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L’editorial de la revista de l’any passat, recordem, que feia espe-
cial referència a la data del 10 de desembre de 1977 en què es 
va crear la nostra Associació. 
Han passat trenta anys i el temps no passa en va. Girona no és la 
ciutat d’abans. Enguany és més maca, més lluminosa i moderna. 
Montilivi també ha canviat la seva fesomia. Ha crescut cap al sud 
amb les urbanitzacions del sector de la plaça Figueres, la Font de 
l’Abella, el Mas Biels... de manera equilibrada i esponjosa. 
De la mateixa manera, els Estatuts que l’Assemblea Constituent 
va aprovar aquell, ja llunyà, 10 de desembre de 1977, necessita-
ven una renovació que els permetés adaptar-se als nous temps 
i sobretot al nou marc legal vigent en l’actualitat per a regular 
l’activitat de les associacions sense ànim de lucre com la nostra.
La Junta actual va designar una ponència encarregada de redac-
tar una proposta d’estatuts adaptada als nous temps.
D’acord amb aquesta premissa el passat dilluns 29 de març va 
ser un dia memorable. Un dia històric per la nostra Associació 
de Veïns, del qual varen ser protagonistes tots els veïns i les 
veïnes de Montilivi i que va recollir les càmeres de Televisió de 
Girona. 
A les 19.15 h. es va constituir l’Assemblea General Extraordinària 
que havia d’aprovar la ponència dels nous Estatuts. El president 
va procedir a la lectura del text, mentre s’anava explicant i co-
mentant el contingut dels articles més interessants. 
Finalitzada la lectura dels Estatuts, va arribar el moment més 
intens i emocionant; la votació. A mà alçada els veïns i les veïnes 
sòcies de l’entitat varen emetre el vot afi rmatiu de tots i cadas-
cun dels electors; teníem nous Estatuts aprovats per UNANI-
MITAT.
L’Assemblea va continuar amb l’ordre del dia previst. Es va do-
nar puntual informació de les actuacions dutes a terme amb 
l’ajuntament. Les activitats socials del barri. L’estat de comptes i, 
fi nalment, la Junta va obrir un termini de tres mesos per rebre 
peticions d’aquells socis interessats a col·laborar amb la Junta de 
l’Associació. Per treballar de forma desinteressada pel seu barri.
Abans de marxar vàrem celebrar, amb un aperitiu, l’aprovació 
dels Estatuts compartint una estona plena d’entusiasme entre 
tots els assistents.

Editorial
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c/ A. Tuyet i Santamaria, 8 - Tel. 972 22 11 82
MONTILIVI - Girona
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SALUTACIÓ
SALUTACIÓ DE L’ALCALDESSA
Escric aquesta salutació per a la vostra Fes-
ta d’enguany en ple mes d’abril, quan sembla 
que la primavera ens està arribant, i després 
d’haver participat en una reunió de l’Associació 
de Veïns, juntament amb la regidora del barri, 
la senyora M. Àngels Freixenet.

Hi hem fet un repàs del barri, tant d’aquelles 
coses més petites que els veïns ens ajuden a 
identifi car o recordar –queda pendent elimi-
nar barreres en alguna cantonada del carrer 
Tuyet Santamaria–, com dels projectes més importants per a Montilivi i també per a la ciutat 
–arribada del tren d’alta velocitat, la convocatòria del concurs per a la nova biblioteca al carrer 
Emili Grahit o el nou arxiu a Fontajau.

Respecte al barri, hem compartit la importància de convertir en un complex educatiu l’espai que 
havia ocupat l’Escola Pericot i l’Escola de Turisme quan el Departament d’Educació hi faci l’escola 
nova, l’edifi ci de serveis educatius i la seu de l’Escola d’Adults. He pres el compromís que, durant 
aquest any, l’Ajuntament redactarà el projecte d’una nova escola bressol per poder-la construir 
a principis del 2009 en un extrem de la plaça Figueres. Seran actuacions que reforçaran la xarxa 
educativa de la ciutat i posaran de relleu, una vegada més, la nostra convicció que l’educació és 
un ideal i una eina fonamental per a la transformació de les persones i de les societats.

Hem constatat l’augment d’usuaris i usuàries de la línia 11 d’autobús d’ençà que la freqüència és 
de quinze minuts i la necessitat d’ordenar l’espai a l’entorn del centre d’assistència primària amb 
una bona urbanització lligada a la del carrer de les Serres i la Punta del Pi.  Aquest és un gran 
projecte que implica, també, l’eliminació per fases de l’actual transformador, la primera de les 
quals ja està començant a donar servei a les noves cases del carrer de les Serres.

Aquests són alguns exemples dels temes tractats i els vull remarcar per fer evident la meva sa-
tisfacció quan veig que l’Associació de Veïns se sent plenament identifi cada amb el barri i treballa 
intensament amb l’aportació d’idees i orientacions per a la seva millora i transformació.  Agraeixo 
aquesta feina que, sens dubte, adquireix una dimensió ciutadana més àmplia i esdevé una gran 
contribució a la ciutat.

Finalment, vull desitjar-vos una molt bona Festa Major i que gaudiu d’un programa ple d’activitats 
adreçades a diferents col·lectius i veïns per tal de fomentar un bon ambient de relació i comu-
nicació.

Anna Pagans Gruartmoner
Alcaldessa de Girona
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Perruqueria HOME - JOVE - NENS CENTRE D’ESTÈTICA HOME - DONA

• TRACTAMENTS FACIALS
• TRACTAMENTS CORPORALS
• DEPILACIONS
• MANICURA
• PEDICURA ...

