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Editorial
La construcció de la sisena escola bressol de Girona al nostre barri 
serà una realitat aquest 2009. Aquesta és, sens dubte, una de les 
notícies més destacades de l’actualitat. 

Els primers Estatuts de l’Associació aprovats el 10 de desembre de 
1977, ara fa 31 anys -un any abans de la constitució dels primers 
ajuntaments democràtics- al seu article 2n f) sobre els objectius de 
l’Associació “ Fomentar la creación de zonas verdes, ambulatorios, 
escuelas, guarderías, hogares para jubilados, etc.” Doncs bé, en 
els darrers quinze anys els veïns de Montilivi hem estat espectadors 
privilegiats en l’assoliment, pas a pas, obra a obra,d’aquest objectiu 
estatutari.

Anem a pams. El nostre repàs comença l’any 1992, l’any de les 
Olimpíades, amb la urbanització de l’avinguda Lluís Pericot que 
permetria, un any més tard, la construcció del, llavors, Casal de 
Gent Gran Onyar. 

El Casal va permetre a l’associació de veïns desenvolupar activitats 
complementàries a les reivindicatives i de representació fi ns 
consolidar un nou model associatiu basat en l’ocupació del temps 
lliure i la relació interpersonal.

Entre 1993-1995 es va urbanitzar el sector de la Font de l’Abella, 
que va agregar al barri unes illes de cases unifamiliars i la posterior 
urbanització de la Plaça Ciutat de Figueres, tot plegat va suposar 
la creació de zones verdes i parcs infantils.

El 15 de setembre de 1997 els escolars varen estrenar el nou col·legi 
“Pla de Girona”. El curs anterior els alumnes, pares i professors, 
varen donar un afectuós adéu, o més aviat, fi ns després, a l’històric 
col·legi Professor Pericot, nascut de la reconversió d’un col·legi 
Major del mateix nom.

El CAP Montilivi va arribar el 6 de setembre de 2003 dia de la 
seva inauguració. A partir d’aquesta data Montilivi passaria a ser 
un important referent de serveis mèdics de la ciutat. L’associació 
col·labora amb el CAP amb la cessió del Local Social per acollir el 
grup de deshabituació del tabac, en les campanyes de vacunació de 
la grip, en xerrades de prevenció comunitària...

Ha arribat el moment que Montilivi sigui també referent de la 
ciutat pel que fa a l’educació dels nens i nenes de 0 a 3 anys. 
Han passat trenta-un anys des de l’aprovació d’aquells primers 
Estatuts i comprovem amb satisfacció com, any rere any, s’ha anat 
consolidant el seu article 2n f). 

El pròxim repte, ben segur que el tindrem en la construcció de la 
nova escola Professor Pericot a la mateixa fi nca que avui ocupen les 
seves pròpies restes. Aquest equipament haurà de millorar l’oferta 
del mapa escolar de Girona i facilitarà instal·lacions esportives 
molt necessàries al nostre barri.
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Benvolguts veïns i veïnes,

Vull aprofi tar aquesta salutació per al programa 
de la vostra Festa Major per recordar que fa 
ben pocs dies commemoràvem els 30 anys 
d’ajuntaments democràtics.

Les eleccions municipals del 3 d’abril de 1979 
van suposar un alè d’esperança per a milers 
de ciutadans i ciutadanes que veien com un 
dels drets fonamentals de les persones es feia 
realitat: anar a les urnes, en l’exercici de la 
democràcia més directe i més proper a la gent, per triar els representants de la pròpia ciutat 
a l’Ajuntament.

La commemoració és necessària perquè permet recordar, i agrair-los-ho, aquelles persones 
que varen iniciar una tasca engrescadora i, alhora, complexa: la de construir la ciutat pensant 
en els ciutadans i ciutadanes.
 
A Girona, com en altres ciutats, no va ser fàcil però, afortunadament, trenta anys de democràcia 
local han fet canviar moltes coses i, plegats, hem anat construint un model de ciutat: hem 
assumit i consolidat un enorme ventall de serveis que van del transport públic a l’educació, 
de la seguretat a la promoció econòmica, de la protecció del medi ambient a l’habitatge, de 
l’atenció social a les noves tecnologies, de les grans infraestructures als equipaments en els 
diferents barris, per tenir cada dia una ciutat més cohesionada territorialment, socialment, 
culturalment i econòmicament. L’agenda política ha evolucionat al ritme de la mateixa 
societat i, a Girona, res del que ha passat aquests anys i, en especial, l’espectacular procés de 
transformació experimentat, no es pot entendre si no és per la complicitat i la comunió dels 
gironins i gironines i el govern de la ciutat.

Avui com ahir, treballem per Girona. I ho fem des de la proximitat, des dels barris, gràcies a 
l’alta presència dels ciutadans en tota mena d’associacions, especialment les associacions de 
veïns, que, com la vostra, s’impliquen en una variada oferta d’activitats culturals, educatives, 
socials, solidàries o sostenibles. I ho fem també amb l’ambició d’imprimir un ritme de capitalitat 
d’un territori que serà la suma de la capital i del conjunt de municipis que hauran format l’àrea 
urbana i que de la suma, que és de persones, d’espais urbanitzats i d’espais lliures, confi gurarà 
un mosaic de paisatge ben ordenat i sostenible. Un espai d’alta qualitat de vida, resultat de la 
cooperació i de la força que donarà aquesta unió.

