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La foto de la portada, extreta de Google maps, ens fa adonar que, molt a prop 
de casa nostra, en el nostre barri, tenim a tocar un magnífic paratge natural 
on, dècades abans, rajava aigua de la coneguda Font de l’Abella.

Si gratem la història descobrirem que, en els anys 60 i 70, aquell indret era 
molt visitat per les famílies gironines i moltes escoles de la ciutat hi celebra-
ven el dijous gras. Amb el temps, la contaminació de les aigües,  les urbanit-
zacions del voltant i les implacables bardisses van anar desdibuixant aquell 
entorn idíŀlic, present encara avui, en el record dels nens que ho foren en els 
anys seixanta. Com en Josep Juanhuix, fill dels masovers del Mas Abella, en-
trevistat per l’amic Joan Corney en les pàgines interiors. 

Amb l’afany de recuperar aquest espai natural i acostar-lo als veïns, l’Associ-
ació de Veïns de Montilivi, a través dels Pressuposts Participats, va endegar 
el 2016, un ambiciós projecte de recuperació i millora d’aquest entorn que 
pensem podrà ser realitat en els anys propers.  

Els pròxims mesos està previst que s’executi la primera fase consistent en con-
dicionar una àmplia zona del voltant del lloc on es trobava la font de l’Abella 
original i, aprofitant la proximitat de la canonada d’aigua municipal, construir 
una Font de Pedra rústica. 

L’espai determinat en el Projecte Tècnic, que es troba al peu d’una alzina su-
rera, es condicionarà per esbarjo, desbrossant tota la malesa del sota bosc, 
esplanant-la amb l’aportació d’una capa de sauló i on s’instaŀlaran dues taules 
amb bancs per a pícnic, una paperera tipus rústica i rètol informatiu de la zona 
d’esbarjo. 

Per la seva bada, els amics de l’Associació de Palau-sacosta, han portat a l’edi-
ció dels Pressupostos Participats de 2018, una proposta, segons la qual es 
vol construir un “itinerari saludable” que uneixi aquest paratge descrit, amb 
l’escola de la Font de l’Abella. 

Quan siguin una realitat la Font, el recinte i el caminet podrem gaudir d’un 
espai de salut on percebre fines sensacions auditives, olfactives, visuals i ci-
nestèsiques, un entorn serè i sanador per a tots els veïns.   

Si les circumstancies ho permeten, en les fases posteriors, voldríem arran-
jar el camí que connecta l’Av. Montilivi amb el Carrer Riera Bugantó, seguint 
la traça de l’actual corriol natural per a fer un camí, totalment transitable, 
amb bancs, papereres i unes balises connectades a l’enllumenat públic. Per 
a facilitar l’accés a persones amb dificultats de mobilitat ens agradaria fer un 
accés adaptat, des de l’Avinguda Montilivi fina a la zona de l’esplanada per a 
l’esbarjo. 

Quan implementem les nostres propostes, entitats, escoles, facultats..., po-
drem organitzar activitats adequades per a aprofitar al màxim el potencial 
recreatiu i saludable de l’entorn. També xerrades i passejos guiats que acostin 
les persones al coneixement de la història del paratge, els costums de cultu-
ra popular i també matèries com ara la vegetació, la fauna i l’observació de 
l’entorn. 



3

Salutació de l’alcaldessa

Benvolguts, benvolgudes,

La Girona d'avui és la Girona que formeu tots els barris, 
que hi aporteu cadascun una personalitat pròpia i dife-
renciada al projecte comú de la ciutat. La festa major 
és el millor exemple de la vostra riquesa com a barri, 
que demostreu al llarg de l'any amb l'organització d'una 
agenda molt farcida d'activitats i propostes de tota 
mena: el Sant Jordi o el Carnestoltes, com també la pro-
gramació al Casal Cívic i al Local Social, autèntics espais 
dinamitzadors de Montilivi juntament amb els centres 
escolars i les seves AMPA. 

Com a alcaldessa de Girona, sempre he defensat que la 
prioritat dels governants han de ser les persones. I això 
passa per tenir cura dels barris i de tots els qui hi viviu, 
atenent a la gent més vulnerable, donant oportunitats a 
aquells qui volen emprendre, i fent les inversions neces-
sàries perquè la via pública i els equipaments compleixin 
amb les vostres necessitats. 

A Montilivi, i gràcies als vostres vots a través dels pressu-
postos participats, hem tirat endavant l’arranjament de 
la cruïlla entre l’Avinguda Montilivi i el carrer Sant Sal-
vador d’Horta. I continuem amb els treballs a la Punta 
del Pi, un projecte que us vaig venir a explicar personal-
ment i del qual me’n sento molt orgullosa perquè és la 
demostració més gràfica del que volem dir quan parlem 
de millorar la ciutat per beneficiar a les persones. Vam 
començar instaŀlant un ascensor, i un cop acabi la prime-
ra fase d’obres els veïns podreu caminar amb molta més 
tranquiŀlitat cap als habitatges de Girona per Girona. A 

més, haurem soterrat i millorat serveis públics com l’en-
llumenat o la xarxa d’aigües, que necessitaven aquesta 
inversió. Us vull anunciar també que ja estem treballant 
en la segona fase, de manera que puguem començar les 
obres el més aviat possible en arreglar escales i millorar 
l'accessibilitat del sector, entre altres treballs. Són unes 
obres complexes però necessàries, i teniu el meu com-
promís d’enllestir fins al final tot el projecte. 

Soc conscient que tenim també molts més reptes al bar-
ri. L’ascens del Girona FC a Primera Divisió ha sigut una 
notícia molt feliç per a tots, una mostra més de l’espi-
ral d’èxit que viu la ciutat, però ens ha generat un gran 
repte organitzatiu de seguretat i mobilitat que vosaltres 
com a veïns heu viscut en primera persona. Més enllà 
de petits conflictes, tots hi hem reaccionat de manera 
positiva i amb esforç i bona voluntat hem aconseguit 
minimitzar l’impacte als veïns els dies de partit. Us vull 
agrair la bona disposició i l’ajuda que ens heu proporcio-
nat, però també us demano que ens feu arribar els punts 
on hi pugui haver algun desajustament, per així poder-lo 
resoldre. 

Vull acabar desitjant-vos una gran festa major, que espe-
ro que serveixi sobretot perquè us pugueu trobar entre 
els veïns en un ambient festiu i de proximitat. La festa 
major és la millor ocasió per reforçar les relacions entre 
les entitats i entre la gent, una cohesió social clau per-
què entre tots construïm la Girona del futur. 

Molt bona festa major a tots i totes!

Marta Madrenas i Mir
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Salutació de la regidora de Montilivi

Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns del barri de  Mon-
tilivi.

En primer lloc, us vull agrair que des de l’Associació de 
Veïns em doneu l’oportunitat de tornar a adreçar unes 
paraules a la revista del barri, en motiu de la nostra festa 
major. 

L’any passat us deia que estava molt orgullosa del nostre 
barri, de les millores que s’han fet, però, per sobre de 
totes, el projecte del carrer de la pujada de la Punta del 
Pi que ha començat aquest any la seva primera fase i 
que espero aviat pugui ser una realitat.

Un projecte de barri llargament reivindicat i esperat i 
que serà un realitat el 2019, any en què es farà la segona 
fase. D’aquesta manera, la mobilitat dels veïns de Girona 
per Girona millorarà molt però, especialment, la segu-
retat dels mateixos. Per aquest motiu he volgut que la 
foto que iŀlustra aquest escrit sigui precisament davant 
d’aquesta obra que és tan important pel nostre barri.

Soc conscient que tenim encara moltes coses per mi-
llorar, les propostes del pressupostos participats en són 
una mostra, però tenim la voluntat i el ferm propòsit de 
continuar millorant el nostre barri, atenent les diferents 
peticions que ens arribin, per tant, gràcies a tot el veïnat 
que heu fet propostes. És amb la participació que acon-
seguirem ser més efectius en la nostra actuació.

Gràcies un any més també a l’Associació de Veïns pel tre-
ball, no sempre visible, que feu per tots nosaltres, no 
només atenent propostes de millora per treballar amb 
l’Ajuntament, sinó també per mantenir viu el nostre bar-
ri i les festes tradicionals amb un munt d’activitats.

Un bon exemple d’aquest esperit actiu i aquestes ganes 
de fer barri és la nostra festa major amb un fantàstic  
programa per gaudir del joc, la música, l’esport, el ball, 
etc.

Us desitjo, de tot cor, una gran festa major.

Moltes gràcies i bona festa!

Isabel Muradás Vázquez
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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

Diagnòstic personalitzat per als nostres clients/es
Tractaments facials
Teràpies corporals
Depilacions cera
Maquillatges
Assessorament 
per a nuvis i núvies
Reiky
Cosmetologia per ús a casa especial antiaging
Complements nutricionals especials per antienvelliment, 
esports, nens, temporades de convalescència, dietes 
d’aprimament...

