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Nota de Premsa ∙ 26 de gener de 2010

L’Associació de Veïns de Montilivi de
Girona escull la seva Junta Directiva
Ramon Ternero és reelegit i es converteix en un dels presidents més
veterans en renovar la confiança dels veïns per sisè cop consecutiu

L’Associació de Veïns de Montilivi de Girona va celebrar la seva Assemblea General aquest
dilluns, 25 de gener, amb l’objectiu d’escollir nova Junta Directiva, tal i com preveuen els seus
estatuts. El nou equip, que es posarà al capdavant d’un mandat de quatre anys, estarà presidit
per Ramon Ternero, qui renova per sisena vegada consecutiva la confiança dels veïns del barri.
D’aquesta manera es converteix en un dels presidents d’entitats socials més veterans en
complir‐se 20 anys d’exercici sota la seva responsabilitat.
En l’Assamblea, el reelegit president va oferir un balanç dels darrers quatre anys de mandat
posant èmfasi en les actuacions realitzades per l’Associació al llarg del 2009. Ramon Ternero va
agrair molt especialment a tots els membres de la Junta Directiva la seva “generositat,
honestedat, dedicació i fidelitat” en les tasques encarregades.
Seguint la línia del darrer mandat, els propers quatre anys s’estructuraran en dos eixos
principals.
EIX 1 Organització i gestió d’activitats socials de tres tipus:
•
•

•

Carnestoltes, Festa Major, Havaneres, la castanyada i sardanes, activitats obertes al barri i
a la ciutat en general i que, per la seva naturalesa, són deficitàries.
Activitats que presten un servei al ciutadà en forma d’oferta per a la ocupació del temps
lliure, de la qual es beneficien prop de tres‐cents usuaris. Són el ioga, pilates, balls de saló,
taller de veu, guitarra, coral, teatre, art floral i, aquest any, com a novetat, s’han reprès les
sevillanes. Aquestes es realitzen en el Centre Polivalent Montilivi, el qual depèn de la
Generalitat i al Local Social cedit per l’Ajuntament de Girona.
Activitats organitzades amb altres entitats del mateix barri. Per exemple, el grup de teatre
“Intergeneracional”, actiu des de fa 15 anys en col∙laboració amb l’Associació de Gent Gran
del Casal Onyar; i el Trofeu de Petanca “Barri de Montilivi”, engegat amb l’Associació del
Club Petanca Montilivi.
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EIX 2 El segon eix està format per les activitats i accions de representació i participació social i
ciutadana. Cal destacar la presència a l’Associació del Pla d’Usos de la Devesa, Consell de
Cohesió Social, Junta de la Federació d’Associacions de Veïns de Girona, a taules territorials, al
Consell de Centre Cívic Pla de Palau, al Banc del Temps, al Grup de Dones, etcètera.
Una associació 2.0
Totes les activitats i actuacions de l’Associació es donen a conèixer a través de la revista anual
del barri, que es publica cada mes de maig. Tot i això, en un món en què la informació ha de
circular de manera àgil i fluida, l’Associació compta també amb un web (www.montilivi.cat);
una adreça de correu electrònic (avmontilivi@gmail.com); un portal de vídeos a Youtube, del
qual pengen més de setanta peces amb les actuacions de les corals i l’orquestra de guitarres
Acords Joves (www.youtube.com/user/avvmontilivi); i, recentment, l’entitat també és present
a la xarxa social Facebook.
Relació amb l’Ajuntament
En el seu discurs, Ramon Ternero es va referir a l’actual relació l’Associació amb l’Ajuntament
de Girona. El consistori sempre ha col∙laborat amb subvencions econòmiques a totes les
activitats obertes al barri i a la ciutat i s’han establert ponts de comunicació constants i
immediats a través de la regidora de barri, M. Àngels Freixenet. El president també va
subratllar l’excel∙lent col∙laboració amb la Policia Municipal a través del Guàrdia de Barri amb
el qual es mantenen reunions periòdiques i un punt de trobada setmanal amb els veïns.
Ternero va destacar la presentació del Servei de Mediació que ofereix la Policia Municipal i les
actuacions de suport a les activitats obertes al carrer com ara l’acompanyament durant la
Festa del Barri o la Cursa Popular.
Objectius 2010‐2014
Per al sisè mandat que ara comença, el president va manifestar la voluntat de la Junta de
mantenir el volum d’activitat actual i assolir nous objectius. Entre aquestes fites, s’hi compta
augmentar la col∙laboració amb altres entitats de la ciutat per a organitzar actes, jornades o
diades especials que van més enllà dels límits del barri. En aquest sentit, Ternero va recordar la
recent adhesió a l’acte de Cloenda de l’Any Amades a Girona per iniciativa de l’Associació
d’Amics de la Unesco, al qual també s’hi van sumar les entitats ACEFIR, ADAC, Dimoni.com i la
Fundació Valvi.
En temes de seguretat, l’Associació donarà suport a les iniciatives municipals per al
desenvolupament de la medicació de conflictes veïnals, mantindrà contactes amb els
comandaments de la Policia MMEE per a l’assessorament en temes de seguretat veïnal i policia
de proximitat.
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En temes d’urbanisme, l’Associació insistirà a l’Ajuntament en la necessitat d’executar les
obres de connexió del Carrer Dr. Bolós i el Carrer de les Serres; el soterrament de la línia de
mitja tensió que puja des del Carrer Tuyet Santamaria al Carrer Ullastret; millorar els accessos
al sector de la “Muntanya” i els pisos de la Punta del Pi; consolidada la Línia 11 del Bus,
estudiar alternatives perquè el bus urbà arribi al sector del Carrer Ullastret i atengui les
demandes dels veïns –la majoria gent gran– i donar el mateix tractament de mobilitat als veïns
que es dóna als estudiants del Campus de Montilivi; millorar les zones d’aparcament del barri,
sobretot del sector més poblat i històric dels grups de Girona per a Girona i la Punta del Pi; i
millorar els serveis de neteja general de tots els sectors del barri.
Ramon Ternero va expressar l’interès de la Junta en participar de forma natural amb les
escoles del barri i, especialment, amb l’equip educatiu de la nova Llar d’Infants L’Olivera que
entrarà en funcionament el curs vinent.
Pressupost per al 2010
El president va informar que el pressupost per al 2010 és de 22.000 euros i va aprofitar per a
demanar als veïns no associats que s’uneixin a l’entitat. Ternero va explicar que l’import de la
quota, 9 euros, “s’ha d’entendre com un gest per a reconèixer la feina que es fa de manera
desinteressada i, alhora, per manifestar la voluntat que Montilivi segueixi tenint una associació
que aquest 2010 complirà 32 anys”. Tot seguit, va tenir lloc la votació i aprovació del
pressupost.

Per més informació, no dubteu en contactar amb el president de l’AA.VV de Montilivi,
Ramon Ternero, al telèfon 626 223 818