Molt bona Festa Major!

SALUTACIÓ
SALUTACIÓ DE L’ALCALDESSA

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

TRACTAMENTS PERSONALITZATS, 

FACIALS, CORPORALS, 

DEPILACIONS, DEPILACIONS A LA 

CARTA, SOLÀRIUM, DEPILACIONS 

LÀSER...

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

LA PERRUQUERIA DARNÉ 
ELS OFEREIX ELS NOUS 

TALLATS PER L’HOME,  JOVE 
I NEN,  L’ESPECIAL NUVIS I 

COMUNIONS.

NOVETAT
Remodelat corporal

Ultracavitación

ASSESSORAMENT PER 

NUVIS
&

NUVIES
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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

ZUNIGA
CONSTRUCCIÓ D’INTERIORS

* SISTEMES CARTRÓ - GUIX
* PALETERIA
* GUIXAIRES
* FALSOS SOSTRES

Lluís Zúñiga Gutiérrez
Mòbil 629 72 20 52

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

pfunes@girona.com

ASSESSORAMENT FISCAL, LABORAL 
I COMPTABLE ASSEGURANCES

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

Tel. 972 20 53 84
972 20 97 43

Fax 972 20 97 43

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

Bike
Girona

• Finançament
• Bicicletes i accessoris
• Reparacions
•  Club:
   rock show, manitou, Of3, 
  Gary Fisher, Specielized, 
  Klein, Mendiz c/ Castell Solterra, 5 - Montilivi 17003 GIRONA

ESPECIALISTAS EN TAPAS VARIADAS

C/ Josep Clarà Ayats, 1-3
Tel. 972 21 87 23 - 972 22 77 13

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

17002 GIRONA
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Llaminadures
i Regals

M. de Déu de Loreto, 23  Tel. 972 215 571
17003 GIRONA

Desayunos & Copas & Tapas

c/ Marquès Caldes de Montbui, 70-72
Girona (Zona Químics)

Tel. 657 30 95 48

i ara també auto-servei de cervesa

C/.J.Mª Corredor i Pomés, 15
17003 GIRONA

  Psicòloga i Criminòloga

Tel. 972 21 59 38 -  686 681 999

Cristina Santocildes
Bernabé

OFERTES
DE MINI ESMORZARS I 

DE MINI BERENARS
TARIFA PLANA

CAFÈ I BRIOIXERIA PER 2.00 EUROS
BEGUDA I MINIENTREPÀ PER 2.50 EUROS

DISPOSEM DE ZONA WI-FI

Av. Lluís Pericot, 56 - 17003 GIRONA
Tel. 972 42 72 63
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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

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

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

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

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

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

17003 GIRONA
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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

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

c/ Riell de la Font s/n, Nau 1  17133 
SERRA DE DARÓ

Tel. 972 75 59 03 - Fax 972 20 68 21
www.labroqueta.com

Activitats 2009 - 2010

Llibreria - Papereria
travesses - Primitives - Regals

* FABRIQUEM I COMERCIALITZEM 
PINXOS I BROQUETES

* VENDES A MAJORISTES, MINORISTES I 
A PARTICULARS

* SERVEI PROPI A DOMICILI O DIRECTE 
A FÀBRICA

Balls de saló 1r. nivell (iniciació): 
Curs trimestral.  
Sessions: Divendres de 21 a 22 h.
Professora: Nuri Palomeras.

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

Sevillanes: 
Curs d’octubre a juny.
Sessions: Dijous de 20 a 21 h.
Mínim 12 persones
Informació: Blas.

Classes de Ioga:
Curs d’octubre a mitjans de juny.
Hi ha 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: Dilluns i dimecres de 20 a 21.00 h i de 21 a 22h
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: Dimarts de 22 a 23.30 h.
Director: Euken I. Ledesma
Informació: Conxita (666426390).

Classes de guitarra diferents nivells.
Professor: Euken I. Ledesma
Informació: Conxita (666426390).

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.
Professor: Euken I. Ledesma
Informació: Conxita (666426390).

Al casal Montilivi Al local Social
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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.Enric Claudi Girbal, 27 - GIRONA -Tel. 972 20 30 33
c/ Andreu Tuyet Santamaria, 14 baixos esq.

17003 GIRONA - Tel. 972 21 34 51

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

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

ROSTISSERIA  - RESTAURANT
FLECA - BAR - PERICOT

HORARI: Dilluns no festius tancat
                De dimarts a diumenge de 7 a 4,30
                Tots els festius oberts

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

Fórmules magistrals
Dermofarmàcia
Homeopatia
Fitoteràpia
Ortopèdia

ESPECIALITZATS EN 
REFORÇ UNIVERSITARI

GIRONA

EUROARTS

Perruqueria
Dona/Home

Obert migdia
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Av. Lluís Pericot, 36
Tel. 972 21 77 47

GIRONA

c/ Migdia, 17
Tel. 972 22 53 78

GIRONA

PILATES
Comprovaràs que és una activitat dinàmica, 
amena, que practiquem en grup i on treballem 
tot el nostre cos incidint principalment a 
l’esquena, abdomen i cames, aconseguint 
amb exercicis específi cs del mètode Pilates 
tonifi car la nostra musculatura aconseguint així 
metabolitzar el greix de manera més efi caç.

Quants anys tens? És igual la teva edat, pots 
venir tinguis l’edat que tinguis, t’agradarà!!