El més important ets tu!
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Especialistas en Cortinas y Tapicerías
Maria Jesús Batlle

676 552 396
Andreu Tuyet Santa Maria, 18

17003 Girona

NOVETAT
Laser Diode última generació

capaç d’eliminar el pèl residual
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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. Montilivi, 33 - 17003 GIRONA
Tel. 972 218 797 - Fax 972 218 718

e-mail: info@steema.com

www.steema.com

www.elmondelgos.com
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www.corsaro.pizza - T. 872 03 03 03

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

pastisserialesdelicies@gmail.com

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
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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
  PLATS DE DUTXA
  FORNS, CUINES I EXTRACTORS

Avinguda Lluís Pericot, 58, baixos - Tel. 972 225 361
whatsappp 618 376 942 - www.tuercaloca.com

Andreu Tuyet i Santa Maria, 1-3 - 17003 Girona
Al costat del súper Condis
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c/ A. Tuyet i Santa Maria
Tel. 972 22 11 82

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

www.facebook.com/elsreisdelacasa

Enric Claudi Girbal, 27
17003 Girona Tel. 972 20 30 33

608 48 60 16
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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/ 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 I CAE 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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E-17/ 386459

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

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

www.e2ludoteca.com

Inscripcions obertes pel Casal d’Estiu
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Andreu Tuyet Santamaria, 16 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 28 82 - catalinariera@cofgi.org

Fórmules magistrals
Dermofarmàcia
Homeopatia
Fitoteràpia
Ortopèdia
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Rutlla, 106 - 17002 GIRONA
 Tel. 972 200 643

Coral de Montilivi
Aquí teniu un record del seu debut el 19 de desembre de 
2004 en el Casal Cívic Montilivi.  

Des dels seus inicis el setembre de 2004 fins a l’actualitat 
la Coral de la nostra Associació ha viscuts moltes i inten-
ses experiències. 

El cant i els recitals ens agraden molt i malgrat les dificul-
tats per acollir a més cantaires, la coral no perd metxa i 
segueix treballant amb la mateixa il·lusió que el primer 
dia. 

Hem fet i fem viatges i recitals arreu. Hem estat a Torí, 
Terriente, Brusseŀles i molts altres llocs i el calendari d’ac-
tuacions anuals sempre està atapeït.

Aquest curs hem cantat a la residència geriàtrica de Maria 
Gay, al convent de les Carmelites Descalces de Montilivi 
i aquest mes de maig cantarem als Salesians la Missa de 
Maria Auxiliadora i el 26 de maig participarem a la gran 
festa de celebració del 25è Aniversari de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Girona.

Si t’agrada cantar o coneixes gent que els agradi, no dubtis 
a posar-te en contacte amb nosaltres al correu (avmonti-
livi@gmail.com), sereu molt ben vinguts. 

Mentre us decidiu, nosaltres seguim cantant. I com diu 
una sabia dita: “Quien canta su mal espanta”.



14

Projectes finalitzats
2013 i 2014 Eliminació de les barreres arquitectòniques al 
carrer de la Punta del Pi amb la instaŀlació d'un ascensor 
(aportació de 65.521,13 €). 
2015 Instaŀlació d’un tendal al pati de l'Escola Bressol 
l'Olivera (pressupost 34.881,57 €). 
2016 Enjardinament de l'espai que queda entre l'aparca-
ment del CAP i l'antiga petanca (pressupost 18.071,90 €).
2017 Arranjament de la cruïlla de l'avinguda de Monti-
livi amb el carrer de Sant Salvador d'Horta (pressupost 
18.600,00 €).

Projectes pendents d’execució 
2016 Recuperació de la font de l'Abella (pressupost 
18.000,00 €).
2017 Millora del parc de la Pedra (pressupost 30.100,00 €) 
Projectes proposats per al 2018:

  1. Millorar la iŀluminació de Av. Pericot, alçada Bonpreu,   
      farmàcia, llibreria, claus... 
  2. Millorar la iŀluminació de Av. Montilivi.
  3. Reparar tot el paviment del c/ Puigsacalm fins al c/ Pic  
      de Peguera.
  4. Pavimentar la vorera dreta del c/ Universitat de 
      Girona (cantó Universitat). 

Pressupostos Participats Montilivi - La Creueta

Arranjament de la cruïlla avinguda Montilivi / Sant Salvador d’Horta
Aquest va ser un projecte molt desitjat pels veïns que ha 
estat realitat just abans de les vacances de Setmana San-
ta. 
La proposta consistia en la pavimentació amb peces de 

panot de graveta de tota la zona no pavimentada, des dels 
contenidors fins a la vorera del c. Sant Salvador d’Horta 
amb la formació de rebaixos als dos passos de vianants. El 
pressupost total va ser de 18.600 €.
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Hem de celebrar la iniciativa de l’Associació de Veïns de 
Montilivi de recuperar la Font de l’Abella. Presentada als 
pressupostos participats del 2016  va ser un dels projectes 
votats pels veïns.

La Font de l’Abella és un dels llocs emblemàtics que fa 
temps que només resta a la memòria de la gent gran de 
Girona. Potser perquè hi havien anat a fer la berenada 
amb la família, a omplir alguna garrafa d’aigua per a 
consum de boca a casa o perquè, de petits, hi havien 
celebrat el Dijous Gras a la tarda amb els companys de 
classe de l’escola.

Avui –quan l’herba no és massa alta– només es poden 
veure unes poques pedres com a testimoni històric del 
que havia estat la Font.

Era una font que brollava del terra en el vessant est d’un 
turó arbrat al cim del qual s’aixeca encara l’antiga casa 
de pagès –el Mas Abella– avui propietat de l’Ajuntament 
convertida en hotel d’entitats i seu estable de La Fal·lera 
Gironina, Els Diables de l’Onyar i altres entitats gironines. 

Ubicada dins dels límits de l’antic municipi de Palau-
sacosta, alimentava el torrent Gurnau que servia de partió 
amb el municipi de Girona i recollia l’aigua plujana que 

baixava per camps i boscos des de la part alta de Palau 
i de l’extrem sud dels turons de Montilivi. Des d’aquest 
punt el Gurnau sempre mantenia un fil d’aigua corrent 
durant tot l’any.

El paratge no tenia cap semblança amb el que veiem 
avui. A ponent fregava amb el bosc del Mas Abella i 
a prop s’aixecava un molí de vent que servia per pujar 
l’aigua d’un pou que servia el Mas i els horts del voltant. 
A llevant, a l’altre costat del camí que hi portava des de 
Girona, camps de conreu amb algun paller que hi solien 
aixecar els pagesos que els treballaven. A un centenar de 
metres al sud, una bòbila –la de l’Almeda– de la que avui 
només en resten unes boques d’enfornar tapiades amb 
totxanes per evitar possibles accidents dels qui gosessin 
entrar-hi. Valdria la pena estudiar la manera de conservar 
aquest únic vestigi de la important indústria rajolera que 
hi havia hagut a Palau-sacosta fins a l’últim terç del segle 
XX.

La forta pluja del dia 12 d’octubre de 1970, que va 
significar una important inundació de la ciutat de Girona, 
va provocar una cabalosa torrentada que va arrossegar 
molta terra, sorra i pedres i va acabar enterrant la font 
i convertint tot l’indret en un bassal fangós, alimentat 
segurament per l’aigua de la mateixa font. Hi va 
contribuir el fet que s’havia modificat molt l’entorn amb 
la construcció del camp de futbol. L’explanació per fer-hi 
la futura Avinguda de Montilivi i la urbanització de la zona 
va suposar que la força de l’aigua arrossegués fàcilment la 
terra remoguda i sobreposada.

Es diu que un grup de jubilats que solien freqüentar la 
zona la van desenterrar el 1971 (Los Sitios 4/3/71), la van 
reconstruir i van adequar tot l’entorn, amb la construcció 
d’un rec de desguàs, i van fer-hi una petita passera 
per creuar des de la nova Avinguda de Montilivi. Prou 
van fer aquelles persones, però la mestra i periodista 
Maria Alonso lamenta, atesa l’afluència de gent que s’hi 
acostava, que el seu esforç no fos complementat amb la 
instal·lació de taules i bancs i algun joc infantil o, com a 
mínim, que es mantingués el lloc net i endreçat.

El 1975 (Los Sitios 1/8/75), l’Ajuntament de Girona va 
instal·lar un cartell indicant clarament que l’aigua no 
era potable i que estava fortament contaminada. Era 
el resultat, segons el diari, d’una analítica que havia 
encarregat un particular a un laboratori gironí. Al 
mateix diari es demanava protegir la ciutadania cegant 
temporalment la font i buscant l’origen d’aquests 
elements contaminants per evitar-los. Tot i l’avís, la gent 
va continuar sovintejant el lloc i omplint garrafes per a 
utilitzar l’aigua a les seves llars.

