mediador perquè les relacions entre ells siguin millors.

Per tant, la feina de guàrdia de barri és més aviat la de 
vetllar per la convivència? 
De fet, diria que aquesta és la nostra tasca principal: la 
resolució de conflictes entre veïns. 

Com es gestionen aquests conflictes?
Intervenim identificant les persones que tenen el conflic-
te, ho analitzem i proposem una solució. Si el problema 
continua, la policia disposa d’una unitat de mediació i 
suggerim als veïns que hi participin per buscar una solució 
per mitjà de la firma d’un acord on cadascú ha de posar 
de la seva part. 

El fet de patrullar a peu garanteix que la comunicació 
amb els veïns sigui més fluïda? 
La comunicació és imprescindible i si patrullem caminant 
som més presents. El més important és el contacte amb 
els veïns i els comerciants. Tot i això, no només patrullem 
a peu. També tinc un cotxe petit per recórrer tota l’exten-
sió del barri. 

Com ha de ser un bon guàrdia de barri?
Ha de ser receptiu i ha de saber escoltar. Hi ha ciutadans 
molt diferents i cadascú té les seves necessitats i maneres 
diferents de fer-se entendre.

Se sent una mica psicòleg?
No especialment però a vegades m’han demanat consell 
sobre qüestions personals. A vegades, són coses serioses 
que poden tenir un recorregut administratiu i els informo 
sobre com tramitar-ho. 

Una de les seves atribucions són les tasques de preven-
ció. De què es tracta?
Fem prevenció per evitar problemes. Per exemple, anem 
a la sortida de l’institut Montilivi i vetllem perquè els joves 
no adquireixin mals hàbits, perquè no embrutin el carrer, 
perquè no consumeixin substàncies i perquè condueixin 
bé els seus vehicles. En el cas de persones grans, les atu-
rem al carrer i indaguem una mica en la seva situació per-
sonal. Segons quina sigui, n’informem als Serveis Socials.

A més, dedica una hora cada setmana a rebre els veïns. 
Recull més queixes o propostes?
Són més queixes que propostes i són molt variades. Pel 
que fa als sorolls, com els lladrucs dels gossos o la músi-
ca, hem de recordar que hi ha un horari a partir del qual 
no està permès fer-ne, principalment, durant la nit però 
hem de vetllar perquè el respecte als altres sigui durant 

tot el dia. També atenem queixes sobre la brutícia o sobre 
les persones que donen menjar als coloms i als gats del 
carrer. L’ordenança municipal prohibeix alimentar els ani-
mals de la via pública excepte a les persones autoritzades. 
Aquestes persones han obtingut un permís i es compro-
meten a donar menjar als animals en uns punts del barri 
molt concrets i amb unes condicions determinades. 

En José, conversant amb veïns del barri. 
Foto: Ramon Ternero

El guàrdia de barri contribueix a donar una imatge ama-
ble de la policia?
Diria que sí tot i que també fem tasques difícils com la 
disciplina viària i les clàssiques multes. Això és el més de-
sagradable però intervenim amb molta paciència.

Treballa conjuntament amb l’Associació de Veïns?
Sí, sempre estic a la seva disposició per fer suggeriments i 
ajudar-los en el que pugui.

Recomana que els guàrdies de barri visquin a la zona on 
treballen?
Bona pregunta! Malgrat que jo estic molt integrat al barri 
de Montilivi, el més raonable és viure fora d’aquí per po-
der desconnectar. Si no, estaries de guàrdia les 24 hores 
del dia, cada dia.

El guàrdia de barri atén individualment consultes i temes 
diversos que poden interessar o preocupar als veïns de 
Montilivi, DIMARTS de 16:30 h a 17:0 h Al Local de l’As-
sociació de Veïns.

Cristina Valentí
periodista
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Assemblea General Ordinària

A Girona, vint-i-nou de febrer de dos mil setze, a les 19:30 
h, al local social de l’Associació de Veïns, el president de 
l’associació, Sr. Ramon Ternero, dóna per constituïda l’As-
semblea General Ordinària de l’Associació de Veïns de 
Montilivi.

1. Salutació.
El president, Sr. Ternero dóna la benvinguda als socis as-
sistents i explica la dinàmica de l’Assemblea que tindrà 
dues parts. La primera amb l’única participació dels Socis, 
en què es presentaran els comptes de l’entitat i el balanç 
de les activitats socials i una segona part, oberta al públic, 
en què s’exposaran temes d’interès general del barri. 