Continues preguntant-te que és Pilates? 
T’esperem per practicar-lo al Casal Montilivi. 

Pilates és: control, respiració, esforç, 
benestar i en defi nitiva SALUT.

Reserva la teva plaça, aquest mes 
de juny pagant la quota de reserva 
al Casal de Montilivi. Les classes les 
comencem a primers d’octubre. 

pilates
Hola! Soc l’Anna Lozano, professora del grup de Pilates de dimecres 
del Casal Montilivi.

Pilates! Tu també t’has preguntat alguna vegada, què és el Pilates? Doncs 
ara tens l’oportunitat de descobrir-ho amb les nostres classes.
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l’escola bressol
L’escola Bressol
La sisena escola bressol de 
Girona es construirà aquest 
any a Montilivi. A la parcel·la 
d’equipaments a la plaça 
Ciutat de Figueres entre els 
carrers Palau Sacosta, Àngel 
Serradell i Josep Bosch.

El Projecte construït ocuparà 
una superfície útil de 1041 
m2. L’edifi cació comptarà 
amb quatre aules per a 18 alumnes cadascuna. Una 
aula per a lactants i una aula que es destinarà a alumnes 
amb necessitats educatives especials.
  
A més de les aules el nou equipament comptarà amb 
dormitori, menjador, cuina, pati a cel obert, sales de 
reunions i despatxos. Volem destacar el fet que la 
grandària del dormitori permetrà instal·lar llits enlloc 
de lliteres i la cuina permetrà elaborar menjar fresc.

L’obra serà possible amb els diners provinents del 
Fons Estatal d’Inversió Local, conegut popularment 
amb el nom de “Pla Zapatero” i suposarà una inversió 
en obra pública d’un milió i mig d’euros, la partida més 
important de les aprovades per aquest Pla per a la 
ciutat de Girona.

L’entrada en funcionament d’aquesta nova Llar Infantil 
permetrà cobrir gairebé una quarta part de la població 
de 0 a 3 anys de Girona.

Les previsions de l’Ajuntament situen la setena escola 
bressol de Girona al sector Güell-Devesa, possiblement 
a la Plaça Mela Mutermilch, que actualment ocupa un 
espai d’aparcament gratuït.

Segons la informació facilitada per l’Ajuntament a les 
Associacions de Veïns de Girona, la vuitena escola 
bressol es construiria al sector de Domeny a partir de 
l’exercici 2010.

Altres inversions previstes al Fons Estatal d’Inversió 
Local per a Girona que es destinen al nostre barri 
són:

La instal·lació d’un semàfor per a la regulació de dos 
passos de vianants a l’avinguda Pericot que suposa una 
inversió de 44.678,03 €

La construcció del carril bus a la confl uència del carrer 
Emili Grahit amb Plaça Països Catalans amb un import 
de 9.785,10 €

El Projecte d’obres per a la substitució de fi nestres al 
CEE Font de l’Abella i que puja a 229.187,12 €

La instal·lació de jocs infantils i mobiliari urbà a la 
placeta dels pisos de Girona per Girona per un valor de 
12.000 €.

Una zona de jocs adaptats per a gent gran que 
s’instal·larà a la plaça Dr. Ametller davant del Casal de 
Gent Gran Montilivi i que té un pressupost de 20.000 €

Finalment l’estadi de Montilivi, tot i ser un equipament 
de la ciutat, l’esmentem per trobar-se en un dels límits 
del nostre barri, rebrà una inversió d’un milió dos-
cents mil euros per a les reformes de la grada del 
camp de futbol de Montilivi.

Quantitativament parlant, l’obra de més envergadura 
serà la nova escola bressol de Montilivi amb una 
inversió de 1,6 milions.



14

guàrdia de barri
Guàrdia de barri

Tradicionalment la policia ha vetllat per la seguretat 
ciutadana de forma reactiva, és a dir ha aparegut 
en escena arran de la comissió d’un delicte o bé, 
en casos menys greus, per intervenir en algun que 
altre problema de convivència. La fi nalitat sempre 
ha estat la mateixa: satisfer la demanda ciutadana de 
seguretat. Dit en altres paraules proporcionar a la 
ciutadania la sensació de seguretat que exigeix.

Després d’anys d’estratègies en les quals s’ha 
procurat atendre la necessitat com a efecte 
immediat de la demanda, les policies més avançades 
d’arreu del món han optat per la implementació 
de programes de proximitat, molt més efectius 
i vinculats a la vocació de servei públic. Aquests 
programes consisteixen en tenir un contacte molt 
més directe amb el ciutadà, parlar amb ell i saber, de 
primera mà, què necessita.

La Policia Municipal de Girona, moguda per la voluntat 
de servei i conscient que ha de donar resposta a 
la demanada d’aquest sentiment de seguretat, ha 
esmerçat gran part dels seus esforços en fer que les 
accions policials s’avancin a la producció del delicte.

Per això cerca la proximitat i, per això, vol apropar-
se a la ciutadania.

La fi gura del guàrdia de barri, en el si de la Policia 
Municipal, és l’escollida per materialitzar aquesta 
voluntat d’apropament. Només si som propers 
podrem saber quins són els problemes que tenen 
els gironins, quines són les seves preocupacions i, en 
conseqüència, les seves necessitats.