• TRACTAMENTS 
  PERSONALITZATS PER A
  NUVIS I NÚVIES

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

LA PERRUQUERIA DARNÉ 
ELS OFEREIX LES 

NOVES  TENDÈNCIES 
PER L’HOME, ELS JOVES I ELS NENS.
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ASSESSORAMENT FISCAL, LABORAL 
I COMPTABLE ASSEGURANCES

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

Tels. 972 20 53 84
972 20 97 43

Fax 972 20 97 43

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

972 21 22 55
Fax 972 22 36 17
17004 GIRONA

Llaminadures
i Regals

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

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

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

c/ Joaquim Ruira i Homs, 1 baixos
17003 GIRONA

Tel. 972 22 38 45 - 972 21 05 24

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

19 
anys

des de 1989

Bike
Girona

• Finaçament
• Bicicletes i accessoris
• Reparacions
•  Club:
   rock show, manitou, Of3, 
  Gary Fisher, Specielized, 
  Klein, Mendiz
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c/ Claudi Girbal, 25
17003 GIRONA

Tel./ Fax 972 201 486
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URGÈNCIES OBERT 24 h

CONSULTES:  Dilluns a divendres de 9 a 21 h
           Dissabtes de 9 a 14 h

Passeig Països Catalans, 37-39 SALT (Girona)
Tel. 972 23 90 03 - Fax 972 23 50 72

perruqueria canina i felina

venda d’animals

• Cursos de Perruqueria
• Venda d’animals
• Cadells seleccionats
• Aquariofília
• Accessoria
• Alimentació
• Guarderia

HORARI: de 9:30 a 13:30 
                i de 17:00 a 20:30

Castell de Peralada, 34 - (Zona IES Sobrequés)

17003 GIRONA - Tel. 972 410 651
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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

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

Llicenciat en Medicina Tradicional Xinesa Facultat de M.T.C. 
Pequín - Escola Sup. Medicina Xinesa

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

Av. Lluís Pericot, 46
Tel./Fax 972 21 68 42
17003  GIRONA

Av. Lluís Pericot, 19
Tel./Fax 972 22 45 58

17003 GIRONA

www.totimpressio.com - e.mail: comanda@totimpressio.com

Av. Lluís Pericot, 74 - 17003 GIRONA 
Tel. 972 41 50 77
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DESRATITZACIÓ  -  DESINSECTACIÓ

CONTROL TÈRMITS I CORCS  -  TRACTAMENTS PREVENTIUS

Grup Girona per Girona, escala 11, baixos
17003 GIRONA

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

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

COSMÈTICA NATURAL
AROMATERÀPIA

DIETÈTICA

MAJOR I DETALL

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

Av. Lluís Pericot, 50 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 42 55

Av. Montilivi, 3 (Montilivi-Palau) - 17003 GIRONA

c/ Riell de la Font -  17133 SERRA DE DARÓ
Tel. 972 75 59 03 - Fax 972 20 68 21

ARTICLES DE REGAL I DE PERRUQUERIA
DISTRIBUÏDOR OFICIAL GANDIVA

STORES - MARKISEN - AWNINGS
Tendals per balcons - Tendals camió - Estructures per terrasses

Veles tenso estàtiques - Cobertes per piscines
Projectes a mida, disseny exclusiu - Cortines per interiors

Pèrgoles - Cortines industrial - Marquesines - Mosquiteres, etc.

Truqu
i’ns
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Av. Montilivi, 5
17003 GIRONA
Tel. 972 20 73 21

Carrer Nou, 23 - Tel. 972 20 27 42
Caldes de Montbui, 119 - Tel. 972 41 19 78

Joan Maragall, 28 - Tel. 972 20 61 92

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

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

Menú diari: 7 €
Menú Cap de Setmana: 8,50 €

Plats combinats: 5,50 €

c/ Emili Grahit, 48 - GIRONA
Tel. 625 37 82 43

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

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

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

Andreu Tuyet Santamaria, 16 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 28 82

ROSTISSERIA  - RESTAURANT
FLECA - BAR - PERICOT

HORARI: Dilluns no festius tancat
                De dimarts a diumenge de 7 a 4,30
                Tots els festius oberts
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MENÚ DIARI 
DE DILLUNS 
A DISSABTE

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

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/ 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

c/ Sant Agustí, 50 - GIRONA
Tel. 658 555 925 - vdpas.gi@gmail.com

ENTREPANTS CALENTS I FREDS
AMANIDES

SERVEIS DE CÀTERING

REVELAT DIGITAL EN 1 HORA!
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activitats
Si l’any passat, el Grup de Teatre Montilivi va estrenar 
l’adaptació del primer acte de l’obra “Pel davant ... i pel da-
rrere” de Michel Frany, sota el nom de “Ya no sé dónde 
tengo la sardina”. Enguany ha estat el Grup de Teatre Gurn-
au de Montilivi el responsable de portar a escena, el passat 
dia 13 d’abril, al Casal Centre Montilivi, l’obra de Lluís Lladó 
i Casellas “Un fanàtic del Barça”. Aquesta obra s’ha vingut 
assajant en els darrers mesos sota la direcció de M. Antònia 
Valle amb l’assistència de la Remei Triola, la seva regidora 
d’escena preferida.
També han col·laborat d’una manera molt especial les mo-
distes del Centre Montilivi, elles han estat essencials per ela-
borar i arranjar bona part del vestuari.
Des de la seva creació, ara fa quinze anys, els Grups de 
Teatre Montilivi i Gurnau de Montilivi s’ha alimentat d’actors 
joves, adults i grans seguint el model d’activitat intergenacio-
nal promogut per les Associacions i el Centre.