Sobre la Font de l’Abella
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Finalment (Los Sitios 20/8/75), i després que un bon dia 
el cartell aparegués abatut a terra, l’Ajuntament va optar 
per tapiar la font amb una paret. La gent es va preguntar 
com després de tants anys sense problemes, de cop i 
volta es detectés la contaminació de l’aigua de la font. 
Les respostes que es van donar van anar en la línia que 
l’entorn havia estat molt modificat. Que on abans només 
hi havia arbres i camps, ara la zona s’havia urbanitzat, s’hi 
havien fet construccions diverses amb els corresponents 
claveguerams propers a la deu que alimentava la font  
i que, possiblement, això havia provocat filtracions 
contaminants. En cap cas, però, es van fer actuacions per 
evitar aquesta contaminació.

En Joan Corney i en Josep Juanhuix, fill del Mas Abella

Sobre la Font de l’Abella

Per conèixer de primera mà i amb una mica més de detall la Font de l’Abella, hem parlat amb en Josep Juanhuix 
i Pol, fill d’en Vicenç i l’Encarnació, masovers del Mas Abella fins el 1976. Hem anat plegats fins a l’indret on hi 

havia hagut la font. Arran de terra s’hi veuen unes poques pedres, treballades a la pedrera i encara ben posades i 
respectades fins el dia d’avui.

- Josep, observant aquestes restes, què ens pots dir de 
la Font de l’Abella? 

- Primer de tot que hauríem de parlar de dues Fonts de 
l’Abella o, més ben dit, que la Font de l’Abella va tenir 
dues ubicacions. Aquestes pedres que es conserven són 
les de la font primitiva. Quan la mestressa de les terres  va 
fer plantar plàtans en aquest indret –encara n’hi podem 
veure alguns– la font va deixar de rajar. Segurament es va 
tocar la petita deu que l’alimentava.

- Però si la font es va assecar, com és que la gent 
continués venint a la Font de l’Abella fins molt entrats 
els anys setanta? 

- Sí que és cert que hi venia la gent, però no a aquesta 
primera font. En aquesta zona hi havia diverses petites 
deus i no massa profundes. Una mica més amunt hi havia 
un pou del que sobreeixia aigua la major part de l’any. 
Aquí mateix podem veure, cobertes de bardisses, les 
restes d’un altre pou d’on es pujava l’aigua al Mas Abella, 
amb un molí de vent que feia funcionar una bomba de 
pistó. El meu pare, que tenia l’habilitat de saber trobar 
deus d’aigua, va buscar la de la font i, juntament amb el 
meu avi, la van recuperar i van construir una altra Font de 
l’Abella nova. 

- On ubiqueu aquesta segona font?

- Primer de tot ens hem de situar i imaginar que l’entorn 
era molt diferent. En aquest indret el Gurnau era un torrent 
molt més marcat i enfonsat. S’hi han remogut i acumulat 
moltes terres i pràcticament no queda res de la petita 
explanada on s’hi aplegava la gent.  La nova Font de l’Abella 
l’heu de situar uns 40/50 metres més cap al sud de les restes 
de la font antiga, aproximadament al davant d’aquesta 
torre elèctrica que tenim a l’altre costat del torrent.

- Així doncs, quina va ser la font que es va recuperar 
després de les inundacions de la tardor del 1970?

- Va ser la segona font, la nova, la que rajava. S’ha de 
reconèixer el bon treball d’un grup de voluntaris, algun 
amb experiència de paleta, que hi van dedicar hores i 
van recollir diners per fer front a les despeses. Part dels 
materials van sortir de la propera bòbila de l’Almeda. 
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CRDI-Foto de 1963, atribuïda a en Narcís Sans. 
Podem veure, a la dreta la caserna de la Guàrdia Civil, a l’esquerra els pisos de Girona per Girona, al fons l’església de Sant Miquel 
de Palau-sacosta i entre la caserna i l’església, el convent de les Carmelites Descalces de Montilivi. 

Sobre la Font de l’Abella

- Què recordes i quina opinió tens de la contaminació de 
l’aigua de la font?

- Suposo que el mateix que deuen tenir present bona part 
de la gent que hi venia i n’utilitzava l’aigua. A casa nostra, 
al Mas Abella, sempre vam servir-nos de l’aigua de la 
font. Recordo perfectament els comentaris que feien 

les persones que venien a buscar aigua en relació a les 
seves exceŀlents qualitats per a coure llegums secs. Ens 
costava de creure-ho, però si ho va constatar una anàlisi, 
segurament que algun tipus de contaminació hi devia 
haver. Per això, el 1975, l’Ajuntament la va fer tapiar. 

- Com és que avui no es veu cap resta d’aquesta font 
tapiada?

- Perquè al cap d’un temps l’Ajuntament la va fer 
enderrocar, va fer-hi abocar al damunt una bona quantitat 
de formigó perquè l’aigua no surés i es va cobrir tot amb 
terra. Això devia ser, si no ho recordo malament, pels 
voltants de 1978.       Segur que, si ara es gratés una mica, 
es trobaria aquesta gruixuda capa de formigó i crec que 
tampoc seria massa difícil trobar la deu.

- Per acabar, Josep, què en saps d’una altra curiositat de 
la zona, de l’existència d’una mena de refugi antiaeri?

- Sí, és un refugi que van excavar uns quants veïns amb el 
meu pare per protegir-se de les bombes durant la darrera 
guerra. Els avions bombardejaven per destruir una 
fàbrica, reconvertida per a proporcionar munició per a 
fusells, que hi havia a la carretera de Barcelona. La fàbrica 

no la van tocar mai, però sí que van esclatar bombes al 
final de l’actual carrer de la Rutlla, als Químics i fins al 
Mas Abella. És un forat que es bifurca en dues galeries. 
Són unes petites galeries de mina, excavades directament 
a la terra sense cap tipus d’obra de reforç, amb capacitat 
per a soplujar una trentena de persones.

En Josep ens parla d’altres vivències que ens recorden com 
han canviat tots aquests indrets des de mitjans del segle 
passat. No envà havia compartit la vida i la feina de pagès 
amb els seus pares al Mas Abella. Li agraïm sincerament 
l’atenció i l’estona que ens ha dedicat. Gràcies, Josep.                                              

                                      

Joan Corney, març 2018
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Programa de Festa Major
de Montilivi 2018

DIVENDRES 8 DE JUNY
A partir de les 18 h, a la pista coberta de l’Escola Pla de Girona.

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

(Inscripció: 2 euros) Dimarts tarda i dimecres matí al Casal Cívic de Montilivi

De 20 a 24 h. Nit de Ball de Saló, amb en JOAN SOL

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

IX Torneig de Petanca “Festa de Montilivi”

D’11 a 12 h, a la Plaça Ciutat de Figueres.
Concurs de dibuix “Dibuixo el que m’agrada”.
5 Categories de nens i nenes de 3 a 12 anys (porteu llapis de colors)

De 12 a 13 h, a la Plaça Ciutat de Figueres.
Talles de Castellers

A les 18 h, a la Plaça Ciutat de Figueres.
Festa infantil amb l’espectacle 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

La guàrdia de barri atén individualment 
consultes i temes diversos que poden in-
teressar o preocupar als veïns de Montilivi, 
DIMARTS de 10:00 a 11:00 h. Al Local de 
l’Associació de Veïns.
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Programa de Festa Major
de Montilivi 2018

DIUMENGE 10 DE JUNY
De 8:30 a 11 h, a la Plaça Ciutat de Figueres.
XXXV Marxa de Montilivi. 11 km.

XX Caminada popular 8 km.
INSCRIPCIÓ: on-line correbarris.cat/ 9€. Dia Cursa: de 8 a 9 h. 10 €. (inclou esmorzar i samarreta tècnica)

SORTIDA DE LA CAMINADA, a les 8:30 h. I SORTIDA DE LA CURSA a les 9 h.

D’11 a 12 h, II Correbarris Infantil de Montilivi
Pre-benjamí: 1 volta (500 m). Benjamí: 2 voltes (1.000 m). Infantil: 3 voltes (1.500 m)

A les 9 h, a l’església de les Carmelites Descalces 
Missa i Recital de la Coral i Guitarres

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

DIMECRES 20 DE JUNY
A les 19 h, a l’església de les Carmelites Descalces 

Recital de final de curs de la Coral i Guitarres

DIJOUS 21 DE JUNY
A les 17 h, al Casal Cívic Montilivi

Festa de fi de Curs

DIVENDRES 7 DE SETEMBRE
A les 22 h, al Local Social Montilivi, plaça George Orwell (si plou anirem a Pericot)

XXVI Cantada d’havaneres, amb Terra Endins
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Un any d’activitat en imatges

7 maig - Coral a Massanet de la Selva 12 maig - Temps de Flors. Banys Àrabs 13 maig - Veus Blanques 
a la parròquia del Carme

10 juny - Quique Funes 
marcant el circuït

10 juny - Voluntaris a la barraca 
de Montilivi

11 juny - Jurat del Concurs de Dibuix

11 juny - Campionat de Petanca 11 juny - Correbarris Infantil 11 juny - Alumnes de Conc-Class

11 juny - Trofeus 
XXXIV Marxa Popular Montilivi

11 juny - Salutació pel fi de Festa Major 15 juny - Mostra Artística al Casal
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Un any d’activitat en imatges

