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El proper dia 10 de desembre, l’Associació de Veïns de Montilivi celebrarà
el seu trentè aniversari. Aquell 10 de desembre de 1977, un any i escaig
abans dels dia de la Constitució, el barri de Montilivi demostrava maduresa suﬁcient per, a l’empara de les lleis dels anys seixanta, constituir la
seva Associació.
La primera Junta Directiva va estar composada per una colla de veïns
abrigats pel convenciment que arribava el moment d’unir forces i organitzar una entitat que representés els interessos dels veïns davant de les
administracions i lluités per aconseguir millores de tot ordre, sobretot
urbanístiques i de sanejament, que el barri tant necessitava. Aquella primera Junta va esdevenir l’expressió de la voluntat d’un barri d’exercir la
democràcia que acabava de néixer.
És just i pertinent recordar el nom dels primers membres de l’Associació
que, varen ser:
President: José M. Maré Bardera.
Vicepresident: José Ventura Marquet.
Secretari: Juan Arnal Català.
Tresorera: Dolors Giral Gómez.
Vocals: Gabriel Yanes Alemany, Gregorio Calahorra Naranjo, Adrián Castellano Loro, Antonio Jiménez Guerrero, Manuel Belvís Pinardell i Anna
Sabater Palomeras.
La majoria encara presents en el nostre barri i altres, com a natural
esdevenir de les persones, ja traspassats. Un especial record al senyor
Juan Arnal, primer secretari de l’entitat, càrrec que va mantenir durant
més de dotze anys. La seva honestedat, el seu rigor en les gestions administratives i la seva assertivitat, de vegades crítica, però sempre constructiva, el feren persona clau per a assegurar i dinamitzar les primeres
passes de l’entitat.
A partir dels anys noranta i ﬁns a l’actualitat, sota la presidència de Ramon Ternero, i amb l’arribada de gent jove i noves il·lusions, es va donar
un nou rumb a la nostra entitat. La nova etapa, viva en l’actualitat,
dirigia els seus esforços a millorar el benestar dels veïns i la qualitat
ambiental del barri.
Les relacions amb els diferents governs municipals es varen anar temperant. I l’adjudicació, per part de l’Ajuntament, el 25 de maig de 1991,
d’un local social, va ser deﬁnitiva per a garantir la supervivència de
l’entitat.
A partir de llavors s’organitzaren les primeres activitats socials. Activitats que es varen multiplicar a partir de 1996 quan la direcció i la Junta
del Casal Onyar-Montilivi ens va convidar a iniciar una relació de mútua
col·laboració que perdura ﬁns a la data actual.
No ens ha faltat sort, ja que el 4 de juny de 2005, en el marc de la Festa
Major del Barri, es va inaugurar un nou Local social i Club Petanca cedits
per l’Ajuntament. Aquesta nova instal·lació ens ha permès augmentar
l’oferta d’activitats socials, sobretot de música; classes de guitarra, hem
creat una orquestra de guitarres joves, una coral... també podem oferir
la instal·lacions a les comunitats de veïns i altres entitats que ens ho
sol·licitin.

MONTILIVI, per a molts anys!
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C. A. Tuyet i Santamaria - Tel. 972 22 11 82
MONTILIVI - Girona

- Dietes personalitzades
- Herboristeria
- Fitoteràpia
- Flors de Bach
- Oligoteràpia
- Alimentació biològica
- Especialitats sense gluten
- Complements alimentaris

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

- Nutrició esportiva
- Cosmètica natural

c/ Pare Coll, 6 (Sant Narcís)
Tel. 972 24 54 61
17005 GIRONA

- Tractaments facials i corporals
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Els quatre mercats de l’intercanvi
Vivim en una societat immersa
en una cultura on es potencia
el consum desmesurat i poc
sostenible, fet que comporta
una gran producció de residus
innecessaris que acaben per esdevenir una problemàtica
ambiental i social.
Un any més, des de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat
i la de Serveis Socials i Joventut de l’Ajuntament de
Girona, juntament amb la col·laboració de les associacions
i entitats dels barris, es vol continuar amb la celebració
dels Quatre Mercats d’Intercanvi a la ciutat. Coincidint
amb les estacions de l’any, quatre barris de Girona fan
que, per un dia, sigui possible la celebració d’uns mercats
on els diners no hi tenen protagonisme. A l’hivern a Pla
de Palau, a la primavera a Sant Narcís, a l’estiu al Marge
Esquerra del Ter i a la tardor al barri de Santa Eugènia.

• 21 de gener 2007 - Pla de Palau
(al costat del Centre Cívic)
• 25 de març - Sant Narcís
(Pl. Assumpció)
• 3 de juny - Marge Esquerre del Ter
(Rambla Xavier Cugat)
• 9 de setembre - Santa Eugènia
(Pl. del barco)

Aquests mercats són una iniciativa local on es vol
demostrar que una altra forma de comerç és possible i
potenciar el valor que representa intercanviar béns de
consum, allargant-los-hi la vida útil. Objectes en bon
estat que potser per a uns ja no són necessaris, per a
d’altres poden suposar un recurs de molta utilitat.