L’any del Gurnau

Un moment de l’obra amb quatre escenes alhora

Actors i actrius esperant entre bastidors Públic esperant l’inici de l’obra.

Activitats: Teatre

Activitats:  Balls de saló, Ioga i Pilates.

Balls de saló va ser la primera acti-
vitat social de Montilivi, data de l’any 
1997. Llavors les classes les fèiem als 
baixos del c/ Dr. Bolós, 4. Els balls han 
guanyant força any rere any, gràcies so-
bretot a la simpatia i competència de la 
Núria Palomeras.

Ioga una activitat amb creixent deman-
da que ens ha motivat a anar augmentant 
l’oferta de places. Actualment hi ha tres 
grups en marxa que donen bastantes op-
cions horàries als alumnes. L’Associació 
vol reconèixer la feina que fa la Rosa Mª, 
en Dani i la Mireia.

Pilates la més recent de les activitats 
que es fan al Centre Montilivi. Aquesta 
activitat higiènico-esportiva ha incre-
mentat la demanda. La monitora espe-
cialista és la Raquel Palou.
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Mercat de l’intercanvi Palau-Montilivi 
21 de gener 2007

Inauguració de la Llar d’Infants Garbí 
25 de març 2007

Montilivi amb Bluefi els (Nicaragua) 
15 d’abril 2007

Demolició
2 de juny 2007

Festa Major: Concurs de dibuix 
2 de juny 2007

Festa Major: Mostra artística 
2 de juny 2007

Festa Major : Marxa Popular
3 de juny

I Torneig Petanca Festes Montilivi 
3 de juny 2007

Festa comiat de les activitats 
29 de juny 2007

18 hores de Petanca
7 de juliol 2007

Cantada d’Havaneres 
7 de setembre 2007

La Coral de Montilivi a París
29 de setembre 2007

imatges
Memòria - Reportatge fotogràfi c:
Activitats en imatges
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XII Sardanes i Castanyada de Fires 
20 d’octubre 2007

La Coral de Montilivi a TV2
 5 de novembre 2007

El Grup de Teatre Montilivi a Sarrià
18 de novembre 2007

Revista “El Roure” núm. 27
desembre 2007

Mercat de l’intercanvi Palau - Montilivi
20 de gener 2008

Carnestoltes de Montilivi
7 de febrer 2008

Alumnes de guitarra amb l’Euken 
17 de febrer 2008

Acords Joves de Montilivi a Altsasu 
23 de febrer 2008

Excursió a Vitòria 
23 de febrer 2008

Celebració dels nous Estatuts 
29 de març 2008

Estrena de l’obra “Un fanàtic del Barça”
13 d’abril 2008

La Coral de Montilivi,
17 d’abril 2008

IMATGES
Les activitats de l’Associació d’una a una.
Activitats EN IMATGES
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Concurs de dibuix. 
“L’aigua font de vida”

Participants: nens i nenes de 3 a 13 anys.
Premis: per als tres millors classifi cats de cada grup.

Simultània d’escacs. 
Participants: Totes les edats.

D’11.30 de 12 a 13 h. a la Plaça Ciutat de Figueres. 

VII mostra artística.
Concert dels alumnes de guitarra.
Concert d’Acords Joves de Montilivi.
Recital de la Coral de Montilivi.
Professor i director: Euken I. Ledesma
Col·labora: Casal Centre Montilivi

A les 17 h. a la Sala Gran del Casal Montilivi
Av. Lluís Pericot / Dr. Ametller.

Festa infantil
“Un puré de cançons” 
Pep Puigdemont

dissabte 7 de juny

GESTIONS MONTILIVI, S.L.
ADMINISTRACIONS DE FINQUES

LLOGUERS

c/ Andreu Tuyet Santamaria, 19-21 baixos “Edifi ci MASTER” 
Tel. 972 21 36 80 - 17003 GIRONA

Sempre al vostre ser
vei!

A les 6 de la tarda a la Plaça Ciutat de Figueres.
Lliurament de premis del concurs de dibuix i xocolatada.

PROGRAMA
MONTILIVI 2008
PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR
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Gran Ball amb l’orquestra
La METROPOL
A les 22.45 a la Plaça Ciutat de Figueres.

diumenge 8 de juny

XXIV Marxa de Montilivi. 12 km.
 VII Caminada popular. 6 km. 
Inscripció de 8 a 9h. Preu 5 € (esmorzar i record)
Sortida a les 9 h. de la Plaça Ciutat de Figueres.

II Torneig de Petanca
FESTES DE MONTILIVI
De 9 a 14 h. al Club Petanca Montilivi

Gran Ball amb l’orquestra.
La METROPOL
A les 21h. a la Plaça Ciutat de Figueres.

PROGRAMA
MONTILIVI 2008
PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR
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La Coral de Montilivi farà quatre “anyets” aquest 
proper mes d’Octubre.
Actualment es composa d’homes i dones que 
canten a quatre veus: sopranos, tenors, contralts i 
baixos, sota la direcció d’Euken I. Ledesma.
La Coral és una activitat ideal per a joves i sobretot 
per a adults que se senten joves. 
Durant els seus quatre anys de funcionament ja 
ha actuat a nombrosos escenaris. Volem destacar 
l’actuació del passat 29 de setembre a l’Església 
Sant Lluís d’Antin (Paris). Actualment assagem cada 
dijous de 21 a 23 h. al local de l’Associació de Veïns 
(Caseta vermella).