17 juny - “Políticament incorrecte” 
Teatre al Casal

4 setembre - Sardanes 
i Castanyada de Fires

11 setembre - Trobada festiva 
dels voluntaris de l’Associació

2 desembre - Gran Recapte 17 desembre - Fira de la joguina 24 desembre - 
Centenari de la veïna Maria Roma

30 gener - Presentació guàrdia de barri 26 febrer - Assemblea General del Barri 4 març - Excursió a Tossa de Mar

5 març - Junta directiva de l’Associació 6 març - Temps de Flors. 
Claustre Museu d’Història

11 abril - Assaig de Guitarres
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...activitats, activitats, activitats, activitats...
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...activitats, activitats, activitats, activitats...
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L’any passat, des d’aquestes mateixes pàgines, compar-
tíem amb vosaltres la nostra afició per l’escenari. Per in-
ventar-nos vides i situacions que ens apartessin, almenys 
durant una estona, del teatre quotidià que hem de repre-
sentar dia a dia i que amb els anys se’ns fa feixuc i monò-
ton. En resum, bojos per fer “teiatru”.
I el mes de juny, tal i com us havíem promès, en mig d’una 
calor espantosa vam estrenar l’obra que preparàvem, 
“Políticament Incorrecte”, amb tanta acceptació que ens 
va animar a presentar-la a la campanya de Teatre Ama-
teur que convoca la Diputació de Girona i per primera ve-
gada vam ser seleccionats per anar de gira amb aquesta 
obra per tota la província (Riudellots, Girona, Vilablareix, 
Vidreres, Campdevànol, Sant Jordi Desvalls).

Però això no ens ha apartat de la cita que cada dimarts 
tenim al limitat espai del Centre Cívic de Montilivi per 
assajar un nou muntatge i aquest any, amb alguna nova 
incorporació, hem optat per la continuïtat i hem escollit 
una altra obra de Ray Cooney, “Bojos del Bisturí”, una 
comèdia d’embolics d’hospital que deixaran petits els 
problemes que tenia el ministre del “Políticament In-

correcte”. Tot un seguit de mentides que volen tapar la 
mentida anterior fan que la sala de metges d’un hospi-
tal esdevingui una olla de grills on ningú és qui diu i res 
és el que sembla. Una comèdia d’entrades i sortides, de 
portes i finestres on tot ha de funcionar com un rellotge 
en aquesta cursa contra el temps on estan atrapats els 
protagonistes.
La gira de l’obra anterior ens obligarà, però, a no poder 
estrenar a mitjans de juny com fèiem cada any sinó que 
ho haurem d’endarrerir fins a la tardor que potser ens 
estalviarà una tarda d’estrena massa xafogosa.

Fitxa tècnica:
Títol: Bojos del bisturí.
Autor: Ray Cooney
Adaptació: Grup teatre Montilivi
Sinopsi: El cap de servei d’un hospital està aca-
bant de preparar la conferència que ha d’enlai-
rar-lo al cim de la seva carrera. En menys de dues 
hores eminències de tot el món han d’escoltar la 
seva ponència però l’aparició d’una antiga infer-
mera pot engegar en orris tots els seus plans. Per 
tal d’evitar una catàstrofe personal i professional 
el protagonista provocarà tot un seguit de men-
tides on s’hi veuran embolicats una sèrie de per-
sonatges que van entrant i sortint de la sala de 
metges. Infermeres, supervisores, la directora de 
l’hospital, adjunts i residents, filles desconegudes 
i la dona del protagonista es veuran atrapats en 
una xarxa d’enganys, disfresses, actuacions, so-
bresalts i nervis. Tot pot passar abans no comenci 
la conferència.

Repartiment (alfabètic):
Anna Nevot  (Infermera Clara Puig)
David Fusté  (Dr. Miquel Bonet)
Dolors Casanova  (Zeladora)
Josep Mª Busquets (Diego)
Margarida Olarte (Supervisora)
Maria López  (Menxu Zaplana)
Mª Àngels Garriga (Sergent)
Mª José Bautista (Abril)
Mª Teresa Garcia (Donya Cayetana)
Narcís Juanola (Dr. David Zaplana)
Ramon Ternero (Dr. Robert Aguirre)
Teresa Santin (Sra. Bonet)
 
Escenografia i vestuari         Remei Triola
Regidora i traspunt              Dolors Casanova
Direcció                Mª Antònia Valle 

Grup de teatre de Montilivi. Bojos pel Teatre

Narcís Juanola
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Maria Josepa Durall i Pujol

Aquest 8 de Març, Xarxa Dones Girona, hem seguit amb 
la Iniciativa de l’any passat, de batejar sales amb nom de 
Dones. Al nostre Barri ja n’hi tenim tres: a l’IES Ermessen-
da, la Biblioteca Assumpta Taberner i Ferrer, professora 
compromesa, generosa, inquieta... gran companya i dona 
(1959-2015). Als locals de  l’AV Montilivi, la Sala Maria Je-
sús Gómez Valero, mestra compromesa amb les persones 
i amb el barri de Montilivi. I aquest any al convent de les 
carmelites, la Sala Josepa de Jesús Maria Durall i Pujol 
(1906-1989), fundadora del Monestir de les Carmelites 
Descalces de Montilivi.
 
Josepa era filla del metge Josep Durall i Llobet i d’Antònia 
Pujol i Mateu. El pare provenia d’una família de pescadors 
i patrons mariners, de Lloret de Mar, que van dedicar-se 
al comerç amb Amèrica. La família de la seva mare prove-
nia d’Olot, i tenien fàbriques de curtits, cuirs i pells. Van 
fundar fàbriques a Barcelona, Tarragona i Arenys de Mar. 
Antònia Pujol era una dona de gran empenta i va fundar 
una fàbrica a Banyoles. Van tenir 8 fills. Amb el seu casa-
ment, van unir també les dues empreses amb gran èxit 
comercial (presents a l’exposició universal de Barcelona). 
Van suportar la guerra del Chaco, entre Paraguai i Bolívia 
on s’havia traslladat el germà gran per facilitar el comerç 
entre Catalunya i Sud-Amèrica, la Guerra Civil espanyola 
i la Segona Guerra Mundial. Fruit de la guerra i les grans 
conseqüències que va tenir per a la indústria, junt amb 
els canvis científics i tecnològics, la fàbrica de curtits dels 
Durall es va reconvertir a la fabricació d’extracte de rega-
lèssia i de derivats de confiteria.

Josep Durall i Pujol, fou el fundador del convent (ell va 
comprar el terreny i es va preocupar de la construcció) i 
la seva germana Josepa en va ser la primera priora. Es va 
començar a construir el 1954. El 24 de maig de 1956 van 
arribar a Girona una comunitat de 9 monges procedents 
de Tarragona. La celebració de l’arribada va ser per la fes-

ta de la Trinitat, el dia 27 del mateix mes. La capella fou 
beneïda el 9 de febrer de 1958 pel bisbe Cartañá, que ha-
via tingut molt d’interès perquè vinguessin a Girona. A la 
façana hi ha una imatge de santa Teresa de Jesús (1957), 
feta per l’escultor Nolasc Valls. A l’Interior de l’església hi 
ha pintures de Pau Valls. Envolten a la Mare de Déu, un 
estol d’àngels. Hi ha escenes de la vida del profeta Eli-
es, de sant Joan de la Creu i de l’Anyell dels símbols dels 
evangelistes. En els laterals hi ha sant Josep i santa Tere-
sa, patrons de la Institució. Les monges s’han sostingut 
sempre amb el seu treball, principalment  en productes 
de confecció i el conreu de l’hort. La Josepa va morir aquí 
i està enterrada en aquest monestir.
 
Actualment hi viuen quatre monges: la Núria, que va ve-
nir a Girona amb la Josepa a fundar el convent, la Carme, 
la Joana i la Roser. De seguida que els hi vam explicar la 
iniciativa de Xarxa Dones Girona s’hi van adherir. No van 
dubtar en escollir el nom de Josepa Durall i Pujol. Amb il-
lusió, se’ls hi iŀlumina la cara quan en parlen, n’expliquen 
anècdotes d’infància amb els seus germans, i dels anys de 
convivència amb elles.

Pels veïns, les carmelites són un lloc de referència, per 
poder gaudir d’una estona de pregaria, de la seva amistat, 
i no és difícil veure-les pel carrer, quan surten a comprar, 
fer algun encàrrec o llençar les escombraries. És un con-
vent de portes obertes per a tothom. Concerts de Nadal 
de l’Associació de veïns, grups de pregària, i persones que 
demanen un local per fer-hi alguna xerrada. Gràcies a la 
seva fundadora n’hem après quelcom més. 

Piua Salvatella Vila, 
delegada del Coŀlectiu de Dones 

en l’Església per la Paritat, i membre 
de Xarxa Dones Girona.
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Escola bressol l’Olivera

Darrere  el lema “Fem pinya, fem AMPA, fem escola!” ens 
identifiquem un bon grup de pares i mares que partici-
pem voluntàriament a la vida de l’escola bressol l’Olivera: 
som l’AMPA.