Per a més informació:
Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat
Telèfon 972 419 017
www.ajuntament.gi/mercatintercanvi

És del cert que més d’un de nosaltres tenim a casa una
aspiradora que ja no utilitzem perquè en tenim una altra
de més bona i moderna, llibres que ja hem llegit, roba
que ja no ens posem, música que ja hem avorrit de tan
escoltar-la, jocs i joguines de quan érem petits... Doncs
és en els mercats d’intercanvi on els hi podem donar un
valor ambiental i social amb la possibilitat d’intercanviarlos per altres que podem necessitar.

oberta a tothom, especialment didàctica per als nens i
nenes, on podem reﬂexionar sobre el consum responsable
i aprendre a intercanviar, compartir i reutilitzar. I és
que intercanviar és fer realitat un comerç sense diners,
recuperant una forma oblidada d’economia amb molts
avantatges ambientals, econòmics i socials. També és
solidaritat i una bona alternativa per evitar que certs
objectes esdevinguin residus i acabin desaproﬁtats a
l’abocador o a la incineradora. Participant en els mercats
hom pot descobrir altres maneres de funcionar, altres
maneres de produir, consumir, conviure… Així doncs,
abans de llençar res pensem si convé guardar-ho per al
proper mercat.

Les edicions de l’any passat van ser tot un èxit en quan a
participació i a valoració per part dels organitzadors. La
intenció és que aquest esdeveniment s’acabi integrant
i consolidant com una activitat social anual més en
cadascun dels barris; i que, en cada edició, es vagin
guanyant molts més adeptes. Es tracta d’una activitat

Els Quatre Mercats – Intercanvi a Girona

ENTREPANTS CALENTS I FREDS
AMANIDES
SERVEIS DE CÀTERING

Obert de 8 del matí a 9 del vespre.
Varietat d’entrepans calents i freds.
Plats combinats.
Cafès, tes i infusions.
Sucs.

c/ Sant Agustí, 50 - GIRONA - Tel. 972 910 773
vdpas.gi@gmail.com
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CENTRE D’ESTÈTICA HOME - DONA

Perruqueria HOME - JOVE - NENS

TOTS ELS
TRACTAMENTS PER HOME
I PER DONA QUE PENSEN
EN CUIDAR-SE EL COS
DIA A DIA.

LA PERRUQUERIA
DARNÉ
ELS OFEREIX NOVES
TENDÈNCIES
PER L’ESTIU I PER A
L’HOME,
JOVE I NEN.
Emili Grahit, 22 baixos - Tel. Perruqueria 972 20 31 51 - Tel. Estètica 972 22 86 13

Especialistes en cursos i oposicions
Formació personalitzada, classes presencials

El teu èxit és el nostre!

- Cossos de Seguretat
- Ajuntaments
- Diputacions

- Consells comarcals
- Generalitat
- Funcionaris de l’Estat

- Mossos d’esquadra
- Policies locals
- Policies nacionals
- Guàrdies civils
- Agents rurals
- Cos d’auxiliar administratius
- Cos d’administratius
- Cos de subalterns
- Cos tècnic
- Cos de gestió

- Treballadors socials
- Auxiliars de biblioteques
- Justícia
- Auxiliars i cuidadors d’infermeria
- Professors de secundària
- Professors d’autoescola
- Caixes i bancs
- Capacitació de transportistes
i molts més

INFORMA’T
Tel. 902 075 275
info@ceasfor.com - http://www.ceasfor.com
Tarragona: Av. Francesc Macià, 5
Barcelona: c/ Bruc, 150 pral. 2a
Girona: c/ Joaquim Bolet i Sisó
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prova el nostre

Llaminadures
i Regals

ASSESSORAMENT FISCAL,
LABORAL I COMPTABLE
ASSEGURANCES
Riera bugantó, 3 local A
17003 GIRONA
e-mail: maria@coogest.com

M. de Déu de Loreto, 23
Tel. 972 21 56 71
17003 GIRONA

Tels. 972 20 53 84
972 20 97 43
Fax 972 20 97 43

Tuyet Santamaria, 29
17004 GIRONA
Tel. 972 22 83 16

Lluís Pericot, 5 - 17003 GIRONA - Tel. 972 20 62 99
grupsisinfo@grupsisinfo.com

c/ Caldes de Montbuí, 117 - 17003 GIRONA
Tel. 972 22 45 10

Mas Ramada, 3-5 i 7
Telèfons 972 20 82 88
972 21 22 55
Fax 972 22 36 17
17004 GIRONA

c/ Joaquim Ruira i Homs, 1 baixos - 17003 GIRONA
Tel. 972 22 38 45 - 972 21 05 24
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Av. Lluís Pericot, 34-36 - 17003 GIRONA - Tel. 872 08 15 32
Av. Gola de l’Estany, 5-7-9 - Santa Margarita (ROSES) - Tel. 972 15 03 94