2. Pressupost per al 2016 i balanç econòmic de 
2015.
El Sr. Ternero presenta el balanç econòmic de 2015 que, 
amb data d’1 de gener de 2015 era de 59.418,05 € i amb 
data 31 de desembre de 2015, de 62.435,41 €. Seguida-
ment presenta  el pressupost per a 2016.
El romanent a 31 de desembre de 2015 és de 62.435,41€, 
aparentment un 5% més que l’exercici anterior, però 
aquesta quantitat no és real ja que tenim un ingrés de 
4.480,00€, que correspon al premi obtingut en la Loteria 
de Nadal de 2015; per tan fins el 22 de març de 2016 l’as-
sociació no sabrà quina quantitat li ha quedat. 
L’Assemblea de socis aprova el balanç econòmic de 2015 i 
el pressupost per a 2016.

3. Balanç de les activitats socials
El Sr. Ternero informa sobre les diferents activitats que ha 
portat a terme l’associació durant l’any 2015:
Al Casal Cívic: Ioga, Pilates, Hipopressiu, Sevillanes, Rum-
ba, Dansa Oriental, Balls de saló i Teatre.
Al Local Social: Escola de guitarres, Assaig de guitarra 
de l’orquestra Acords Joves, Llenguatge Musical, Assaig 
de Cant Coral de la Coral Mixta Montilivi i la Coral Veus 
Blanques, Art floral nadalenc i reunions de comunitats de 
propietaris. 
Gràcies a un Conveni entre l’Ajuntament de Girona, l’Asso-
ciació, tenim accés i dret d’ús de l’equipament polivalent 
de l’escola Pericot. Un equipament apte per a fer activi-
tats físico-esportives i culturals com ara concerts, repre-
sentacions teatrals, assemblees... En relació amb les ac-
tivitats físiques, l’Associació de Veïns ha posat en marxa 
activitats de Zuma, amb gran demanda i Pilates, amb la 
voluntat d’augmentar aquesta oferta els cursos successius 
fins a assolir el ple rendiment. 
Seguidament repassem les activitats desenvolupades al 
carrer: Carnestoltes, Diada de Sant Jordi, Festa Major, Re-

vetlla de Sant Joan, Havaneres, Sardanes i Castanyada de 
Fires, Fira de la Joguina de segona mà en bon estat... La 
majoria d’aquestes activitats es planifiquen i s’implemen-
ten a través del Consell d’Entitats del Barri, actualment 
integrat per les AMPES de l’escola Pericot, l’escola-bressol 
l’Olivera, l’escola Pla de Girona, l’escola Font de l’Abella, 
l’Institut Nou i l’AV de Montilivi. La voluntat de les entitats 
és mantenir les activitats actuals i proposar-ne de noves, 
altre objectiu del Consell seria obrir i incorporar altres en-
titats amb finalitats i interessos comuns en el ben entès 
d’afavorir al màxim la participació. El president fa notar 
la voluntat d’integrar l’Associació del Casal de Gent Gran i 
l’AMPA de l’INS. Montilivi.

 

4. Temes d’interès general del barri.
El president ha preparat una projecció per presentar els 
temes de barri en què s’ha treballat i s’està treballant en 
aquests moments, així com els resultats de les gestions 
realitzades amb l’Ajuntament. La participació de la regido-
ra de Barri és essencial en aquest punt de la reunió.
* Baixos carrer Tuyet Santamaria, 24: L’estat d’aquests 

baixos, tapiats amb una tela metàl·lica i en desús, ha 
estat reiteradament, denunciat pels veïns de l’immoble. 
L’Ajuntament, informa, que es va requerir a la propietat 
perquè realitzés les obres necessàries per impedir que 
els animals tinguessin accés al local, i està en vies de 
solució.

* Línia 11 del Bus. El president presenta la petició dels 
veïns del Sector de Puigsacalm perquè l’Ajuntament 
estudiï les alternatives perquè les expedicions sentit 
UdG, a l’encreuament entre el C. Corredor i Pomés i el 
c. Puigsacalm, giri a l’esquerra i pugi per aquest carrer 
fins al sector alt amb la finalitat de millorar la mobilitat 
dels veïns del sector acostant el servei a Puigvistós i Mas 
Biels. Petició que es traslladarà a la Taula de Mobilitat.

* Solar que hi ha davant del carrer Josep Clarà. L’Ajunta-
ment va posar pedres i va tancar l’accés. En tot cas seria 
interessant enjardinar-lo i donar-li continuïtat, veïns as-
sistents plantegen la possibilitat de fer zona d’aparca-
ment.
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* Encreuament dels carrers Botet i Sisó i Tuyet Santama-
ria. La visibilitat és justa i es demana desplaçar uns me-
tres els contenidors de la cantonada.