Dit això, ens fa especial il·lusió aprofitar aquest espai de 
la revista per explicar-vos la nostra manera d’entendre i 
de viure l’educació dels nostres petits, els verdaders pro-
tagonistes de tot plegat.

Ells passen gran part del seu dia a l’escola, en un entorn 
acollidor i estimulant que té cura de les seves necessitats 
i que els hi posa al seu abast tots els recursos necessaris 
per facilitar la seva socialització, compartint amb els seus 
companys estones de joc, de comunicació i d’estimulació 
per a fer nous descobriments.

Les famílies tenim l’oportunitat de formar part d’aquesta 
realitat que té lloc cada dia a l’escola, sent a més d’espec-
tadors entusiastes i entregats, part activa i entregada.

Per això, nosaltres entenem que TOTS fem escola. Junts, i 
“fent pinya”, mestres i famílies, podem compartir propos-
tes, inquietuds i projectes en benefici de la nostra mai-
nada.

Som conscients que és difícil trobar estones per a fer 
trobades i reunions perquè tots tenim les agendes molt 
plenes, però quan hi ha il·lusió i ganes acabem trobant 
aquest temps que ens permet acompanyar els nostres 
fills en aquest primer graó del sistema educatiu.

A més, la nostra AMPA forma part, conjuntament amb 
altres AMPA i entitats del Barri i l’Associació de Veïns de 
Montilivi, del Consell d’Entitats del barri de Montilivi. 
Aquesta iniciativa ens ha permès sumar esforços en la re-
alització d’activitats conjuntes com la Fira de Nadal i de la 
Joguina en bon estat, el Carnestoltes del Barri i la Festa 
de Sant Jordi.

Fira de la Joguina desembre 2017

Festa de Sant Jordi 24 d’abril de 2017
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AMPA Pericot. Balanç de les xerrades

Des del curs 2014/15 ençà, impulsades per l'AMPA del 
nostre centre educatiu, i dins el marc del també nostrat 
projecte de l'Escola de Pares, venim duent a terme tot un 
seguit de xerrades destinades a oferir informació diversa 
adreçada als pares i mares dels nostres fills.

El que pretenem amb cadascun d'aquests coŀloquis és 
posar en relleu la realitat que envolta l'educació dels més 
joves, que pensem que va molt més enllà de l'àmbit es-
trictament docent, fet pel qual implica diferents actors 
que creiem que influeixen, i molt, en la seva formació 
com a futurs ciutadans.

Vam estrenar el projecte el 2015, concretament el 15 
d'abril, amb la participació de la mestra Mita Jordan, que 
ens va qüestionar sobre l'ús que fa la canalla d’internet, i 
la necessitat d'educar-los sobre els seus perills potencials, 
especialment pel que respecta a l'anomenat "Ciberasset-
jament", i en el bon maneig dels telèfons inteŀligents.

La segona de les nostres xerrades, celebrada l’1 d’octubre 
del mateix 2015 , i a càrrec de la psicòloga Joana Frigolé, 
va versar sobre les "converses constructives" que podrí-
em establir amb els menors, a fi i efecte de donar res-
postes raonades i raonables a cada conflicte que pogués 
sorgir dins l'àmbit escolar o de la família, per així evitar 
càstigs i imposicions.

Ja el 2016, un dimarts 9 de febrer, vam tenir la sort de 
comptar amb Helena Tolosa, mestra i psicopedagoga, 
que ens va parlar llarg i estès sobre les capacitats prèvies 

del jovent, i les tècniques per a saber treballar-les cara a 
intentar millorar (o en alguns casos aconseguir) la seva 
motivació per aprendre.

L'"Artteràpia" va ser fil conductor de la següent xerrada 
del 2016. Les ponents foren, en aquest cas, Anna Tort i 
Tina Subirats, especialistes en el tema, que el 18 de maig 
ens van obsequiar amb una rica exposició sobre com pot 
influir l'expressió artística en la minoració del fracàs es-
colar, així com en la reducció de l’estrès i l'augment de 
la capacitat de concentració, entre molts altres beneficis.

Seguint en el terreny de les, podríem dir-ne, "Teràpies 
Aplicades", el Mindfulness va ser el protagonista de la 
nostra següent intervenció dintre el cicle Escola de Pares. 
Èlia Ros, experta en l'assumpte, ens va orientar (més avi-
at ens va conscienciar) sobre la necessitat d'inculcar als 
nostres fills l'atenció plena en relació amb el viure a cada 
instant i en present. En l'"Aquí i Ara", sense capficar-nos 
pel que vindrà ni en el que ens ha passat.

Tanquem el balanç de les nostres xerrades tot posant 
el retrovisor i el punt i final, almenys momentani, en el 
passat dimarts 21 de novembre de 2017. Aquell dia els 
Mossos d'Esquadra van acudir a la nostra escola per par-
lar-nos d'un tema similar amb el que encetem la nostra 
col·laboració en la revista, és a dir: Internet i els seus ris-
cos.

Natàlia Arqués.
PARES I MARES DE L’ESCOLA PERICOT.
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Escola Pericot. Reptes i formació del professorat

Durant anys els pares animaven als fills a estudiar de 
valent per aconseguir un títol que permetés trobar una 
bona feina de gran. Aquesta premissa, que partia del su-
pòsit que com més s’estudiava al llarg dels primers anys 
de la vida millor seria el lloc de treball que es trobaria a 
l’edat adulta, ha caducat. Perquè ara no només cal estu-
diar per trobar un bon lloc de treball, sinó que també cal 
estudiar per mantenir-lo.
Així, en un entorn de canvi, on els coneixements estan 
més que mai sotmesos a quedar obsolets en un termini 
de temps increïblement curt, el principal actiu dels pro-
fessionals, siguin de l’àmbit que siguin, seran les seves 
competències, les seves habilitats, la seva motivació cap 
a la feina, l’actitud positiva i la predisposició al canvi, la 
capacitat de buscar informació, de formar-se constant-
ment i de manera continuada al llarg de la vida. Sembla 
haver-hi un consens d’unanimitat en afirmar que la clau 
del mercat laboral serà i és la flexibilitat, ja que sorgiran 
llocs de treball per cobrir necessitats concretes que no 
estaran directament vinculades a una carrera, sinó que 

exigiran reunir i combinar tot un seguit de coneixements 
i d’habilitats que requeriran una formació específica, fa-
cilitada en gran mesura per l’actualització professional i 
la formació permanent. I tot plegat ens porta a parlar del 
requeriment a tots els professionals d’habilitats i de com-
petències transversals, com ara unes bones capacitats co-
municatives, analítiques o de resolució de problemes..., 
ja que a molts llocs de treball s’hi podrà arribar per dife-
rents itineraris formatius.
Des de l’Escola Pericot som plenament conscients 
d’aquesta realitat i pretenem oferir un projecte educatiu 
que tingui present aquesta evidència. Un clar exemple re-
presenta la introducció de sessions de ‘Robòtica i progra-
mació’ a les aules, fruit de la certesa que la pràctica com-
petencial en aquest sector pot representar un benefici 
per als nostres alumnes. Per poder aconseguir plasmar 
aquesta oferta, una colla de mestres s’ha format a ‘In-
nova’t Educació’, i hem pogut adquirir una bona part del 
material educatiu gràcies a una subvenció atorgada per 
l’Ajuntament de Girona dins del programa ‘Activa el teu 
projecte’. De la mateixa manera, un total de set mestres 
han dut a terme formació lingüística en anglès durant el 
passat estiu a Edimburg gràcies a les beques rebudes dins 
del programa europeu Erasmus+. Des de la direcció de 
l’Escola Pericot ens sentim molt satisfets de la inquietud 
per progressar com a professionals de l’educació a través 
d’una eina tan important com la formació contínua.

Àngel Villalón Torres
Director de l’Escola Pericot
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Entrevista a Lluís Puell. Veí del barri de Montilivi

Vostè va néixer a Jafre. Què va dur-lo a Girona?

Vols saber la meva història?

Sí, si us plau.

A l’edat de 10 anys, vaig venir a Girona a casa d’uns tiets 
que no havien pogut tenir fills. Al cap de poc d’arribar va 
esclatar la Guerra Civil. Ho vam passar molt malament. 

Potser a Jafre hagués patit menys...

Sí, almenys als pobles es trobava alguna cosa de menjar 
que ens donaven els horts però, aquí, als calaixos de la 
pastera només hi havia engrunes. Amb dos o tres amics 
solíem anar cap a Sant Daniel per si arreplegàvem espàr-
recs o fruita dels arbres. Una vegada vam anar a menjar 
raïms d’una casa i el propietari ens va trobar i ens va fer 
fora tot cridant. Uns dies més tard, passant per davant 
d’aquella casa, l’home ens va fer acostar, ens va donar 
més raïm i ens va dir que si teníem gana només havíem 
de demanar menjar i no endur-nos-el sense permís.