c/ Claudi Girbal, 25 - 17003 GIRONA
Tel./ Fax 972 201 486
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Salutació de l’alcaldessa
Benvolguts veïns i veïnes,
Bona Festa Major! Estic segura que ho serà i que
tots plegats gaudirem intensament d’aquesta festa popular que és l’expressió més genuïna de la
convivència cívica, de la dimensió col·lectiva i social de la vida urbana.
Em plau adreçar-vos aquesta salutació en un any
que ve marcat pel ﬁnal d’un mandat. Potser és
una bona ocasió per fer balanç de la feina feta i
reﬂexionar per planiﬁcar el futur.
Crec que en aquests quatre anys Girona ha avançat
en projectes que hem activat i desenvolupat per garantir la dinàmica de la ciutat, per integrar el teixit
urbà en el seu conjunt i per facilitar la cohesió social per a un major benestar de les persones. I això s’ha
fet barri per barri perquè només així podem fer ciutat.
A Montilivi s’ha ordenat tota la nova zona de la petanca, s’hi han fet pistes noves i un local per al club i
un local social per desenvolupar-hi activitats adreçades al barri, que l’Associació de Veïns organitza per
afavorir una major relació entre els veïns. Per fer els carrers i les places més amables, hem creat noves
zones de jocs infantils i d’altres les hem dotat amb més jocs i les hem delimitat amb una tanca protectora
de fusta.
Per afavorir una millor seguretat viària, s’han col·locat semàfors en diverses cruïlles del barri, s’han posat
plataformes reductores de velocitat i s’han asfaltat carrers així com l’aparcament de l’avinguda Montilivi.
També hem canviat l’enllumenat del sector Puigvistós I i ja s’ha adjudicat la renovació d’enllumenat dels
carrers Romanyà, Far, Sant Roc, Francesc Romaguera, Serra de Finestres, Sant Aniol, plaça Puigvistós, les
Serres i part dels carrers Puig de Montilivi i Ullastret. Hem comunicat el barri amb transport públic (L-11)
i hem augmentat les freqüències de pas dels autobusos i, ben aviat, instal·larem les noves marquesines.
Juntament amb la Universitat de Girona i el sector empresarial, hem apostat decididament pel desenvolupament del Parc Cientíﬁc i Tecnològic de Girona i hem posat en funcionament el nou vial entre aquest
sector i la zona universitària del barri.
No vull oblidar-me d’esmentar l’acord amb el Departament d’Educació per crear una nova escola de primària, la nova escola d’adults i un ediﬁci per als serveis educatius al solar municipal de l’antiga Escola
Pericot. Treballarem perquè el futur pavelló gimnàs de l’escola sigui un equipament obert al barri. Per
completar aquest complex educatiu hi crearem una nova escola bressol per donar servei als més petits i a
les seves famílies.
Estic convençuda que totes aquestes millores ajudaran a reforçar la vida del barri i la vida de la ciutat, i
vull agrair a tots els veïns i veïnes, i d’una manera especial a l’Associació de Veïns, la seva col·laboració
cívica, que és indispensable per assolir objectius destinats a la col·lectivitat. Això m’engresca a mirar amb
optimisme el futur d’aquest barri i d’aquesta ciutat cada vegada més humanitzats.
Us desitjo molt bona Festa i espero que tots plegats la puguem compartir.

Anna Pagans Gruartmoner
Alcaldessa de Girona
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La bassa de Montilivi: Un projecte europeu
Ens fa il·lusió poder explicar en la revista del barri
com un treball que s’inicià amb la recerca d’un
ecosistema proper a la nostra escola Pla de Girona
ha esdevingut un projecte europeu Comenius.
Aquest és molt motivador i engresca a tota la comunitat educativa a participar en les diferents activitats que a nivell de claustre de l’escola es van
proposant.
Al curs 2003-2004 i davant la inquietud de millora
en l’ensenyament-aprenentatge en l’àmbit del medi
natural, mestres de tots els cicles, vam iniciar un
seminari tutoritzat pel Professor de la UdG Lluís del
Carmen.
Cada cicle va estudiar un ecosistema. La proposta
pels més grans de l’escola fou estudiar una bassa.
Aquesta és a Montilivi, dins el recinte universitari
i té unes característiques molt especials d’animals
aquàtics i plantes pel fet que té aigua de forma intermitent.

En la primera visita realitzada, la bassa era plena de
deixalles de tot tipus i els alumnes de 6è van pensar
que calia informar-ne a l’Ajuntament per tal de
trobar-ne la solució.
El regidor de Medi Ambient el senyor Ponç Feliu va
posar-se en contacte amb nosaltres i ens va acompanyar a veure la bassa. Per nosaltres fou molt emotiu doncs ens va demanar que l’apadrinéssim. Era
un fet novedós i motivador, ja que a partir d’aquell
moment preníem el compromís de tenir-ne cura.
També va demanar-nos que féssim el dibuix per a
un cartell que senyalitzaria el lloc com a paratge
natural.
Des d’aquella data ﬁns avui molts dels nostres alumnes l’han estudiat i cuidat.
A partir del treball inicial amb l’elaboració d’un dossier per part dels alumnes, ens van demanar que
féssim una presentació a les jornades del medi natural que es van celebrar a Girona pels mestres de
primària l’any 2004.

Després de la presentació des del departament
d’educació ens van demanar que presentéssim el
treball en una trobada internacional de projectes
de medi natural a Madrid.
A Madrid ens va sorgir l’oportunitat de realitzar un
projecte europeu Comenius en comú amb les escoles Bardos Lajos de Budapest (Hongria), Diesterweg
de Pirna (Alemanya) i Jorge Manrique de Ciudad
Real. El tema escollit és “l’arbre element clau en
la natura”
Aquest és el segon curs que treballem en aquest
projecte i hem portat a terme moltes activitats: estudiar els arbres, concursos de fotograﬁes d’arbres,
concurs de logos, exposició de murals, representacions nadalenques, sortides a jardins botànics, als
volcans de la Garrotxa, trobades de treball a Budapest, a Pirna i a Girona, celebració de la festa de
l’arbre, plantada d’arbres al pati de l’escola i a la
bassa de Montilivi (la portada de la revista correspon al dia de l’arbre d’enguany tot plantant freixes
a la bassa)... alhora que reforcem el treball en els
valors de respecte cap a d’altres cultures.