Ens agradaria que el guàrdia de barri fos el referent 
de seguretat de cadascun dels habitants dels 
diferents barris de la nostra ciutat i, per això, ens ha 
semblat que patrullar pels carrers i parlar amb els 
botiguers no és sufi cient.

Aquest ha estat el motiu pel qual hem encetat una 
nova forma d’establir aquest vincle de confi ança 
ciutadà/ciutadana - policia i hem cregut encertat 
poder fer un punt de trobada entre vosaltres, que 
viviu en el barri i nosaltres que vetllem per la vostra 
seguretat. Aquest punt de trobada el teniu des de 
fa algunes setmanes a la seu de l’Associació de veïns 
de Montilivi (Plaça George Owell). Allà cada dimarts 
de 17 a 18h hi trobareu el vostre guàrdia de barri. 
A ell li podeu explicar tots els neguits que envers la 
seguretat se us plantegin, tots els dubtes, queixes o 
millores en què penseu que la Policia Municipal, la 
vostra policia, hi pot intervenir.

Us hi esperem.

DIA: DILLUNS

HORA: de 17 a 18 h.

LLOC: Local social (caseta vermella) al 
costat del Club Petanca Montilivi.

El guàrdia de barri atén individualment 
consultes i temes diversos que poden 
interessar o preocupar als veïns de 
Montilivi.
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IMATGES
TEATRE

i
Al grup de teatre amateur de  MONTILIVI, 
amb un tarannà de més de 15 anys de 
funcionament,  els caracteritza la il·lusió i 
l’entusiasme. 

2008 va ser l’any de l’obra “Un fanàtic del 
Barça”. Val a dir que ens ho hem passat 
molt bé en les quatre representacions 
realitzades; al Casal Montilivi, al teatre de 
Sant Narcís, al Centre Parroquial de Sarrià 
de Dalt i al Casal de Sant Feliu de Guíxols.

A la fotografi a del Casal de Sant Feliu de 
Guíxols veiem una escena interpretada per 
dos dels actors més veterans del Grup, la 
Montse i en Diego. Val a dir que el públic 
va riure d’allò més i ens vàrem sentir molt 
ben acollits.

Aquest any,  aproximadament a la tardor 
posaran en escena l’obra titulada ENS HA 
CAIGUT LA SOGRA, d’en Lluís Coquard, 
una comèdia en 3 actes.

Què us podem explicar de l’argument 
d’aquesta obra? El títol ja parla per ell 
mateix.

Tot un personatge el de la sogra dominant 
en un ambient divertit, en el qual cadascun 
dels personatges tenen el seu toc d’humor 
des del marit, la fi lla, el gendre, les veïnes i 
fi ns i tot un pretendent. 

És un treball intergeneracional d’un equip 
molt compenetrat i a la vegada ple de 
complicitat, afecte i respecte que els manté 
molt units.

Us encoratgem a veure’l que de ben segur 
us faran passar una estona molt agradable.

Bé si us agrada el teatre i teniu ganes de 
cultivar les habilitats de la interpretació 
no dubteu a posar-vos en contacte amb 
nosaltres al Casal Montilivi. 
M. Antònia
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Concurs de dibuix. 
“Mitjans de transport: avió, AVE, bus...”
Participants: nens i nenes de 3 a 14 anys.
Premis: tres millors classifi cats de cada grup.
De 2/4 de 12 a 13 h. 
Plaça Ciutat de Figueres.

X 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.  al Casal Montilivi
Av. Lluís Pericot / Dr. Ametller.

Festa infantil
“Les cançons de la lluna assolellada?” 
Pep Puigdemont
A les 18 h a la Plaça Ciutat de Figueres.
Lliurament de premis del concurs de dibuix i 
xocolatada.

dissabte 6 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!

PROGRAMA
MONTILIVI 2009
PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR

Gran Ball amb l’orquestra 
METROPOL
A les 22.e45 h.  a la plaça Ciutat de Figueres



17

diumenge 7 de juny

XXV Marxa de Montilivi. 12 km.
 VIII 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.

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 2009
PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR

PROMOCIONS

   VENDES

     LLOGUERS

II SIMULTÀNIA D’ESCACS
De 10 a12 h. al Club Petanca Montilivi
Participants: Totes les edats
Jugador: Oscar Martínez, Club d’Escacs Gerund
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♦ Projecte Comenius: “L’arbre element clau de 
la natura”

La nostra escola Pla de Girona va realitzar el 
projecte europeu Comenius “l’arbre com a element 
clau de la natura” durant tres cursos escolars 
(2005-2008). Aquest projecte es va dur a terme 
conjuntament amb les escoles associades  Bardos 
Lajos de Budapest i F.A.W. Diesterweg de Pirna  
(Alemanya). Tot i que els inicis foren indecisos, 
per la nostra comunitat educativa treballar amb 
escoles de països llunyans i diferents va suposar un 
repte que va aconseguir motivar i engrescar-nos a 
tots.
Les activitats van ser molt variades: realització 
de murals, concurs de fotografi es d’arbres, estudi 
dels arbres del pati, sortides culturals relacionades 
amb el tema i organització de la cloenda durant les 
jornades culturals del curs passat. Durant aquestes 
ens van acompanyar mestres de les escoles 
associades i alumnes de l’escola de Budapest. Vam 
comptar amb el recolzament i col·laboració de 
l’Ajuntament de Girona.