Qui té fam, moltes se’n pensa. A quin barri de Girona 
vivia aleshores?

Vivíem al carrer Portal Nou, al número 17. Els meus tiets 
eren els criats dels senyors Dalmau i ens estàvem al pri-
mer pis de casa seva. Ell tenia dificultats per caminar i el 

meu oncle l’ajudava. Acabada la guerra, Josep M. Dalmau 
i Casademont, que havia estat alcalde de Girona, va haver 
de marxar a França. Ho recordaré tota la vida. Algú ho va 
aprofitar per entrar a la casa. S’ho van endur tot. Després 
va venir un tinent de la Guàrdia Civil. No oblido el seu 
nom: Campillo. Quin pillo! Em va preguntar: “¿Quién ha 
abierto la puerta?”. Nosaltres no parlàvem castellà i jo no 
el vaig entendre. Em va posar una pistola al coll i em va 
dir que si no li responia en “el idioma del Imperio” em 
mataria. Em vaig posar a plorar.

Quina experiència...

Als 13 anys vaig començar a treballar a Dalmau Carles Im-
pressors. Ens van fer cremar tots els llibres en català. I fa 
uns anys, el rei va sortir i va dir que no s’havia perseguit 
mai el català. Mentider! Com podia dir això? Com poden 
prohibir els idiomes? Si són el més bonic que hi ha! El 
meu net petit, de 27 anys, té un do especial pels idiomes. 
Parla català, castellà, anglès, francès i coreà. No és més 
maco això que parlar només un idioma? Tan de bo jo en 
sabés més! Quan anava a estudi vaig aprendre una mica 
de francès però s’ha anat esborrant amb el temps. 

Com va acabar vivint a Montilivi?

Quan es va fer el grup de cases del barri de Sant Narcís, 
havies de fer-te soci per poder comprar-ne una. Pagàvem 
uns diners cada mes. Jo tenia el número 109. Un dia em 
vaig trobar un conegut pel carrer. Em va dir que li havia 
tocat una casa. Ell no era soci però, per la seva professió, 
tenia influències. Amb tota la meva documentació, vaig 
anar al Sindicato Vertical, a la Gran Via. Em van dir que 
encara no tocava el meu número i vaig contestar que sa-
bia que havien donat una casa a una persona que no era 
sòcia. L’home que em va atendre es va posar vermell com 
el jersei que avui porta la meva filla. Vaig estripar els pa-
pers davant seu i vaig dir que no volia saber res més d’ells.

I van perdre tota la inversió?

Sí, i vam decidir venir a viure a Montilivi. Fa cinquanta-set 
anys d’allò. Ja estava casat i tenia dos fills: un nen de 8 
anys, en Joaquim, i una nena de 6, Maria Soledat.  

“Semblava que vivíem a pagès”
Amb 91 anys, Lluís Puell és un dels veïns de Montilivi que acumula més experiència. Per davant dels seus 
ulls, el barri ha nascut i s’ha creat tal com és ara. Ha passat a ser una col·lecció de camps i un petit esquitx 
de cases per convertir-se en una de les àrees de la ciutat de Girona per on, cada dia, s’hi mouen més per-
sones. Amb ell, repassem els aspectes més destacats de la seva vida i passegem per un Montilivi que ara 
no reconeixeríem.
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Per què van triar aquest barri?

En aquells moments, per la nostra posició econòmica, els 
preus dels solars d’aquesta zona ens anaven molt bé. Vam 
comprar un terreny a la part de dalt del barri. El primer 
que vam construir va ser un pou de 15 metres perquè 
sense aigua no es pot fer res. En aquells moments, no hi 
havia res allà. No existia ni Girona per Girona ni res. Quan 
plovia, era un fangar. Semblàvem lluny de tot. Hem anat 
veient tota la urbanització del barri i com ràpidament es 
va anar edificant.

Feia vida al barri?

Mentre treballava, no gaire, encara que participàvem als 
actes de la festa major o de tant en tant quedàvem amb 
amics per prendre alguna cosa. Quan em vaig jubilar, als 
64 anys, em van demanar si podia ajudar a fer un butlletí 
mensual del casal de jubilats. Com que havia estat im-
pressor de professió vaig dir que sí però amb una única 
condició: que no s’hi parlés de política. Només hi volia 
les activitats que estaven previstes o les que ja s’havien 
fet. Primer era una publicació bimensual però, com que 
cada vegada hi havia més activitat, va passar a ser men-
sual. També hi sortien poesies, com les d’en Joan Sabater, 
que tenia una facilitat enorme per escriure’n. Els tinc tots 
guardats. Li vam posar “El Gurnau”. 

I d’on venia aquest nom? 

Ara, molta gent ja no sap què és el Gurnau. Era un riu 
que baixava entre l’avinguda Montilivi i la de Lluís Peri-
cot. Quan plovia molt es desbordava i provocava algunes 
inundacions. Després el van tapar i s’hi van construir edi-
ficis a sobre.

Es va involucrar més en el teixit associatiu?

Sempre he donat un cop de mà quan he pogut però no hi 
estava totalment implicat perquè estava molt ocupat. El 
meu fill tenia una impremta i l’anava a ajudar. Fa uns deu 
anys, vaig passar un càncer i vaig haver de deixar d’aju-
dar-lo.

Tocava frenar una mica?

Sí. La impremta era al carrer Bonastruc ça Porta i hi anava 
i tornava a peu dues vegades al dia. A partir dels 80 anys 
vaig tenir alguns problemes de salut. Però continuo aquí, 
resistint!

Potser no es va implicar amb l’associació de veïns però sí 
que ha fet moltes coses pel barri. M’han dit que té una 
vena artística...

Nosaltres editàvem el butlletí al casal de jubilats. A la por-
ta del costat hi feien els assajos de teatre. Un dia, la M. 
Antònia Valle va picar la porta per demanar-nos un favor. 
“I tant!”, li vaig dir. Sempre que podia ajudar ho feia. Re-
sulta que havien tret les dents a un senyor que feia teatre 
i no podia parlar. Em van demanar si el podia substituir. 
Era un paper petit i vaig dir que sí. A partir de llavors he 
anat participant amb el teatre al barri i vaig acabar fent de 
Quasimodo, el de Notre-Dame! Amb la meva dona també 
cantàvem a la coral. Quan fèiem concerts ens vestíem de 
gala. Una vegada en Jordi Pujol va venir a dinar al casal i 
ens va preguntar si anàvem vestits així per la seva visita. I 
li vam dir que no, que sempre hi anàvem, així quan fèiem 
actuacions. 

Com ha canviat el barri?

Ha canviat tot, tota l’estructura general del barri. La meva 
filla anava a l’escola al carrer Claudi Girbal i quan plovia 
l’havia d’anar a buscar amb esclops i llanterna. Ha estat 
brutal. És un altre! Semblava que vivíem a pagès. La ve-
ïna del costat tenia vaques i hi anàvem a buscar la llet. 
Imagina’t!

Amb una vida tan llarga al barri, segur que vostè sap 
moltes anècdotes que ningú més deu conèixer! 

Mira, per exemple, els arbres de la vorera de l’avinguda 
Montilivi els van replantar de la vall de Sant Daniel quan 
es va construir la variant. Es va fer per ordre de l’alcalde 
Nadal. Els havien de tallar i cremar però ell va aconseguir 
que els portessin aquí.

Cristina Valentí
Girona, 4 d’abril de 2018

Entrevista a Lluís Puell. Veí del barri de Montilivi
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El projecte MEET de l’Institut Ermessenda de Girona

Ja en els inicis de l’Institut Ermessenda, fa quatre anys, 
un dels seus fonaments i pilars bàsics va ser l’aprenentat-
ge de les llengües estrangeres i la seva potenciació. Tot 
el professorat del centre va considerar la importància de 
l’ensenyament de les llengües estrangeres, i va decidir 
unir-se per dissenyar activitats transversals en llengua an-
glesa des de les diferents àrees, per tal de donar més pes 
a l’anglès i fer entendre als alumnes que l’anglès es pot 
trobar a tot arreu. Així va néixer el Projecte MEET (Multi-
disciplinary English as a European Tool). 

Liderat per la direcció del centre i el professor Òscar Pé-
rez, el Projecte MEET va reunir tots els professors en una 
formació inicial, lligada a la bona disposició dels docents 
i a les possibilitats del centre. A partir d’aquí, es van anar 
desenvolupant tota una sèrie de projectes relacionats 
amb l’anglès, i més endavant amb el francès, per tal d’in-
centivar l’interès per les llengües estrangeres i millorar 
les habilitats dels alumnes de cares al futur. A l’Institut 
Ermessenda, des del seu primer any de vida, ja es van 
organitzar intercanvis lingüístics i culturals i projectes in-
ternacionals mitjançant la plataforma Etwinning. 

Una altra actuació a destacar és la impartició de les pràc-
tiques del laboratori de ciències en anglès. 