Ens queda un altre curs de projecte Comenius i un
munt d’activitats i aprenentatges per fer, tenir cura
de la bassa de Montilivi, però sobretot i el més important, il·lusió per innovar i millorar la nostra tasca educativa vers els nostres alumnes.
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Emili Grahit 54 Acc.
17003 GIRONA
Tel./Fax 972 426 425

www.urbedparquet.com
girona@urbedparquet.com

Josep Lluís
Jiménez Navarro
Llicenciat en Medicina Tradicional Xinesa Facultat de M.T.C.
Pekín - Escola Sup. Medicina Xinesa

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

Av. Lluís Pericot, 74 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 94 34
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COSMÈTICA NATURAL
AROMATERÀPIA
DIETÈTICA

MAJOR I DETALL

c/ Tuyet i Santamaria, 17 - 17003 GIRONA
Tel. Fax 972 22 86 26 - Mòbil 606 64 07 94

Víctor Ortega - Tel. 675 597 140 - José Sances Tel. 675 597 139
Carretera Vilavenut, s/n - 17820 Banyoles (Girona)
Tel. 972 58 49 70 - Jovisol@telefonica.net

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

Av. Montilivi, 3 (Montilivi-Palau) - 17003 GIRONA
Av. Lluís Pericot, 50 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 42 55

DESRATITZACIÓ - DESINSECTACIÓ
CONTROL TÈRMITS I CORCS - TRACTAMENTS PREVENTIUS

Grup Girona per Girona, escala 11, baixos
17003 GIRONA
Tel. i Fax 972 22 30 01 - Mòbil 639 36 73 85

c/ Montbó, 26-A - 17007 DOMENY (Girona)
Tel. 972 21 47 14 - 972 20 68 21
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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

c/ Claudi Girbal, 27 (davant Champion)
Tel. 972 20 30 33 - GIRONA

c/ Andreu Tuyet Santamaria, 14 baixos esq.
17003 GIRONA - Tel. 972 21 34 51

PERICOT
ESMORZARS DE COBERT · PLATS COMBINATS
Menú diari 6 €
Menú Cap de Setmana 7,50 €
Begudes, Bolleria, Entrepants, Cafès...
HORARI: Dilluns no festius tancat
De dimarts a diumenge de 7 a 4,30
Tots els festius oberts

c/ Riera Bugantó, 7 local 2
(Al costat de la Caixa de Sabadell)
Tel. 972 21 62 75 - 620 151 266 - 17003 GIRONA

Carrer Nou, 23
Caldes de Montbui, 119
Joan Maragall, 28
-

c/ Tuyet Santamaria, 9 - Tel. 972 20 22 45
Montilivi - GIRONA

Av. Montilivi, 5
17003 GIRONA
Tel. 972 20 73 21

Tel. 972 20 27 42
Tel. 972 41 19 78
Tel. 972 20 61 92
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MENÚ DIARI
DE DILLUNS
A DISSABTE
Vespres peix de la costa
i carns a la brasa
c/ Rutlla, 100 - Tel. 972 20 68 09 - 17002 GIRONA
c/ Migdia, 52 - Tel 972 22 21 37 - 17003 GIRONA
Av. Lluís Pericot, 15 - Tel. 972 22 21 91 - 17003 GIRONA

C/ Migdia, 9 · Tel. 972 23 41 43
17180 VILABLAREIX (Girona)

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

c/ Creu, 34-36 - Tel. 972 21 01 20
Av. Lluís Pericot, 36 - Tel. 972 41 16 67

Av. Lluís Pericot, 36
Tel. 972 21 77 47
GIRONA
c/ Migdia, 17
Tel. 972 22 53 78
GIRONA
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C/ Mercaders, 16
Tel. 972 21 47 07
GIRONA

Programa de la Festa Major de Montilivi 2007
DISSABTE, 2 DE JUNY

DIUMENGE, 3 DE JUNY

c/ Andreu Tuyet Santamaria, 19-21 baixos “Ediﬁci MASTER” - Tel. 972 21 36 80 - 17003 GIRONA
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Programa de la Festa Major de Montilivi 2007

DIUMENGE, 10 DE JUNY

DIUMENGE, 7 DE SETEMBRE

c/ Emili Grahit 64, baixos
17003 GIRONA

Tel. 972 206 470
Fax 972 485 459
altstanding@girona.com
www.altstanding.com
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L’escola bresol de Montilivi
Anna Pagans va manifestar l’alegria que sentia en obrir
un nou equipament públic per als més petits, la “petjada pedagògica” dels professionals de les primeres
escoles bressol de Girona i, ﬁnalment, va dedicar un
afectuós record a l’arquitecte, Miquel Ferrer, mort recentment.
Per la seva part el President va destacar que la construcció d’equipaments com aquest requereixen de
Col·laboració, Complicitat i Entesa entre les administracions locals i la Generalitat.
Per part de l’Associació de Veïns, a més de sumar-nos
a la satisfacció que Girona disposi d’una nova escola
bressol pública, desitgem que la col·laboració, l’entesa
i la complicitat es mantingui per veure aviat complert
el desig del barri de Montilivi de tenir una escola bressol pública.

Membres de la Junta amb el President.
El passat dia 24 de març, l’alcaldessa i el President de
la Generalitat, varen inaugurar la nova escola bressol
Garví.