* Contenidors del carrer Ullastret. La ubicació d’aquests 
contenidors obliga el camió de recollida d’escombraries 
a fer marxa enrere després de la recollida amb el con-
seqüent risc per a la circulació i les molèsties de soroll 
de seguretat que emet el vehicle en aquesta operació. 
Soroll especialment molest durant les nits d’estiu. Per 
aquests motius, el Sr. Ricard Rodríguez proposa canviar 
d’ubicació els contenidors i evitar que el camió realitzi 
aquesta maniobra.

* Cul de sac de la pujada Punta del Pi: Es demana que s’as-
falti. L’Ajuntament informa que ho té previst.

5. Intervenció de la regidora Sra. Isabel Muradàs
La regidora saluda els assistents i presenta el seu informe 
de demandes i actuacions:
* Baixos carrer Tuyet Santamaria. La Sra. Muradàs infor-

ma que ja s’han iniciat les obres de tancament.
* Carrer Tuyet Santamaria. S’ha posat una barana de pro-

tecció.
* L’11.  La Sra. Muradàs ha passat les demandes dels veïns 

al regidor de Mobilitat.
* Pujada Punta del Pi. Està presentat l’esbós del projecte 

d’urbanització; després es farà la licitació i no es pot dir 
quan serà el termini d’execució. Una part del pressu-
post s’aplicarà al 2016 i la resta al 2017.

* Carrer Palau i Quer: Pals telèfons i fanals. Aquesta re-
clamació dels veïns es va tramitar via pressupost par-
ticipat.

* Fanals Carrer Castell de Solterra. L’Ajuntament està es-
tudiant una alternativa. 

* Taula neteja de Montilivi. La regidora de Sostenibilitat 
ha obert una taula de neteja amb els barris.

* Aparcaments del CAP i de la Petanca. S’han arranjat els 
accessos dels dos aparcaments i la il·luminació del CAP.

* Ascensor Punta del Pi. Les obres es van endarrerir per 
un problema amb la companyia del gas. En breu es po-
sarà en marxa l’ascensor.

* Carrer Castellet i Turó Rodó s’hi ha pogut posar pòrt-
land.

6. Pressupost participat.
El Sr. Ternero informa sobre els projectes presentats per 
a 2016: Recuperar la Font de l’Abella. Enjardinar l’espai 
entre l’aparcament del CAP i l’antiga petanca. Millorar la 
il·luminació de Pericot i Sant Salvador d’Horta. Fer un tan-
cat per gossos. Fer una pista d’skate. Treure els pals tele-
fònics del carrer Palau i Quer. Els dos primers els presenta 
l’AV. la resta persones individuals.

7. Torn obert de paraula.
Queixes dels assistents: Millorar la il·luminació dels car-
rers Puigsacalm i Montilivi. Treure arrels d’un arbre que 
envaeixen el carril bici del carrer Botet i Sisó. Hi ha gent 
que posa menjar i aigua als gats amb conseqüent brutícia 
escampada pel carrer. Requerir la propietat del solar de la 
plaça de Figueres perquè la netegi.
* Es demana fer vorera al carrer Sant Salvador d’Horta 

fins l’avinguda Montilivi.
* El Sr. Rodríguez es queixa dels problemes que els com-

porta el transformador aeri del c. Ullastret.
* La Sra. Deusedes manifesta el seu desacord amb l’arran-

jament del carrer Josep Clarà i proposa que s’asfalti el 
carrer o que es destini a zona verda.

* El Sr. Cartañer informa que la processionària del pi, cada 
vegada prolifera més pels carrers del barri.

* Alguns veïns dels pisos de la mancomunitat del carrer 
Carles de Bolós, Castell Solterra, Tuyet i Santamaria, es 
queixen que la deixalleria de Girona no va permetre di-
positar la resta de la poda dels arbres i alerten de la 
perillositat del pi situat en aquest carrer.

* El Sr. Julià felicita l’actuació de la regidora.

BUTLLETÍ PER A NOUS SOCIS
Nom:                          Cognoms:
Adreça:            CP:                   Telèfon:
               Mòbil:
Adreça electrònica:                   Quota anual de 10 euros
Data: Girona,           de                     de 20
Núm. compte: 
Signatura, 

Dipositeu aquest butlletí a una de les bústies que teniu a la vostra disposició al Local Social
o al Casal Centre Montilivi. Ens posarem en contacte amb vosaltres.
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