♦ “Comenius assistant”
Durant aquest curs el projecte Comenius es 
concreta en una ajudantia Comenius. Se’ns va 
oferir la possibilitat de poder acollir un mestre en 
Practicum d’un país europeu. Després de valorar les 
possibles aportacions en un procés de “feedback” 
entre el mestre i la nostra escola vam presentar un 
projecte a l’agència Nacional Sócrates de Madrid.
El nostre projecte va ser aprovat i des del primer 
de novembre i fi ns a fi nal de curs, Stefan Surowiec 
realitza el seu Practicum a la nostra escola. És de 
Bèlgica i la seva tasca es concreta en diferents 
àrees, prioritzant la seva intervenció com a ajudant 
de conversa en llengua anglesa.
S’ha integrat molt bé a la nostra escola i a la 
nostra ciutat. Per a tots és una experiència molt 
positiva.

♦ Premi “SOMOS COMENIUS”

L’organisme europeu, OAPEE va convocar un concurs 
per dissenyar una placa per identifi car els centres 
que treballin en projectes europeus comenius.
La nostra escola ha aconseguit el tercer premi 
a nivell d’estat espanyol entre 200 treballs 
presentats.
“Lazos de unión” és el títol del nostre treball i 
en ell expliquem el signifi cat del nostre collage: 
així com l’arbre és l’element clau en la natura, els 
projectes europeus Comenius són elements clau 
per a la formació de la nova Europa.
Comenius, gràcies a la diversitat dels seus projectes, 
permet a totes les comunitats educatives que hi 
participem, compartir allò que ens uneix i ens 
diferencia amb els altres països europeus.
Pels alumnes i els mestres participar en projectes 
Comenius és un privilegi i un nexe que de forma 
invisible ens uneix i estableix compromisos amb els 
altres.
Els premis s’atorguen a Toledo en el marc de les 
“Jornadas de creatividad e innovación en el sistema 
escolar” els dies 4 i 5 de maig d’enguany.
Recolliran el premi concedit dues alumnes, Marta 
Barrios i Anna Mascaró de 6è curs de Primària, i 
les dues mestres coordinadores del projecte, Lluïsa 
Garriga i Carme Tarradellas, en representació de 
tota l’escola. 
Creiem que el premi és el fruit del treball constant 
i la implicació de tots els mestres i els alumnes del 
nostre centre.

ceip pla de girona
CEIP PLA DE GIRONA
El CEIP Pla de Girona participa en projectes pedagògics europeus
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“El Yoga es una Luz, que una vez encendida, nunca se 
atenúa. Cuanto mejor sea nuestra práctica, más brillante 
será la llama”.

El Yoga que practicamos se fundamenta en el método 
Iyengar cuyas características esenciales son: 1º puede ser 
practicado por todos. 2º El énfasis recae en la precisión 
y el alineamiento en todas las posturas. 3º El uso de 
soportes diseñados por B.K.S. Iyengar, tales como aparatos 
de madera, cinturones y cuerdas, ayudan al practicante 
a conseguir la perfección en todas las posturas. 4º El 
aspecto de la “secuenciación”. Un practicante de yoga 
Iyengar es consciente de la secuencia en la que deben de 
realizarse los diferentes grupos de asanas (posturas).

La práctica del yoga ayuda a cualquiera a conseguir 
una buena salud, paz mental, ecuanimidad emocional y 
claridad intelectual. Con un cuerpo sano, mente clara 
y emociones puras, el practicante puede aprender a 
destacar en su carrera de elección.
Vicente Sánchez. 

Entrevista a Margarita Oller.
Per quin motiu vas començar a practicar ioga?
En principi per problemes amb les cervicals. L’especialista 
que em va visitar m’ho va recomanar, però no vaig tardar 
gaire a tenir altres motivacions per practicar-lo amb més 
freqüència i constància.

A quí recomanaries que el practiqués?
A tothom, no importa l’edat ni la condició física. Es 
pot anar avançant i millorant individualment, cadascun 
segons el seu ritme i condicions físiques, ja que ajuda 
a mantenir la salut física i mental i alleujar l’estrès que 
molts portem a sobre.

Des de que has començat amb el ioga has notat millores 
destacables?
Sí. Ara tinc una millor elasticitat i coneixement de com 
treballa el meu cos. He après a controlar millor els 
muscles i articulacions a fi  que treballin correctament. 
Però en el ioga, no tot és físic, al mateix temps a nivell 
mental et dóna més seguretat i equilibri emocional. En 

acabar les classes queda una sensació de tranquil·litat i 
alegria, com si el cos et donés les gràcies pel regal que 
ha rebut.

Com valoraries en general la relació amb la resta dels 
companys? I amb el professor?
Jo diria que és molt bona. Cada alumne/a té els seus 
motius per fer el curs, però tots hi anem amb ganes i 
més d’una amistat hi ha sortit. Respecte al professor 
estem molt contents ja que hi posa interès i sabem que 
podem comptar amb el seu recolzament i ajut quan el 
necessitem.

Tens alguna recomanació per millorar els cursos o bé 
alguna idea que t’agradaria exposar?
Sí m’agradaria que els cursos comencessin a primers 
de setembre i acabessin l’última setmana de juny i no, 
d’octubre a mitjans de juny, ja que són massa mesos 
sense practicar ioga amb un professor que et guiï.