Regidoria de barri: Actuacions dutes a terme a Montilivi. 2003-2007.
• S’han asfaltat el carrers Les Serres, Francesc Romaguera, l’accés a les cases Grober i un tram
de l’Av. Lluís Pericot i el pas i la placeta interior
dels pisos Girona per Girona.
• S’ha adjudicat i en aquests moments s’està
duent a terme l’asfalt dels carrers Albera i Riera
Palagret, la zona d’aparcament de l’av. Montilivi, Mas Abella, Turó de Camp Pons, Punta del
Pi, Serra Vall.lloreda, Montori i Carles de Bolós i
Sant Salvador d’Horta.
• Hem arranjat l’entrada del l’antic pati del
Col·legi Pericot per la banda de la prolongació
del carrer Emili Grahit.
• S’han col·locat pilones a diferents voreres de
carrers del barri per evitar estacionaments de
vehicles.
• S’han instal·lat diferents aparcaments per a bicicletes a diferents zones del barri.
S’ha agençat una nova zona al carrer Tuyet Santamaria per aparcament provisional en superfície.
• S’ha desplegat la recollida selectiva de matèria
orgànica a tot el barri.
• S’han incrementat els contenidors de recollida
selectiva.
• El barri disposa de la ﬁgura d’un policia de barri.
• S’ha revisat l’àmbit de treball dels guàrdies de
barri i se n’ha assignat un per Montilivi.
• S’ha celebrat la jornada d’agenda 21 als barris,
amb la participació dels veïns (la primera a la
ciutat) per tractar i prendre mesures de sostenibilitat al barri.
• Hem adequat l’ús peatonal del pont del bosc de
Mas Abella que connecta el carrer Riera Bugantó
amb l’avinguda Montilivi.

• Hem executat les obres de la zona de la nova petanca i s’ha dotat al barri d’un nou local social.
• Amb el Departament d’Ensenyament s’ha acordat la creació d’una nova escola Lluís Pericot i un
nou centre de serveis educatius. Escola actualment en funcionament en mòduls provisionals a
la zona de Girona II.
• Hem instal·lat nous jocs infantils a la Plaça Coll
Alentorn, i s’ha reforçat amb més jocs la plaça
Ciutat de Figueres, la plaça Camps i Arboix i
l’espai del carrer Antoni Agullana amb Avinguda
Pericot que a més s’ha delimitat amb una tanca
de fusta protectora.
• Hem canviat els bancs de la Plaça Puigvistós.
• Hem ampliat les voreres de dues cruïlles del carrer Tuyet Santamaría.
• Hem comunicat el barri amb transport públic (L11) i hem augmentat la freqüència de pas a 15
minuts.
• S’ha adjudicat les col·locació de noves marquesines a diferents parades de bus del barri.
• Per afavorir una millor seguretat viària s’han
col·locat semàfors a la conﬂuència Av. Montilivi,
Av. Lluís Pericot, a l’Av. Lluís Pericot amb Caldes
de Montbui, a la cruïlla Pic de Peguera accés a la
Creueta, a l’Av. Montilivi amb Puigsacalm i cruïlla Ullastret amb Emili Grahit.
• S’han posat plataformes reductores de velocitat
per a millorar la mobilitat i la seguretat en el
barri.
• Està adjudicada la renovació de l’enllumenat
dels carrers Romanyà, Far, Sant Roc, Francesc
Romaguera, Serra de Finestres, Sant Aniol, Plaça
Puigvistòs, Les Serres, Passatge Far i part dels
carrers Puig de Montilivi i Ullastret.
• S’ha posat en funcionament el nou CAP.
• S’han renovat i col·locat més papereres.
16

TAMBÉ OBRIM
DISSABTES I DIUMENGES MATÍ
c/ Dr. Ametller, 41 (costat Església St. Josep)
Tel. 972 21 26 09 - Mòbil 606 06 56 59
e-mail: clubsantjordi@yahoo.es

Av. LLuís Pericot, 68 · Girona
Tel. 972 22 29 59

c/ Cristòfol Grober, 5
(cantonada c/ Nou)
17001 GIRONA
Tel. 972 207 169
c/ Rutlla, 99
17003 GIRONA
Tel. i fax 972 224 278

Av. Lluís Pericot, 56 - 17003 GIRONA
Tel. 972 22 62 62

www.pinzell-marcs.com
www.pinzell-marcs.com
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c/ Marquès de Caldes de Montbuí, 83
17003 GIRONA - Tel. 972 41 21 28
e-mail: girona@batch-pc.es

Ribera Bugantó, 10 - GIRONA
Tel. 972 221 900 - Fax 972 412 235

c/ Caldes de Montbuí, 123 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 99 88

c/ Migdia, 88 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 09 01
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c/ Castell Solterra, 7, baixos 1-2
Montilivi (Girona)
Tel. 972 22 65 00 - Fax 972 41 16 63

Av. Lluís Pericot, 20-22, local 2 - 17003 GIRONA
Tel. 972 41 08 13

INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES · FONTANERIA
GAS I CALEFACCIÓ
AIRE CONDICIONAT
Despatx: c/ Emili Grahit, 50
Magatzem: Pl. Miquel Coll, 2
17002 GIRONA
Tel. 972 20 29 76 - Fax 972 21 83 29

Av. Lluís Pericot, 50, baixos - 17003 GIRONA
Tel. 972 22 50 40 - 972 22 51 17

BUSQUES UN VIATGE
DIFERENT, ALTERNATIU?
HORARI: de 9,30 h a 20 h

Tel. 972 41 56 69
Fax 972 41 32 36
c/ Rajolers, 43 (Migdia)
17003 GIRONA
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Activitats de teatre
Els grups de teatre del barri assagen, enguany, noves obres.
El Grup de Teatre Gurnau, després dels èxits arreplegats
amb les representacions de l’obra “la Guerra a casa” a
Girona, Figueres, Les Olives, Calella de la Costa... assaja
enguany l’obra original de Lluís Lladó i Casellas “Un fanàtic del Barça”. Comèdia en tres actes escrita l’any 1992
i dirigida per M. Antònia Valle. L’obra retrata l’entorn familiar on el centre neuràlgic el representa un “fanàtic del
Barça”. El grup espera estrenar-la després de l’estiu.