Si us agrada cantar i coneixeu gent que hi estigui 
interessada no dubteu a contactar amb nosaltres. 
Som una Coral oberta i amistosa.
Veus Blanques de Montilivi:
Enguany, l’Euken, ha seleccionat un grup de dones 
que, sota el nom “Veus Blanques de Montilivi”, as-
sagen algunes peces per ser cantades a vuit veus 
amb uns resultats d’excel·lència. 
La Missa i Concert previstos per al proper dia 15 
d’agost a l’Església de Castelló d’Empúries promet 
ser una ocasió fantàstica per sentir les noves “Veus 
Blanques de Montilivi”. Esteu tots convidats.

ACTUACIONS
21/12/2004: Debut. Concert de nadales al Casal de Montilivi.
05/06/2005: Missa Festa Major. Església de Sant Josep.
10/07/2005: Programa “La Missa” de TV2. Sant Cugat del Vallès.
18/12/2005: Concert de nadales al Casal de Montilivi.
12/01/2006: Concert a l’església de Sant Michelle (LUCCA) PISA.
30/04/2006: Missa a l’església parroquial de Rubayo (Cantàbria)
13/05/2006: Missa a l’església dels Claretians de Girona.
03/06/2006: Concert de Festa Major al Casal Montilivi.
20/08/2006: Programa “La Missa” de TV2. Sant Cugat del Vallès.
16/12/2006: Nadales al Casal de Montilivi.
23/12/2006: Nadales a les Carmelites Descalces de Montilivi.
02/06/2007: Concert de Festa Major al Casal Montilivi. 

29/09/2007: Missa - Paroisse Saint Louis d’Antin de Paris.
04/11/2007: Programa “La Missa” de TV2. Sant Cugat del Vallès.

PROPERES ACTUACIONS
07/06/2008: Recital per la Festa Major al Casal Montilivi 
05/07/2008: Concert església parroquial de Terriente (Teruel).
06/07/2008: Missa-Concert església El Salvador de Teruel.

VEUS BLANQUES DE MONTILIVI
25/05/2008: Missa a l’Església de Castelló d’Empúries.
13/07/2008: Programa “La Missa” de TV2. Sant Cugat del Vallès.
15/08/2008: Missa-Concert a l’Església de Castelló d’Empúries.

ACTIVITATS
CORAL DE MONTILIVI
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ELS INICIS
El mes de setembre de 2006 l’Associació de Veïns 
va donar suport a la proposta de l’Euken de crear 
una Orquestra amb la fi nalitat que els alumnes de 
guitarra més destacats disposessin d’un espai que 
els permetés progressar de manera adequada a les 
seves aptituds i sobretot al seu esforç. D’aquesta 
manera, sota la titularitat de l’Associació, donava 
els primers passos l’Orquestra Acords Joves de 
Montilivi.
Els concerts no es varen fer esperar, la primavera 
de 2007 varen actuar, al menys, en set ocasions.

ACTUACIONS
16/12/2006: Nadales al Casal de Montilivi.
23/12/2006: Nadales a les Carmelites Descalces de Montilivi.
28/03/2007: Teatre Caputxins de Salt i Casal de Bordils.
29/03/2007: Concert al Centre Cívic “La Fàbrica” de Celrà.
15/04/2007: Recepció de la comitiva de Bluefi elds.
06/05/2007: Concert a Celrà.

02/06/2007: Recital per la Festa Major al Casal 
Montilivi i Auditori de Girona.
17/06/2007: Concert a Celrà.
21/12/2007: Recital i Nadales al Casal de Montilivi.
21/12/2007: Concert al Col·legi d’Arquitectes Tècnics de 
Girona.
22/12/2007: Concert al Casal i a les Carmelites Descalces 
de Montilivi.
23/02/2008: 
Concert a la Casa Cultura de Altsasu (Navarra).
04/05/2008: Església de Celrà.
18/05/2008: Cloenda 53a Exposició “Girona Temps de Flors”.

PROPERES ACTUACIONS
07/06/2008: 
Recital per la Festa Major al Casal Montilivi.
05/07/2008: 
Concert Església Parroquial de Terriente (Teruel).
06/07/2008: Concert Església El Salvador de Teruel.

Recepció de la comitiva de Bluefi elds
15 de març 2008

Actuació a la Casa de Cultura de Altsasu 
23 de febrer 008

Sopar al restaurant IBARREA de Altsasu
22 de març 2008

Mostra per als pares
17 de febrer 2008

ACTIVITATS
ORQUESTRA DE GUITARRES
Acords Joves de Montilivi
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A Girona, al Local social de l’Associació de Veïns 
de Montilivi, situat a la plaça de George Orwell, 
a les 19.15 hores del dia 31 de març de 2008 es 
constitueix l’Assemblea General en segona con-
vocatòria.

El president, Sr. Ternero, saluda als assistents i co-
mença a tractar el punt únic de l’ordre del dia: 
L’Aprovació dels Estatuts de l’Associació 
de Veïns de Montilivi.

El president explica la necessitat d’aprovar uns 
nous estatuts que substitueixin als de 1977 per 
adaptar-los al marc legal actual.

Informa que la proposta d’Estatuts s’ha enviat als 
socis i proposa la lectura d’aquells articles que 
tenen més interès i que han sofert canvis en re-
lació amb el text de 1977. L’Assemblea hi està 
d’acord.

El president, en primer lloc, apunta el fet que els 
Estatuts de l’any 1977 no estaven redactats en 
català. També va senyalar el canvi de la majoria 
d’edat que ha passat dels 21 als 18 anys.

El següent canvi és la denominació i l’adreça so-
cial, passa a denominar-se Associació de Veïns de 
Montilivi i s’elimina “Amics de Montilivi” i l’adreça 
social passa a ser el c/ Dr. Ametller, 56, i el local 
social situat a la plaça de George Orwell.

També subratlla que l’associació és una entitat 
sense ànim de lucre, que s’autofi nança i que té 
un conveni amb el Centre Montilivi per poder 
portar a terme activitats intergeneracionals.