A la biblioteca de Can Prunell també té lloc l’anomenat 
English Day, sempre amb la idea de facilitar al màxim el 
contacte i l’ús de l’anglès entre el nostre alumnat. Cada 
quinze dies, els dijous a l’hora del pati, es fan activitats 
en anglès a la biblioteca, com poden ser jocs de taula, 
lectures, visionat de curtmetratges...

La competència oral es treballa sistemàticament a totes 
les classes d’anglès, però sobretot a les hores de desdo-
blament, on els grups reduïts ens permeten un ventall 
més ampli d’activitats orals i adaptades al nivell de ca-
dascun dels nostres alumnes. La presència de la figura de 
l’auxiliar de conversa també és un recurs molt valuós a 
l’hora de treballar l’expressió oral en grups reduïts o en 
activitats concretes dins de l’aula.

Aquest curs l’Institut Ermessenda s’ha fet centre formador 
dels Cambridge Exams, la qual cosa permet als alumnes 
accedir a materials de preparació per a aquests exàmens 
externs i obtenir la matrícula a un preu més assequible. 
El departament de Llengües Estrangeres encoratja l’alum-
nat amb bon nivell d’anglès a participar en convocatòries 
per a l’obtenció d’aquests títols, de la mateixa manera 
que ho fa pel francès a l’hora de presentar-se a exàmens 
oficials (per exemple el DELF). A més, se’ls fa partícips de 
totes les propostes que ens arriben i que creiem interes-
sants, com ara concursos, beques, etc.

A 1r i 2n d’ESO s’organitzen colònies d’immersió lingüísti-
ca en anglès. Fins ara, s’ha anat a Jaca a fer un projecte de 
ciències en anglès i a Barcelona a participar en una estada 
d’arts escèniques, també en anglès.

A més, s’estan començant els contactes amb el Regne 
Unit a fi d’agermanar-nos amb un centre amb la intenció 
d’enviar-hi alumnes a cursar un trimestre.

El curs vinent ens plantegem oferir l’assignatura de 1r 
d’ESO ‘Cultura i Valors Ètics’ en tres llengües: anglès, fran-
cès i català.

Aquest curs, com a projecte de gran envergadura, l’Insti-
tut Ermessenda ha introduït el programa ERASMUS+, una 
iniciativa educativa que fomenta la mobilitat de profes-
sors i alumnes entre els països de la Unió Europea, així 
com l'intercanvi de bones pràctiques entre els professio-
nals de centres educatius. El nostre centre és centre co-
ordinador del projecte internacional ECOBUSINESS, que 
permet concretament als alumnes de 2n i 3r d’ESO (amb 
aportacions puntuals d’alumnes d’altres cursos) treballar 
conjuntament amb alumnes de Polònia, Finlàndia, Grè-
cia i Irlanda, en la creació d’una campanya virtual de pu-
blicitat per a una empresa de la nostra zona que treballi 
respectant el medi ambient. Es tracta d’un projecte inter-
disciplinari, on s’experimenta amb les noves tecnologies, 
l’emprenedoria, la publicitat, el màrqueting, i amb l’an-
glès com a llengua vehicular. A través de videoconferèn-
cies i intercanvis escrits, els alumnes van creant la seva 
empresa. També hi haurà quatre trobades internacionals 
en cadascun dels països participants en el projecte.

Pel que fa al francès, tenim la intenció d’oferir-lo a un dels 
grups de primer d’ESO com a primera llengua estrangera 
a la seu de Can Prunell, juntament amb l’oferta d’una al-
tra matèria impartida en francès i també l’optativa Civili-
sation Française. 

Finalment, l’any vinent iniciem un programa d’intercanvi 
amb alumnes del lycée d’Albi (França).

Georgina Gifreu
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AMPA IES Montilivi

Quan els nostres fills i filles arriben a l’etapa de secundà-
ria per continuar els seus estudis, a la majoria de pares i 
mares ens preocupa si seran capaços de fer aquest camí 
de forma òptima pels seus interessos amb tot el que això 
comporta. Faran noves amistats, hauran de ser responsa-
bles amb els deures i també hauran de ser capaços d’ad-
ministrar el seu temps per tal d’assumir totes les seves 
obligacions com a estudiants i també com a companys i 
persones. Aquesta etapa de descobriment, per ells, segur 
que serà un temps on hauran de fer front a nous reptes, 
el seu cos també canviarà i segurament alguns tindran 
la possibilitat de conèixer a companys i companyes que 
els acompanyaran durant la resta de la seva vida. La ma-
jor part de la tasca educativa que faran els nostres nois i 
noies a l’Institut la conduirà el personal docent però els 
pares des de l’AMPA també hi volen tenir un petit paper, i 
així crear un lligam entre el centre docent i les famílies. És 
una tasca difícil, però els membres de la junta la fem amb 
moltes ganes i també molt convençuts que servirà per 
millorar un xic la vida acadèmica dels nostres nois i noies. 
Acompanyar-los en el camí que fan per convertir-se en 
persones adultes, organitzant diferents tasques tant en el 
mateix institut com en el barri de Montilivi, on els estudi-
ants tinguin l’opció de participar-hi, és un repte.

També ens interessem en com funciona el seu centre i si 
nosaltres com a pares podem col·laborar perquè millori 
en alguns aspectes, sempre d’acord amb l’equip docent 
del centre. 

Conferències, xerrades i activitats obertes a tots els pa-
res, intercanvi de llibres, i participació en algunes de les 
activitats del barri, són alguns dels projectes que ja hem 
fet efectius i en els que estem treballant. Tant la Junta, 
com la participació en aquests projectes, resten oberts a 
tots els pares i mares, i també als docents. Coneixent que 
avui dia tothom va mancat de temps i té molts fronts on 
desenvolupar la seva tasca, cosa de la que en som ple-
nament conscients, valoraríem molt positivament que el 
que s’organitza despertés el vostre interès.

Des de l’AMPA s’organitzen les activitats extraescolars que 
s’ofereixen al centre i que sempre es preparen en funció 
de la demanda i els interessos dels i les alumnes. Es re-
alitzen, principalment, en horari de tarda i volen ser un 
complement a l’educació dels nois i noies, reforçant les 
activitats acadèmiques. Aquest curs l’AMPA ha organitzat 
en horari de tarda: teatre, cant coral, mediació, anglès, 
agility, defensa personal (1r trimestre), taller d’estudi as-
sistit (1r d’ESO) i també ha fet possible l’obertura de la 
biblioteca del centre cada tarda fins les 18 hores.

Per conèixer les activitats que s’organitzaran durant el 
curs escolar, el mes de juliol es publica a la pàgina web 
de l’AMPA.

Mercat del llibre de segona mà

L’AMPA organitza el mercat del llibre de segona mà. 
Aquest se celebra a final de curs, el mes de juny, i dona 
l’opció als pares dels alumnes a aconseguir els llibres dels 
fills i filles per un preu simbòlic de deu euros els llibres 
de text i cinc euros els llibres de lectura. Al mateix temps 
que es compren els llibres del curs següent, també es po-
den vendre els del curs anterior a altres pares d’alumnes 
nous. Aquest és un intercanvi que posa en contacte dife-
rents pares, i a la vegada vetlla per la reutilització d’uns 
materials als quals es dona una segona vida. El centre 
cedeix els espais, diferents aules, per fer possible aquest 
intercanvi.

AMPA DE L’INSTITUT MONTILIVI

Imatge d’una de les activitats extraescolars

Presents a l’educació dels nostres fills 
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IES Montilivi: Experiències educatives

Al projecte educatiu de l’Institut Montilivi definim com a 
missió formar persones competents per a un món can-
viant, respectuoses amb els altres i l’entorn, amb ganes 
d’aprendre i col·laborar, coneixedores de la cultura i la 
llengua catalanes, capacitades per assumir els reptes so-
cials, acadèmics i professionals que els esperen.

Ens proposem preparar  homes i dones amb un esperit 
crític, obert, cooperador i democràtic que els ajudi a ser 
útils a la societat amb un profund sentit ètic i responsa-
ble. Volem que tothom se senti a gust i que assumeixi la 
complexitat i diversitat d’un institut públic ben imbricat 
en la ciutat, l’entorn i el país

En el marc d’aquesta realitat, us volem apropar dues 
experiències didàctiques que proposa el nostre centre. 
La primera és un recurs didàctic que té per nom Girona 
aprenc, Girona em diverteix. Aquest recurs, creat per les 
professores del nostre centre Merche Ginés, Anna Serra i 
Anna M. Martin, neix amb la voluntat de donar a conèixer 
i poder fer descobrir a alumnes de primària i de secun-
dària i a les seves famílies la ciutat de Girona des de la 
diversitat d’elements: històrics, arquitectònics, culturals 
i naturals, a través de recursos interactius i lúdics en for-
mat web.

Aquest projecte, que podeu descobrir a l’adreça www.
giaprenc.cat, va rebre el reconeixement de la 15a edició 
de la beca Josep Pallach que convoca de forma bianual 
l’Ajuntament de Girona conjuntament amb l’Institut de 
Ciències de l’Educació per reconèixer projectes d’innova-
ció educativa. 