El Grup de Teatre Montilivi estrenarà diumenge 10 de juny
l’obra “No sé donde tengo las sardinas”, estudi teatral basat en el primer acte de Pel davant ... i pel darrere de
Michel Frany.
L’assaig i representació d’aquesta obra és considerada
pels actors i el director com un important repte pel grup
de teatre amateur. Sergi Frias, el director, ens parla de
certa analogia entre la dinàmica dels actors en escena i la
vida per si mateixa.

El Grup Gurnau a Les Olives el passat 21 de gener

El Grup Montilivi al Casal el passat 19 d’abril

No sóc ﬁll del vostre barri, ni tan sols de la vostra ciutat. Només sóc algú que coneix alguns veïns del vostre barri i
que col•labora amb ells en aquella àrea que modestament domina, ni que sigui una mica,.. el teatre.
Amb aquesta carta de presentació, què pinto jo escrivint aquest “article”? Personalment puc dir que és un plaer
respondre a la sol•licitud d’unes persones amb les que tinc el privilegi de compartir una de les millors experiències
vitals de les que he pogut gaudir. Per altra banda, això no fa més que constatar quelcom immutable en la meva vida
i que voldria compartir amb tots vosaltres: Conèixer algú és conèixer un Univers apassionant.
La festa, com el teatre, com qualsevol acte cultural, és descobrir-te i descobrir a l’altre, és un acte transgressor i revolucionari (amb perdó de tots els que deixeu els nens amb la minyona i aneu a la mani del dissabte) que ens permet
aproximar-nos a allò que hauria de ser la nostra normalitat: la convivència.
El poder, que sempre ha tingut un sol signe, sigui qui sigui el qui l’ostenta, entre altres coses perquè l’essència del
poder és sempre del mateix color, té el vici de prohibir i depurar sempre les mateixes coses: la cultura i la festa, la
lectura, el carnestoltes, el teatre, la llengua, el mestres ...
Sortiu al carrer, conegueu al vostre veí, gaudiu amb ell i posareu la primera pedra de la República Independent de
la Felicitat Perpètua. Feu-ho, perquè l’estimació, el gaudi compartit, la solidaritat, la convivència , la tolerància són
valors globals que es practiquen des de la decisió sobirana més important i més sovint oblidada, la de l’individu que
decideix sumar la seva voluntat a la del seu veí.
Preneu-vos la vostra festa com el gran assaig general que servirà per a millorar les vostres relacions, la vostra vida
diària.
Balleu, canteu, participeu, mireu-vos amb desig , respecteu-vos, estimeu-vos i, sobretot, tingueu molt clar que el
Barri és vostre, que la Ciutat és vostra. Cultura i Llibertat, Respecte i Llibertat, Festa i Cultura... (“portes i sardines
això és el Teatre això és la Vida”. M. Frayn).
No voldria acomiadar-me sense dir que el proper mes de Juny, al “Casal de Gent Gran de Onyar-Montilivi”, es representarà “No sé donde tengo la sardina”. Que ningú s’espanti, no és més que una proposta teatral basada en el primer
acte de “Pel davant i pel darrera” de Michael Frayn i la nostra pretensió no és més que intentar demostrar que el
teatre amateur és Teatre, és Cultura. És per això que ens atrevim a demanar-vos que, ja que al Juny la temporada
del calçot és closa, exerciu la vostra sobirania venint al Teatre.
Gràcies per endavant i Visca la Festa!!!!!!
Sergi Frias
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Sant Sadurní, 34 - Tel. 972 49 80 68 - MEDINYÀ
Av. Lluís Pericot, 64-66 - Tel. 972 41 13 38 - GIRONA
Sant Feliu - Tel. 972 41 17 11 - GIRONA

c/ Botet i Sisó, 16 - Tel./Fax 972 20 22 95
Tel. Mòbil 629 72 24 10
c/ Castell Solterra, 3, 6è-C - Tel. 972 21 87 40
17003 GIRONA

La Salle, 2 - Tels. 972 20 26 46 - 972 22 27 56
GIRONA

Av. Lluís Pericot, 17 - Montilivi
Tel. 972 21 86 68 - Fax 972 22 71 70
17003 GIRONA

c/ Tuyet Santamaria, 20
Tel. 972 22 67 77 - 17003 GIRONA

E-17/ 386459

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

Av. Lluís Pericot, 33 - Tel. 972 20 75 74
17003 GIRONA
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Activitats: ioga, balls de saló, guitarra, coral.
Ioga

Balls de saló.