En cas de dissolució de l’Associació, el romanent 
que resulti de la liquidació es lliurarà directament 
a l’entitat benèfi ca o associació sense ànim de 
lucre que designi l’Assamblea General. 

El president demana que els socis domiciliïn el 
pagament de la quota, i prega que si algun asso-
ciat vol donar-se de baixa per canvi de domicili, 
etc., ho faci saber per escrit abans de passar el 
rebut a la Caixa per evitar càrrecs bancaris. 

El Sr.  Ternero informa que per a l’Associació és 
important crear caliu de barri i, per tant, dedica 
els seus esforços a fer activitats de carrer com la 
castanyada, la festa de carnestoltes, les havaneres, 
etc., i activitats d’interior, com ioga, pilates, coral, 
teatre, ball, etc. Aquestes activitats es porten a 
terme bé al local social o al Centre Montilivi, cen-
tre amb el qual hi ha una gran col·laboració i una 
perfecta sintonia, i agraeix totes les facilitats que 
ofereix la direcció del Centre per poder desen-
volupar les activitats programades.

El president informa que la Sra. Maria Llenas ha 
delegat el seu vot en el Sr.  Ternero.

Després de la lectura i comentari de l’articulat 
dels Estatus, es procedeix a la votació. S’aproven 
els Estatuts que s’adjunten amb disset vots dels 
socis de l’Associació a favor, cap en contra i cap 
abstenció.

S’aixeca la sessió a les 20:15 h.

assemblea
acta de l’assemblea general extraordinària
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www.pinzell-marcs.com

DINARS: de dilluns a divendres
Obert dissabtes i diumenges matí

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

www.pinzell-marcs.com
pinzell@gmail.com

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, 56 - 17003 GIRONA
Tel. 972 22 62 62

• ARTÍCLES DE FERRETERIA

• REPARACIÓ, SUBSTITUCIÓ I MOTORITZACIÓ DE PERSIANES

• INSTAL·LACIÓ D’AIGUA I CALEFACCIÓ

• INSTAL·LACIÓ I VENDA DE:

  CALDERES I ESCALFADORS

  AIRE CONDICIONAT

  MAMPARES DE BANY

  ELECTRODOMÈSTICS

C/ Castell de Peralada, 20, baixos -  Tel. 972 225 361 -  a/e: ferre@tuercaloca.com



22

c/ Migdia, 88 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 09 01

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

c/ M. Caldes de Montbui, 83
17003 GIRONA
Tel. 972 41 21 28

www.pistacero.net
www.rouinformatica.com

girona@pistacero.es

c/ Dr. Antic Roca, 32
17003 GIRONA

Tel./Fax 972 225 313
e-mail: josep-fi guerola@hotmail.com
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INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES · FONTANERIA

GAS I CALEFACCIÓ
AIRE CONDICIONAT

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

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

Despatx: c/ Emili Grahit, 50
Magatzem: Pl. Miquel Coll, 2

17002 GIRONA
Tel. 972 20 29 76 - Fax 972 21 83 29

c/ Castell Solterra, 7, baixos 1-2
Montilivi (Girona)
Tel. 972 22 65 00 - Fax 972 41 16 63

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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CENTRE DE FISIOTERÀPIA TERÀPIES NATURALS

Carme Teixidor Herrero
Fisioterapeuta

n. col. 1566

c/ Carles de Bolós, 8 baixos - 17003 GIRONA
Tel. 676 109 657

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

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

OLOT
Av. Reis Catòlics, 14

GIRONA
c/ Creu, 39

Tel. 972 21 46 94
Av. Lluís Pericot, 33

Tel. 972 21 71 04

www. catverd.com

QUATRO
QUATRO

i n t e r i o r i s m e 

Passeig d’Olot, 22
17005 GIRONA
Tel. 972 405 691
Fax. 972 245 287

pfunes@girona.com
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Av. Lluís Pericot, 60 - 17003 GIRONA
Tel. 972 411 480 - Fax 972 441 458

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

Studio Poggenpohl
Josep Boada Soler
Av. Lluís Pericot, 24
Tel. 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.

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

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

SERRALLERIA
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ASSEMBLEA
Acta de l’Assemblea General Ordinària.
A les 20.30h es donà pas a l’Assemblea General Ordinària 
amb el següent ordre de temes:

1. Avaluació de les activitats
El president recorda que les activitats tenen difusió a través 
del web www.montilivi.cat, el blogger i el compte de you-
tube.es/avvmontilivi (conté vídeos de l’actuació d’Acords 
Joves a Alsasu).
Les activitats del curs s’autofi nancen, i altres s’han pogut fer 
gràcies a les subvencions o, al detall de la Fleca Clock que 
ens va obsequiar amb les coques de Nadal.
També el fet que ens toqués barraca de fi res de 2005 i de 
2007 ha suposat una injecció econòmica que ens permet 
seguir oferint activitats defi citàries com les Havaneres, 
Orquestres, Sardanes, etc. 
L’Associació de Veïns cada vegada està agafant més em-
branzida; amb activitats puntuals i altres que duren tot el 
curs i altres que es fan al carrer per fomentar la participació 
dels veïns. A tall d’exemple, fa divuit anys que organitzem la 
cantada d’Havaneres acompanyades de cremat.
Juntament amb el Centre Montilivi celebrem, el cap de set-
mana abans de Sant Narcís, a la plaça de la Font del Gat,  
la trobada de sardanes i castanyada. La cobla va a 
càrrec de l’Associació de Veïns i del Centre Montilivi, de 
forma alternativa. El president comenta que són dates on 
en molts llocs hi ha trobades de sardanes i que, moltes ve-
gades tenim poca participació. Creu que s’hauria de valorar 
la possibilitat de canviar la data. El Sr. Macías com a membre 
dels Amics de la Sardana planteja que si es contracta una 
cobla per vàries actuacions, és possible negociar el preu. 
Per Nadal, la Coral de Montilivi i Acords Joves fan dos 
concerts: un com a cloenda del trimestre, al Centre Monti-
livi, i un altre al convent de les Carmelites Descalces. El grup 
de guitarres està format per uns cinquanta nens i nenes. 
Aquesta activitat resulta molt agradable per l’acolliment 
que tenim per part de les monges i pel marc on es porta 
a terme.
També celebrem Carnestoltes.  Aquest any s’ha modifi -
cat el recorregut perquè els nens deien que era massa llarg.  
Actualment centrem l’activitat a l’ambient que es crea  amb 
el  conjunt de nens i grans que ballen disfressats a la plaça.
Al mes d’abril preparem la Festa Major del barri, que 
celebrem el primer cap de setmana de juny. Con-
curs de dibuix, cursa, ball, concerts...
També les associacions del casal i de veïns col·laborem en 
sortides culturals i esdeveniments d’interès social com ara 
la Marató de TV3, xerrades sobre el càncer, vacunació, grup 
de desintoxicació del tabac...
Amb la coral i amb el grup de guitarres s’organitzen sorti-
des per donar a conèixer la feina que es va fent dia a dia.
 
Darrerament el grup de guitarres va anar a Alsasua, on va 
quedar molt bé i va demostrar que es un grup que té futur. 

La Coral i el grup de guitarres  tenen unes sortides progra-
mades per actuar a Teruel,  Albarracín, Terriente i Granada. 
El viatge no està tancat i, si hi ha places lliures, està obert 
als veïns del barri. 
Per altra banda l’Associació té activitats formatives que 
permeten cobrar unes quotes. Aquestes activitats són pila-
tes, ioga, balls de saló, teatre, guitarra, coral.
El Sr. Ternero agraeix efusivament la feina de la Maria An-
tònia Valle, que de forma desinteressada dirigeix el grup de 
teatre. El 13 d’abril el grup Gurnau de Montilivi va repre-
sentar “Un fanàtic del Barça”.
El grup de guitarres va creixent i actualment, el seu director, 
l’Euken Ledesma té una ajudant, la María Jesús Gómez. 

2. Proposta de junta i renovació de la junta
El president agraeix la dedicació del membres de la junta 
i proposa que la junta estigui constituïda per les mateixes 
persones més una vicepresidenta, la Sra. Dolors Estanyol. 
S’aprova la proposta.

3. Balanç econòmic
El president presenta el balanç d’ingressos i despeses de 
l’exercici 2007 i la previsió de despeses per a 2008.
Seguidament se sotmeten els comptes a la consideració de 
l’Assemblea que els aprova per unanimitat.

4. Precs i preguntes
El president comenta l’augment d’ús de la línia 11 ara que 
passa cada 15 minuts. També informa que a la reunió de 
la Junta el passat 7 d’abril, amb l’alcaldessa, Sra. Pagans, i la 
regidora de barri, la Sra. Freixenet, es va confi rma la cons-
trucció de la llar d’infants de Montilivi pel 2009. Sobre els 
equipaments educatius previstos al terreny de l’antic Pe-
ricot, està previst l’escola d’adults, els Serveis Educatius i 
el CEIP Pericot. El president destaca l’oportunitat que les 
instal·lacions, pistes esportives i un pavelló, siguin d’ús comú 
per l’escola i el barri.
El Sr. Josep Macías pregunta com es constitueix una junta.  
El Sr. Ternero informa que els càrrecs tenen una durada 
de quatre anys, que es proposen a l’Assemblea  pe la seva 
aprovació. Els assistents demanen a l’associació mirar de 
solucionar problemes com ara: 

• L’estretor dels carrers que tenen un fanal al mig i no hi  
   pot passar un cotxet.
• La polseguera de l’aparcament de l’antiga petanca 
   i el CAP.
• El carrer Dr. Coromines està mal dissenyat.
• També es demana si és possible que el barri tingui 
   una biblioteca.

I sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 21h.
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E-17/ 386459

c/ Joaquim Ruyra, 17 - Tel. 972 20 76 80
17003 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 GIRONA
Tel. 972 20 26 46 - 972 22 27 56

Av. Lluís Pericot, 17

Can Pau Birol, 38
MAS XIRGU, 17006 GIRONA
Tel. 972 21 86 68 - Fax 972 23 08 25
canis@canisgirona.com
www.canisgirona.com

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

Av. Lluís Pericot, 33 - Tel. 972 20 75 74
17003 GIRONA

Pl. Mercat, de 3 a 9  - GIRONA
Tel. 972 21 77 04 

Av. Lluís Pericot, 20-22 - 17003 GIRONA
Tel. 972 220 631 - Fax 972 411 573

www.baldimovil.com

HOSPITAL VETERINARI
SERVEI D’URGÈNCIES 24 HORES

COMPLEMENTS
PERRUQUERIA
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No ha estat fàcil emprendre el camí per millorar el transport públic de la nostra ciutat, però, ara l’itinerari conti-
nua. Sortosament, amb la creació de l’ATM  (l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Girona) creada el 
juliol de 2006 ha estat possible adquirir nous bussos, millorar freqüències i ampliar noves línies de transport públic 
a la nostra ciutat i, també, en els municipis que integren el consorci (els del la comarca del Gironès, els del Pla de 
l’Estany i una bona part del municipis de la Selva). Una millora que ha estat possible  gràcies a l’esforç econòmic 
de tothom i molt especialment al de La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques.  Aquesta  millora ha arribat al barri de Montilivi a on l’abril del 2004 varem inaugurar la 
línia 11 coneguda com la línia ‘de Cap a Cap’  (del cap del Güell, passant pel centre-barri Vell al cap de Montilivi i 
avui allargada fi ns el Campus universitari). La demanada creixent d’usuaris explica la ràpida i necessària ampliació 
de freqüències: de l’hora a la mitja hora i de la mitja hora a un quart. Els resultats no hi ha cap dubta que cal 
considerar-los com d’extraordinàriament satisfactoris: 