També seria interessant disposar d’algunes taquilles 
encara que siguin de pagament per guardar el material el 
temps que duri el curs, ja que no és gaire còmode anar 
amb quatre mantes i dos totxos de fusta amunt i avall

Margarita

Ioga dimecres

ACTIVITATS
IOGA

Ioga dimarts i dijous

Ioga divendres
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Balls de saló

L’activitat més veterana de l’Associació segueix interessant 
a la gent. Aquest curs s’han inscrit quaranta-dues persones, 
vint-i-dues parelles distribuïdes en dos grups.
Bona part de l’èxit dels balls de saló l’hem d’atribuir a la 
simpatia i domini de les diferents tècniques de ball de la 
nostra professora Nuri Palomeras.
A ritme de Vals, Tango, Txa-txa-txa, Merengue, Fox, 
Pasdoble... les classes són molt divertides i les parelles dels 
diferents grups entaulen amistat i s’ho passen molt bé. Ja 
veieu a la foto quina gent més marxosa.
L’activitat té lloc cada divendres de 20 a 21 h el  grup 
avançat i de 21 a 22 h el grup d’iniciació.

Coral Mixta
El cant coral és una activitat molt arrelada a Montilivi. 
Actualment la coral mixta està formada per una trentena 
de cantaires. Diumenge 19 d’abril va tenir lloc al Casal 
Montilivi l’intercanvi amb la Coral de Manlleu.
A més de la Coral i les Veus Blanques, el passat diumenge 
de Ram, a Siurana d’Empordà va debutar el Grup 
6/8 actualment composat per set homes. Aquestes 
composicions permeten experimentar noves propostes 
artístiques.

activitats
balls de saló, guitarra i coral

Guitarres
Un any més les classes de guitarra han augmentat la seva 
oferta setmanal i el nombre d’alumnes.
L’activitat de guitarra està coordinada per Conxita Pérez i 
les classes són impartides per l’Euken i la Maria Jesús.
A la foto podeu veure el Grup Acords Joves en una 
actuació al Casal Montilivi. Entre d’altres actuacions 
d’Acords destaquem la seva actuació a la Festa Major 
de Santa Eugènia, a la cloenda de l’exposició de fl ors i el 
passat pont de la Constitució a Segòvia. 

Les Veus Blanques i el Grup masculí 6/8 Intercanvi amb la Coral Veus del Ter (Manlleu)
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DINARS: de dilluns a divendres
Obert dissabtes i diumenges matí

Av. Lluís Pericot, 68 - GIRONA
Tel. 972 48 73 66

c/ Dr. Ametller, 41 (costat Església St. Josep)
Tel. 972 21 26 09 -  Mòbil 606 06 56 59

e-mail: clubsantjordi@yahoo.es

• 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

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

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

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

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

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

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

VENDA DE MASCOTES 
ACCESSORIS I COMPLEMENTS

RESISTÈNCIA
PERRUQUERIA CANINA



24

QUATRO
QUATRO

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

Els veïns i amics de l’Associació de Montilivi vàrem voler 
celebrar el 60è aniversari del nostre entranyable veí i amic, 
Xavier Casanova i Vilagran. 
A més del seu aniversari volíem celebrar també, la seva franca 
i ràpida recuperació després de l’accident cardiovascular que, 
malauradament, va patir el passat dia 22 d’agost.  
Si tothom es mereix sempre una celebració, en el cas d’en 

Xavier, amb més motiu, ja que sempre 
ens ha demostrat ser, sense esforços, 
una gran persona i un més bo amic. En 
Xavier, els que l’hem conegut d’aprop, 
sabem de la seva excel·lència. 
Mai no ha tingut un no per resposta 
i qualsevol esdeveniment o trobada 
d’amics on ell hi era present, 
esdevenia alegre i simpàtica per si 
mateixa. Nosaltres, veïns seus, amics 
i col·laboradors de l’Associació no 
volem deixar d’aprofi tar aquesta pàgina 
de la revista del barri per agrair-li el 
regal de la seva companyia i generós 
recolzament.

En coherència, aquest seu 60è aniversari, l’havíem de celebrar 
de manera senzilla i sobretot sincera. És per aquest motiu i de 
manera espontània que va sorgir entre els veïns i amics fer-li 
una festa. 
La festa es va dur a terme en el Local Social de Montilivi, va 
ser molt alegre i tots plegats vàrem poder compartir el 60è 
aniversari d’en Xavier i la seva continua recuperació. 

ENDAVANT XAVIER!!!!

ANIVERSARI
ANIVERSARI D’EN XAVIER CASANOVA
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Av. Lluís Pericot, 60 - 17003 GIRONA
Tel. 972 411 480 - Fax 972 411 458

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

SERVEI TÈCNIC 
OFICIAL

Manteniment
Reparació
Garantia
Venda de recanvis

DESCOMPTE DEL 10% EN EL CONTRACTE DE MANTENIMENT 

FINS SETEMBRE’09

Adreça  C/Mossen Baldiri Reixach, 22-24 3
  17003 GIRONA
Telèfon  972 41 45 86
Fax  972 21 56 62
E-mail  atc.roca.girona@solasst.com 

SST Girona

www.vallfer.com

Lluís Pericot, 19
17003 Girona
972 41 53 71

b a r  -  r e s t a u r a n t

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

• 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
• Classes d’anglès i d’alemany

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

info@tomasarrieta.com - www.tomasarrieta.com
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Acords Joves a Celrà
4 de maig 2008 