Aquesta activitat és ideal per mantenir capacitats físiques tant importants com la ﬂexibilitat, la resistència, el
to muscular... en perfecte estat, la qual cosa és un valor
afegit al pas dels anys.
L’Associació ha organitzat enguany dos grups d’una sessió
setmanal, dimecres i divendres, i un grup de dues sessions setmanals, dimarts i dijous. Aquesta oferta permet
màxima ﬂexibilitat perquè els veïns puguin emmotllar-se
a l’horari que més els interessa.
La voluntat de l’Associació per a l’any vinent és mantenir l’activitat i millorar el sistema actual de reserva de
plaça i pagament. Novetats que es preveuen per al curs
vinent.

Aquesta activitat està lligada amb l’adjudicació el 25 de
maig de 1991, per part de l’Ajuntament, d’un nou local
social per a l’Associació. Aquell dia Joaquim Nadal, alcalde de Girona i Ramon Ternero, president de l’Associació
de Veïns de Montilivi, signaven el conveni de col·laboració
per a l’ús exclusiu de la instal·lació. L’esdeveniment ens
va permetre organitzar activitats socials.
Una de les primeres varen ser Balls de Saló el curs 199293. Des de llavors la Núria Palomeras ha estat la professora de ball de Montilivi. Una colla d’anys que es mereixen
un reconeixement. Serveixin aquestes línies de sincera i
afectuosa felicitació.

Grup de divendres en plana activitat el passat 20 d’abril

El Grup Montilivi al Casal el passat 19 d’abril.

Guitarres

Coral

D’aquesta activitat podem dir que és la “nina” de les
activitats del barri.
Actualment s’organitzen quatre grups. 3 dimecres per a
nens, joves i adults i 1 dissabtes que assagen al Local
Social de Montilivi.
L’activitat de guitarra està coordinada per Conxita Pérez
i les classes són impartides per l’Euken.

El mes d’octubre de 2004 va començar la seva activitat.
Durant aquest temps ja se n’han fet bastants concerts.
Podem destacar la participació al programa de TV2 “La
Missa”, actuacions a Cantàbria i Itàlia, al Casal de Montilivi, a la Parròquia de Sant Josep.
Destacar l’actuació d’aquest Nadal al Concert carmelità
de Montilivi en companyia del grup de Guitarres Acords
Joves. Finalment com a primícia us volem informar que
la Coral viatjarà a París el proper 29 de setembre.
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Studio Poggenpohl
Josep Boada Soler
Av. Lluís Pericot, 24
Tels. 972 21 90 69
Fax 972 22 33 96
17003 Girona
josep@studio-poggenpohl.com

Showroom exclusiu per a Girona
i província.
Exposició de mobiliari Poggenpohl
amb aparells Gaggenau i Neff.
Un nou punt de referència en el
disseny d’interiors i reformes integrals.

c/ Rutlla, 147 - 17003 GIRONA
Tel. 972 22 24 80

c/ Botet i Sisó, 18 - 17003 GIRONA
Tel. 972 22 11 70 - lampalfons@terra.es

SERRALLERIA

Avda. Lluís Pericot, 60 - 17003 GIRONA
Tel. 972 411 480 - Fax 972 441 458

Av. St. Narcís, 144 - 17005 Girona
Plaça del Lleó, 7 - 17002 Girona
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QUATRO

QUATRO
interiorisme

Carme Teixidor Herrero
Fisioterapeuta
n. col. 1566

CENTRE DE FISIOTERÀPIA TERÀPIES NATURALS
c/ Carles de Bolós, 8 baixos - 17003 Girona
Tel. 676 109 657

www. catverd.com

SUPERMERCATS

OLOT
Av, Reis Catòlics, 14
c/ Baldiri Reixach, 8 baixos - 17003 Girona
Tel. 972 20 86 98 - Fax 972 21 40 36
e-mail: duplex@duplexgirona.com
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GIRONA
c/ Creu, 39
Tel. 972 21 46 94
Av. Lluís Pericot, 33
Tel. 972 21 71 04

Carrer Sant Hipòlit, 18 - 17003 GIRONA
Te. 972 20 90 21 - Tel./Fax 972 21 08 53
info@tomasarrieta.com - www.tomasarrieta.com

nordservice@eresmas.com

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

c/ Claudi Girbal, 23 baixos
Tel./Fax 972 22 25 69
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c/ Víctor Català, 2
Tel. 972 67 32 97
Fax 972 67 16 42
17600 FIGUERES

L’Associació participa
Banc del temps.

Agenda 21 als barris.

Què és el banc del temps?
És un grup de persones disposada a intercanviar aprenentatges, serveis, coneixements, tasques. En deﬁnitiva: el
seu temps. El Banc del Temps funciona sense diners: només
podem dipositar-hi temps. La moneda d’aquest banc és el
temps i la unitat d’intercanvi és l’hora. Llista de serveis
d’intercanvi:
Assessorament i orientació sobre ﬁnances, danys de construcció interior de l’habitatge..., atenció a les persones,
bricolatge senzill i útil a casa, cura del cos i la salut (massatges, medicació...), formació (deures escolars...), idiomes (conversa, traducció...), informàtica (a nivell d’usuari,
foto, TDT...), serveis a la comunitat (Col·laborar en festes
majors...), tasques domèstiques (cura de plantes, anar al
super...).
INFORMACIÓ : Centre Cívic Pla de Palau c/ Saragossà, 27 Tel.
972426390. www.montilivi.cat

A Girona tenim la satisfacció d’haver ﬁnalitzat el Pla d’acció
per a la Sostenibilitat en el marc de l’Agenda 21 Local.
Actualment l’Associació col·labora en la planiﬁcació dels
barris de Montilivi-Palau.
Els objectius traçats són els següents:
• Obrir el procés d’Agenda 21 local al conjunt de la ciutadania.
• Potenciar la participació al conjunt de tots els ciutadans
i ciutadanes.
• Fomentar el paper de les Taules Territorials com a òrgans
de debat i seguiment de les propostes realitzades a nivell
de barri.
• Promoure propostes realistes d’acord amb la capacitat
del consistori per poder donar resposta i demanar un compromís ciutadà amb les propostes realitzades

Mesa de la mobilitat.