L’èxit de l’ increment d’usuaris, 
no només a aquesta línia, sinó del 
conjunt de línies del transport 
públic és el que ens ha emprès 
a iniciar un conjunt d’accions per 
fer més visible el bus a la ciutat, a 
promoure politiques actives per 
animar a més usuaris, donar més 
comoditat  i millorar la qualitat. 
La mitjana d’ edat del de la fl ota de busos dels TMG que dona servei normalitzat és de 2,2 anys. La seva moder-
nització ha de afavorir l’accés amb facilitat i comoditat a totes les persones amb mobilitat reduïda (avui el 88% 
dels vehicles de TMG són adaptats). L’entrada en funcionament de petits trams de carril bus (el del campus de la 
universitat de Montilivi;  el tram del carrer Joan Maragall; el del carrer Joaquim Vayreda  i en un futur molt proper 
en els extrems del carrer Emili Grahit), així com la preferència semafòrica del bus en diferent punts ens ha ajudat, 
i ho farà més en el temps, a garantir la freqüència horària i la seva competitivitat.  La instal·lació progressiva de 
plataformes a les parades ha de millorar-ne la qualitat del temps d’espera i facilitar l’accés als usuaris.  Les noves 
marquesines o instal·lacions de bancs i una millor  informació i simplifi cació vol contribuir a la millora de la qualitat 
del servei. La targeta BUS70 (amb 30 viatges al mes gratuïts) ha facilitat la mobilitat i l’accessibilitat a les persones 
grans de la nostra ciutat a apropar-se amb tranquil·litat i seguretat als diferents barris de la ciutat; la targeta BUS12 
(gratuïta sense limitacions de viatges) ens ajuda a promoure nous hàbits de mobilitat i accessibilitat als nostres 
nens i nenes; la targeta UdG vol facilitar, a un preu molt econòmic,  el desplaçament dels universitaris des de 
casa seva (sigui a Girona o fora de Girona) als campus universitaris i  la posada en marxa molt properament de 
les targetes d’integració tarifària ens permetran fer transbordaments d’un transport públic a un altre amb un sol 
pagament en el punt d’origen i fer els transbordaments que l’usuari necessiti per arribar al seu destí, dins l’àrea  
urbana de Girona a un preu molt estimable. Un conjunt de mesures, necessàries però ben segur no sufi cients, 
que sense cap mena de dubta han de signifi car progressivament un revulsiu per deixar el vehicle privat individual 
a casa i fer una aposta decisiva pel transport públic col·lectiu.  El camí ha començat  i perquè continuï amb força 
i il·lusió ens cal  fer petits els bussos. Ens cal que tothom aposti per desplaçar-se amb mitjans col·lectius. Ens cal 
que s’equilibri el nombre d’usuaris per gènere (avui el 62% dels usuaris són dones). Ens cal crear fi delitat al trans-
port públic (avui viatge en targeta multiviatge el 66% dels usuaris). Ens cal promoure una accessibilitat i mobilitat  
més sostenible per contribuir plegats a fer una ciutat tranquil·la, de qualitat, respectuosa amb el medi ambient 
i solidaria amb el canvi global del planeta. Els recursos son esgotables i depèn de  nosaltres què els transferim 
harmoniosament  i responsablement a les generacions futures. Moure’s en bus és un petit gest  per contribuir 
solidàriament a aconseguir-ho.

Isabel Salamaña i Serra
Regidora de Mobilitat, coordinació Territorial i seguretat de l’Ajuntament de Girona

transport
El transport públic, 
una acció responsable vers el futur
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c/ Víctor Català, 2 
Tel. 972 67 32 97
Fax 972 67 16 42

17600 FIGUERES

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

nordservice@eresmas.com

c/ Claudi Girbal, 23 baixos
Tel./Fax 972 22 25 69

e-mail:girolingua@girolingua.cat
www.girolingua.cat

Carrer Sant Hipòlit, 18 - 17003 GIRONA
Te. 972 20 90 21 - Tel./Fax 972 21 08 53

info@tomasarrieta.com - www.tomasarrieta.com

• 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

• Professors titulats
• Classes particulars i de conversa
• Grups reduïts de 8 persones 
  com a màxim
• Preparació per a exàmens 
   ofi cials de Cambridge i de l’EOI
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Benvolguts veïns del barri de Montilivi:   
Em dic Isabel Bentué i sóc infermera  del seu centre de Salut 
i directora de  la  consulta de deshabituació tabàquica.
M’adreço a tots vosaltres per  presentar-vos el  programa de 
deshabituació que tenim en funcionament des de fa 6 anys  
al nostre centre d’atenció primària. Des d’aquí treballem per 
ajudar-vos a millorar la qualitat de vida, per tenir una salut 
ben ferma. Us oferim la possibilitat de seguir conductes sa-
ludables i, a la vegada, abandonar els diferents hàbits tòxics, 
donant-vos la possibilitat d’incorporar-vos al nostre pro-
grama de deshabituació, ja sigui participant en els diversos 
grups de suport per deixar de fumar, com iniciant teràpia 
individual a consulta de deshabituació tabàquica.  Qualsevol 
fumador que s´hagi plantejat el fet de deixar de fumar pot  
trobar una ajuda al seu problema en mans dels professionals 
sanitaris, arribant a assolir el que vol: NO Fumar.
Mitjançant una teràpia grupal o a través de visites a la con-
sulta de forma individual, intentarem ajudar-vos a assolir la 
deshabituació i a l´abandonament total d’un hàbit que és 