53a Exposició de Flors 
(Pati Av. Montilivi) - 9 de maig 2008

Jardí de l’Àngel, homenatge a 
Maria Lafi tte - 15 de maig 2008

Festa Major: trofeu petanca de Montilivi
8 de juny 2008

Festa Major: Cursa de Montilivi 
8 de juny 2008

Les Veus Blanques a TV2
13 de juliol 2008

Cantada d’Havaneres
5 de setembre 2008

Acords Joves a la Festa Major de 
Santa Eugènia - 14 de setembre 2008

XIII Trobada de Sardanes 
21 d’octubre 2008

Les Veus Blanques als Àngels
1 de novembre 2008

III Nit del Voluntariat
21 de novembre 2008

“Fanàtic del Barça”a Sant Feliu de 
Guíxols - 22 de novembre 2008

imatges
Memòria - Reportatge fotogràfi c:
Activitats en imatges
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Acords Joves a Segòvia
6 de desembre 2008

Segòvia
7 de desembre 2008

El pi de la Plaça Figueres
14 de març 2009

Coral de Montilivi
2 d’abril 2009

Casament a Sant Feliu de Guíxols
4 d’abril 2009

Veus Blanques i 6/8 a Siurana
5 d’abril 2009

Aniversari d’en Xavier “60 anys”
12 d’abril 2009

Balls de saló
14 d’abril 2009

Transformador a la Plaça Figueres
14 d’abril 2009 

Grup de ioga dimecres
15 d’abril 2009

Intercanvi amb Coral Veus del Ter 
(Manlleu) - 19 d’abril 2009

Intercanvi amb Coral Veus del Ter 
(Manlleu) - 19 d’abril 2009

IMATGES
Les activitats de l’Associació d’una a una.
Activitats EN IMATGES
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E-17/ 386459

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 

HOSPITAL VETERINARI
SERVEI D’URGÈNCIES 24 HORES

COMPLEMENTS
PERRUQUERIA

av. LLUÍS PERICOT, 39
TEL. 872 081 630

17003 GIRONA
www.nudukaestilisme.cat

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

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

Carles i Lupe

maquillatge               pedicura 
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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

més i a prop

BUTLLETÍ PER A NOUS SOCIS
Nom:      Cognoms:
Adreça:     CP:    Telèfon:
          Mòbil:
Adreça electrònica:        Quota 9€uros
Data: Girona,  de     de 200
Nº compte: 
Signatura, 

Dipositeu aquest butlletí en una de les bústies que teniu a la vostra disposició al 
Local Social o al Casal Centre Montilivi. Ens posarem en contacte amb vosaltres.
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Fa uns dies vam poder visitar la magnífi ca ciutat de Dubai. 
És realment un espectacle aclaparador per al visitant, que 
sovint té seriosos dubtes de si el que veu és real.

Dubai és un dels set emirats que conformen els Emirats 
Àrabs Units, i certament, el més important dels set pel que 
fa al desenvolupament econòmic que s’hi està visquent. 
Aquest petit Estat es troba a la Península Aràbiga, a la banda 
del Golf Pèrsic. Fins a fi nals de la dècada dels 70, els Emirats 
eren uns territoris pobres, amb un desenvolupament molt 
escàs. El seu principal recurs econòmic era el comerç 
mitjançant els seus vaixells de fusta tradicionals (els dhows) 
amb països propers, com ara l’Iran o Paquistan, la pesca 
o la recol·lecció de perles. La major part de la població 
eren tribus nòmades que travessaven el desert en grans 
caravanes de dromedaris. Però va arribar el petroli...

De la nit al dia, una enorme prosperitat va arribar per 
als dubaitís, tal com va passar a Qatar o Bahrein. La 
intel·ligent gestió dels recursos que van planifi car els xeics 
dels emirats, assessorats pel més granat de l’economia i 
les fi nances internacionals, van portar a projectes d’una 
dimensió descomunal per tal de convertir una petita ciutat 
com Dubai en el centre fi nancer, de lleure i econòmic de 
tot el Mig Orient.

I això és precisament el que s’està gestant a Dubai. La 
construcció de grans infraestructures, edifi cis impossibles, 
luxe fora mida, tota mena de possibilitats per al comerç 
i el lleure, en un entorn absolutament desèrtic, et deixa 
bocabadat quan el perceps en tota la seva dimensió.

L’enorme desenvolupament ha atret tota mena de foranis 
per intentar fer-hi fortuna. En aquest canvi demogràfi c, 
actualment només un 20% de la població són locals, dubaitís 
originaris, mentre que el restant 80%, els “foreigners”, es 
distribueix entre el nombrós contingent indo-paquistanès, 

que conjuntament amb els xinesos conformen el gruix dels 
treballadors de la construcció i dels serveis, els tècnics 
occidentals i els inversors de tots els racons del món.
Als locals se’ls pot reconèixer fàcilment per la seva 
indumentària: els homes porten el thobe, una mena de 
gel·laba llarga des del coll fi ns als peus, de color blanc 
immaculat, de cotó de gran qualitat o bé de seda, de 

vegades amb brodats discrets. El cap el porten cobert amb 
el guthra, un mocador de quadres vermells i blancs com 
a vestimenta informal, o tot blanc si es vol guarnir per a 
una ocasió formal. Pel que fa a les dones, pràcticament 
totes porten l’abaya, una única peça de roba negra 
també d’alta qualitat que les cobreix de cap a peus. Les 
dones més tradicionals fi ns i tot es cobreixen la cara i 
les mans, lluny de les mirades furtives, però habitualment 
porten els ulls al descobert. Sovint, només se les podria 
distingir pels complements que els agrada exhibir sense 
problema: bosses, anells, polseres... Els estrangers, en 
canvi, poden vestir sense cap problema al seu propi estil, 
ja que l’orientació islamista del país no imposa cap mena 
d’obligació en aquest sentit, sinó que permet molta més 
llibertat en un intent d’adaptació a la modernitat que no 
dissuadeixi ningú de sentir-s’hi a gust.