Consell Econòmic i Social de Girona.

Com a membres de la Federació d’Associacions de Veïns de
Girona participem a la Mesa de la Mobilitat.

Comissió d’oci nocturn.

Els objectius es centren en debatre les propostes més adequades per a fer una ciutat més equilibrada a nivell de la
mobilitat dels ciutadans. La reducció de l’ús del vehicle
privat i l’augment de desplaçaments a peu, en bicicleta i
transport urbà constitueixen un dels eixos fonamentals de
la tasca.

Per al control de les condicions per a la implantació de les
activitats d’oci nocturn.
1. Compatibilitat urbanística
2. Condicions d’implantació
3. Condicions de funcionament

Consells de seguretat per als domicilis
A petició de l’Associació hem demanat als Mossos d’Esquadra
que ens facilitin una relació de consells de seguretat per als
nostres habitatges.
Claus per a una prevenció integral
Alarma:
•Connectar-la sempre, tan si es marxa fora com si us trobeu
al domicili dormint. Cal que estigui connectada a una Central
Receptora d’Alarmes (CRA) que avisi a la policia.
Accessos exteriors:
•Protegiu-los per mitjà de reixes, portes reforçades o blindades i amb els panys tancats (preferible doble pany). Canvieu
els panys si heu perdut les claus o hi vivia altra gent anteriorment.
•Assegureu-vos que els accessos que donen a patis interiors
queden tancats.
Accessos interiors:
•Quan aneu a dormir eviteu deixeu les claus posades al pany
interior o fàcils de trobar.
•Tanqueu bé les portes i ﬁnestres.
•És útil col·locar una balda interior a les portes d’accés.
•Connecteu els sistemes d’alarma.
Garatge, vehicles i eines:
•Assegureu-vos que es deixa tot tancat. No deixeu les claus posades al vehicle, ni fàcils de trobar dins el domicili, i si disposa
d’alarma activeu-la.
•No deixeu eines a l’abast que facilitin el forçament de panys
o d’accessos.
Il·luminació perimetral:
•Deixeu el llum encès a la nit. Es pot disposar de llums que
s’activen amb temporitzador.
Actitud davant de persones i vehicles desconeguts:
Aviseu a la policia quan us adoneu de la presencia de persones
alienes que observen o controlen un domicili, o el moviment de
vehicles, o que ja els ha vist en altres ocasions amb actitud sospitosa. Fixeu-vos con van vestits, quin vehicle utilitzen i aviseu
a la policia.

Vacances o sortides
Consells bàsics: Uns mínims de desconﬁança:
•Tanqueu en clau tots els accessos i connecteu l’alarma.
•Deixeu objectes de valor i diners quantiosos a caixes de seguretat d’entitats bancàries.
•Eviteu difondre que us absenteu de casa.
•Si teniu activat el contestador automàtic no deixeu un missatge que n’indiqui l’absència.
•Simuleu que hi ha algú: No tanqueu totalment les persianes, si
disposeu de reixa.
•Instal·leu un temporitzador automàtic de llums, ràdio o TV.
•Deixeu roba estesa.
•És aconsellable demanar a algú que reculli el correu de la bústia i evitar que s’acumuli.
Objectes de valor:
•Elaboreu un inventari d’objectes amb números de sèrie, marques (ex. número de DNI) i models. Esdevé molt útil disposar
de fotograﬁes dels objectes més valuosos
Consells per a diferents tipus de domicili
La comunitat de veïns, la seguretat és cosa de tots:
•No obriu l’entrada principal a persones desconegudes.
•Demaneu la identiﬁcació al personal de companyies subministradores (empresa). Si dubteu, truqueu a la companyia.
•Comproveu que la porta del garatge està sempre tancada.
•Fixeu-vos que des d’obres exteriors no es pot accedir (per bastides o escales) als habitatges.
Quan us trobeu al domicili i creieu que un estrany hi ha entrat o hi vol entrar:
•Obriu els llums i/o crideu, farà fugir el lladre.
•Mireu a l’exterior per si veieu algú o un cotxe desconegut.
•Aviseu la policia per facilitar-ne tota la informació necessària.
•Eviteu sempre la confrontació amb qualsevol intrús i en tot cas
faciliteu-ne la fugida.
Recull elaborat per Dolors Estañol
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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

c/ Emili Grahit, 56 - 17003 GIRONA
Tel. 972 20 40 54 - e-mail: infovt@infovt.com

Passeig d’Olot, 22
17005 Girona

Tel. 972 405 691
Fax 972 245 287
qfunes@girona.com

c/ Emili Grahit, 54 acc. 17003 GIRONA
Tel. 972 20 09 02 - Fax 972 41 06 05

ESPECIALISTAS EN TAPAS VARIADAS
c/ Castell Solterra, 5 - Montilivi 17003 GIRONA

BUTLLETI PER A NOUS SOCIS
Nom:
Cognoms:
Adreça:
Núm. Compte o llibreta
Data: Girona,
de
Signatura:

Tel:
200

Quota anual: 9 euros
Mail:

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