La segona experiència versa sobre la formació entre 
iguals, i és que durant la Setmana de la Ciència és fre-
qüent trobar al nostre centre alumnes i professors de 1r 
de Batxillerat organitzant tallers científics per a alumnes 
de 1r d’ESO en sessions de laboratori molt engrescadores 
que, a més d’oferir unes pràctiques divertides i interes-
sants, ofereixen una oportunitat de relació d’alumnes en-
tre nivells diferents. 

D’aquesta manera, al marge de l’explicació científica dels 
experiments i de la comprovació empírica de diversos fe-
nòmens i propietats, els alumnes més experimentats se-
ran un model positiu per als alumnes que comencen una 
nova etapa al centre.

Ruben Pino Garcia 
Director de l’Institut Montilivi
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Assemblea General Ordinària

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

A Girona, vint-i-sis de febrer de dos mil divuit, a les 18:30 
h, al local social de l’Associació de Veïns, el president de 
l’associació, Sr. Ramon Ternero, dona per constituïda l’As-
semblea General Ordinària de Socis de l’Associació de Ve-
ïns de Montilivi.

1. Salutació. El president, Sr. Ternero dona la benvinguda 
als socis assistents i recorda que està previst la participa-
ció de la regidora de barri, Sra. Isabel Muradàs. Seguida-
ment es tracten els punts de l’ordre del dia.

2. Balanç de la campanya d’afiliació. El President recorda 
els acords presos en l’Assemblea de 2017 amb l’objectiu 
d’augmentar els ingressos en la partida de socis. La pro-
posta consistia en dues actuacions: Aplicar un descompte 
en les quotes de les activitats entorn un 20 % i augmentar 
la quota de soci a 15 € a l’any per persona física (veí major 
d’edat domiciliat al barri). Quota que no s’apujava des de 
l’any 2004.

Els resultats han estat significatius ja que hem aconseguit 
uns 100 socis més i en data 31/12/2017 tenim 328 socis. 
Amb la previsió que aquesta campanya doni més sòcies, 
l’Assemblea acorda mantenir aquest descompte durant el 
curs 2018-2019.

3. Balanç econòmic de 2017 i pressupost per al 2018. El 
Sr. Ternero presenta el balanç econòmic de 2017 en el 
que destaca els ingressos (Quotes, Subvencions i Activi-
tats pròpies) i les principals despeses (Festes del barri, i 
activitats gratuïtes obertes a la ciutat com ara: Havane-
res, Sardanes, Carnestoltes...). Seguidament presenta 
una proposta de pressupost per a 2018, molt similar al 
pressupost de 2017. Els detalls dels comptes es posen a 
disposició dels Socis.

L’Assemblea de socis aprova el balanç econòmic de 2017 
i el pressupost per a 2018 per un import de 48.252,15€.

El Sr. Ternero recorda els límits del barri que possibiliten 
l’afiliació a l’Associació de Veïns i que es pot consultar a 
www.montilivi.cat

4. Temps de Flors. Seguidament s’informa que l’Associa-
ció de Veïns tornarà a participar en l’Exposició de Temps 
de Flors decorant el claustre del Museu d’Història de la 
Ciutat que es troba al primer pis. Es planifica fer un “man-
dala” i s’anima la gent del barri a participar. Les persones 
interessades es poden posar en contacte a través del cor-
reu avmontilivi@gmail.com (tema: Temps de Flors).

5. Renovació de la Junta. El President recorda que l’any vi-
nent acaba el mandat de la Junta Directiva actual i caldrà 
renovar càrrecs. En aquest sentit es demanen persones 
que els agradi el projecte de l’Associació i tinguin ganes 
de col·laborar, com a pas previ a formar part de la nova 
Junta de 2019.

6. Pressupost participat. El President informa que dijous 
dia 1 de març tindrà lloc l’Assemblea d’anada de Barri i 
repassa els projectes d’anys anterior i els projectes pen-
dents d’execució: Recuperació de la Font de l’Abella, Parc 
de la Pedra i arranjament de la vorera del c/ Sant Salvador 
d’Horta. Per a aquest any plantejarem projectes de millo-
ra urbanística i mobilitat.

7. Taules de Sostenibilitat i Seguretat. El President infor-
ma de la iniciativa de l’Ajuntament de connectar a través 
de Whatsapp les AAVV i els tècnics i responsables de 
les Àrees de Sostenibilitat i Seguretat per tal d’agilitzar 
la tramesa de denúncies i incidències i la seva resolució 
per part dels responsables municipals. Les incidències es 
classifiquen en A, B o C i se’ls dona un termini de resolu-
ció. La valoració que es fa des de l’Associació és positiva.

8. Actuacions recents. Retirada dels contenidors del c/ 
Ullastret 26. Instal·lació d’un mirall a c/ Tuyet Santamaria 
amb c/ Botet i Sisó. L’execució de la primera fase d’urba-
nització dels accessos a la Punta del Pi. Esperem una res-
posta municipal adequada per a finalitzar les obres entre 
2019 i 2020. Queda pendent resoldre la manca de llumi-
nositat de l’encreuament Puigsacalm amb Montilivi i el 
punt fosc de Pericot amb Sant Salvador d’Horta. Ambdós 
són pressupostos participats per a 2018. Al carrer Caste-
llet s’hi ha pintat la línia groga. Finalment informa de la 
nova oficina de correus que hi ha a l’Avinguda Pericot que 
acosta la recollida de llista del Codi Postal 17003.
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9. Temes de Barri amb la regidora Sra. Isabel Muradàs i el 
sergent Cabezas de la policia municipal.

Uns demanem que ens doneu el vostre nom quan pre-
senteu les vostres queixes o suggeriments.

Intervenció del sergent Cabezas. Ens explica el funciona-
ment del grup de whatsapp de la Taula de seguretat on 
es poden comunicar, de forma anònima, les incidències: 
guals, aparcaments, molèstia de gossos... que no reque-
reixen intervenció d’emergència.

La Policia Municipal sempre donarà resposta a les inci-
dències trameses. La Taula passarà periòdicament, a les 
Entitats, les dades de seguretat procedents de la Policia 
Municipal i dels MMEE. 

Intervenció del Sr. Graciano. Es queixa de la manca d’es-
tacionaments al barri i demana si es pot habilitar com a 
aparcament l’espai que queda entre els blocs de pisos de 
Girona per Girona. El President comenta que cal saber si 
es pot fer aquest ús i, en cas afirmatiu, si els veïns estari-
en d’acord (recollida de signatures) en aquesta proposta. 
La regidora anota aquesta petició. Seguidament demana 
quina “comoditat” dona la urbanització de la Punta del Pi. 
La regidora, Sra. Isabel, informa que ara per ara cap co-
moditat. Ho notarem a la segona fase prevista per a 2019 
i que contempla fer una vorera per als residents. També 
demana que es talin alguns arbres morts de darrere l’es-
cola Pericot. La regidora parlarà amb el regidor.

El Sr. Ricard Rodríguez manifesta el seu malestar per la 
presència del transformador aeri del carrer Ullastret i el 
fet que passi una comesa pel seu jardí. Segons explica va 
tenir un incident amb operaris de la companyia que van 
podar, sense permís, branques del seu cirerer sense de-
manar cap mena de permís. Per acabar es queixa del so-
roll constant que fa el grup electrogen de l’obra.

El Sr. Francisco Montesinos demana millorar la senyalitza-
ció vertical de carrers i edificis. En cada sector es podria 
posar un plànol dels carrers propers que orientin vianants 
i comercials.

El Sr. Artacho dona la raó al Sr. Montesinos i aprofita per 
agrair-li el seu suport quan repartia les cartes de l’Asso-
ciació. 

La Sra. Ana Molina, explica que al carrer Pica d’Estats hi 
ha una zona verda amb una escaleta quasi desfeta que 
baixa del Mas i quan plou baixa gran quantitat d’aigua i 
sorra. Demana refer l’escaleta i construir un petit muret 
de contenció en aquella vorera que eviti la concentració.

El Sr. Rafael Graciano es queixa que no veu el guàrdia de 
barri des que han traslladat el Sr. Muñoz a un altre bar-
ri i han assignat la vigilància a dues agents. El President 
dona la paraula al sergent Cabezas, abans però de menci-
onar l’exceŀlent tasca i coordinació que mantenia amb el 
Sr. Muñoz, la substitució del qual es viu al barri com una 
pèrdua.

El sergent Cabezas explica que la substitució del Sr. 
Muñoz es deu a la situació “alerta quatre” cosa que obli-
ga que els guàrdies vagin en parelles. La Policia Municipal 
ha hagut d’ajuntar el guàrdia de barri de Montilivi amb la 
guàrdia de barri de Palau-sacosta. 

El president comenta la utilitat de la bústia d’avisos amb 
l’ajuntament i la funcionalitat de la nova App Girona, que 
substitueix a Girona In i es pot descarregar directament 
en el mòbil.

Quan són les 21:35 h es dona l’Assemblea per acabada.

Vistiplau, el president.