Benvolguts veïns,
Sóc Jaume Lorenzo Felip. Tinc 57 anys i des de fa 6 anys sóc 
veí del barri, encara que per vincles directes amb la família 
ho sóc des de fa uns 35 anys. 
Aprofi to l’ocasió per dirigir-me a vosaltres per donar a 
conèixer la meva gran afi ció: la ràdio.
Des de molt petit em va cridar l‘atenció escoltar una ràdio 
tipus Galena que no tenia piles i no estava connectada a 
la xarxa, a partir de llavors no he parat de col·leccionar 
aparells de ràdio.
Als 16 anys em vaig construir el meu primer aparell de 
ràdio, tipus Galena i tota aquesta afi ció va desembocar 
en un altre hobby, el de radioafi cionat amb l’indicatiu EA-
3DBB.
La meva col·lecció privada consta de 1.500 ràdios, que van 
des dels anys 1920 fi ns a 1990. Puc afi rmar que és una de 
les col·leccions més grans d’Espanya, totes classifi cades per 
antiguitat i que compte amb vàries ramifi cacions des de 
l’època de les de fusta, bakelita, portàtils amb làmpades, 

el que provoca més problemes no desitjables a la nostra 
societat, com ara el càncer de pulmó, bronquitis i/o MPOC, 
entre d’altres. Els nostres horaris són els següents:
Teràpia grupal---- Els grups es reuneixen els dimarts, en 
sessions d’1 hora en horari de 13:45 a 14:45 h. al local de 
l’Associació de Veïns de Montilivi (caseta vermella), durant 
6 setmanes seguides. L´inici del nou grup per la gent que 
hi estigui interessada és el dimarts  6 de maig de 2008. 
Per accedir-hi només cal anar al CAP Montilivi a inscriure’s, 
o simplement presentar-vos el primer dia de les sessions al 
local de l’Associació de Veïns de Montilivi. 
Per fer teràpia individual, els horaris són tots els dimarts al 
matí i cal agafar hora per accedir-hi.

Esperant poder ajudar-vos, rebeu una cordial salutació.   
        

Isabel Bentué Dabau 
CAP Montilivi  ABS Girona-3

transistors d’A.M., transistors de 2 bandes, les de cotxe dels 
anys 1945, de butxaca d’AM, ràdios de publicitat, etc, tam-
poc m’agradaria entrar en detalls tècnics.  

Dins de la col·lecció de ràdios la meva passió són els transis-
tors denominats de butxaca i les ràdios fabricades a Girona 
per l’empresa OPTIMUS i les catalanes LAVIS, INTER, etc
Tota aquesta afi ció també m’ha portat a tenir llibres, revistes, 
diaris del 1936, notícies i reculls de premsa del 1920, cd, 
dvd i catàlegs de més de 10.000 models de ràdio de tot el 
món. 
Us convido a que entreu a les dues pàgines web que he 
creat referents al món de la ràdio: www.coleccionradios.
com i  www.radiotransistor.com

I no deixeu d’escoltar la ràdio, la bona ràdio, no la Cope!
Salutacions cordials,

Jaume Lorenzo i Felip

COL.LABORADORS
Col.laboracions: Grup de tabaC

Col.laboracions: Jaume Lorenzo
Col·leccionista de ràdios.

Galena any 1927(Alemanya) OPTIMUS any 1956 (Girona) Toshiba 6 Transistors (Japó)
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Balls de saló 1r. nivell (iniciació): 
Curs trimestral.  
Sessions: Divendres de les 21 a 22 h.
Professora: Nuri Palomeras.

Balls de saló 2n. nivell: 
Curs trimestral.
Sessions: Divendres de 20 a 21 h.
Professora: Nuri Palomeras.

Classes de Ioga:
Curs d’octubre a mitjans de juny.
Hi ha tres possibilitats: classes de 2 dies (dimarts i 
dijous), classes d’un dia (dimecres o divendres).
Informació: BLAS (676719628) o Casal Montilivi 
972200366.

Gimnàstica amb el mètode Pilates:
Curs d’octubre a mitjans de juny.
Sessions: Dimecres de 20 a 21.30 h.
Informació: BLAS (676719628) o Casal Montilivi 
972200366.

Coral Montilivi: 
Curs d’octubre a juny.
Assajos: cada dijous de 21 a 23 h.
Director: Euken I. Ledesma
Informació: Conxita (666426390).

Cor “Veus blanques” de Montilivi:
Curs d’octubre a juny.
Assajos: Dissabtes de 20 a 22 h.
Director: Euken I. Ledesma
Informació: Conxita (666426390).

Classes de guitarra diferents nivells.

Orquestra Acords Joves de Montilivi:
Assajos: Dissabtes de 18 a 20 h.
Director: Euken I. Ledesma

Educació de la veu:
Curs trimestral.
Sessions: Dijous de 20 a 21 h.

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

comercial@visual.cat - www.visual.cat

BUTLLETA PER A NOUS SOCIS

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

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

c/ Castell Solterra, 5 - Montilivi 17003 GIRONA

ESPECIALISTAS EN TAPAS VARIADAS

2008-09
activitats 2008-2009
Al casal Montilivi Al local Social