Hi ha al país una sèrie de construccions emblemàtiques 
que donen una idea de la grandiositat dels projectes que 
s’hi estan aixecant. El més conegut és l’Hotel Burj Al 
Arab, famós per la seva forma de vela, que es vanta de 
ser l’únic hotel de 7 estrelles del món i que ha esdevingut 
una icona de la ciutat pel seu luxe absolut. Però, al costat 
d’altres macroprojectes, actualment queda com poc més 
que una imatge bonica al mig del mar. Les “palmeres” 
que s’estan construint a la costa de Dubai són un dels 
projectes més impressionants de l’enginyeria mundial. 
Es tracta d’illes construïdes artifi cialment amb forma de 
palmera, però grans com tota una ciutat, en les fulles de 
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les quals s’hi troben centenars de cases unifamiliars amb 
el seu particular trosset de platja, i grans avingudes amb 
gratacels que conformen el “tronc” de la palmera, tot això 
envoltat d’un cinturó ple de serveis de lleure i comercials. 
Ja n’hi ha una d’acabada, The Palm Jumeirah, mentre que 
The Palm Jebel Ali i The Palm Deirah estan en construcció. 
Si algú se’n vol fer una idea, es pot visualitzar la zona per 
les imatges de satèl·lit mitjançant el Google Earth.

Al mig d’aquesta bogeria, el projecte “The World” (El Món) 
ja és una realitat. També mitjançant la tècnica de creació 
d’illes artifi cials amb sorra del fons marí, un conglomerat 
de petites porcions de terreny, aptes per a construir-hi una 
o dues mansions amb el seu port particular, conformen 
un increïble mapamundi, només apte per a les més grans 
fortunes mundials. Segons els projectes que es comenten, 
aquest “Món” es veurà en un futur envoltat de “L’Univers”, 
una sèrie d’illes molt més grans en forma de Sol, Lluna, tot 
el Sistema Solar, la Via Làctia i diverses estrelles i Galàxies. 

Per acabar-ho d’adobar, l’extrem sud de la costa de Dubai 
es veurà ampliat amb The Waterfront, un enorme front 
marí en forma de Mitja Lluna que proporcionarà 78 km 
nous de façana litoral, el doble que tota la ciutat de Hong 
Kong.

No obstant, a tot el que és l’interior de la ciutat, i que ha 
deixat arraconat el nucli antic que s’estén al voltant del 
Creek (una mena de llengua de mar que, com un port 
natural, penetra cap a l’interior i separa els barris de 
Deirah i Bur Dubai), hi trobem altres enormes prodigis 
de l’arquitectura i l’enginyeria. Barris sencers entre canals 
aquàtics emulant una improbable Venècia, la Marina, Dubai 
Land (que serà tres cops més gran que Orlando, tot farcit 
de parcs temàtics), ciutats de les noves tecnologies o de 
l’esport, nombrosos parcs aquàtics i camps de golf, grans 
avingudes-autopista de 12 carrils i, sobretot, enormes 
barris de gratacels singulars, que rivalitzen entre ells en 
formes impossibles i alçades impressionants. D’entre tots 
destaca, evidentment, el Burj Dubai, una increïble agulla de 
818 metres d’alçada i 160 pisos que deixa tots els altres 
gratacels del món molt lluny en el rànquing, ja que gairebé 
duplica l’alçada dels més alts. S’inaugurarà ofi cialment al 
mes de setembre.

No obstant, hi ha una tradició que, tot i actualitzant-la, 
perdura a Dubai.  Així com tradicionalment el comerç urbà 
s’estructurava en els socs (soucks) gremials, actualment 
els dubaitians fan vida als Malls, uns imponents centres 
comercials on s’hi troben les botigues més exclusives, tota 
mena de restaurants, bars, lounges, hipermercats, llocs de 

reunions socials i fi ns i tot petites sales d’oració, parcs 
infantils, alguns dels aquaris més grans del món, etc. Un 
lloc perfecte per a trobar-se, fer shopping, fer negocis, 
relacionar-se i esbargir-se. Fins i tot hi podem trobar una 
enorme pista d’esquí, amb temperatures sota zero!

Tot aquest desenvolupament, que sense por d’equivocar-
nos podríem dir que és la transformació urbanística 
més important de la història recent de la humanitat, ha 
comportat alguns avantatges socials indiscutibles per 
als naturals del país, que gaudeixen d’uns sistemes de 
protecció social i de subvencions del govern que no tenen 
comparació en cap altre lloc.  Això no s’estén, òbviament, 
pels “foreigners”, que es troben en un món ultraliberal.

Tots aquests projectes es troben actualment en ple 
desenvolupament, i alguns veuran el seu esplendor en els 
propers 5 anys. Per tant, si sentiu a dir que un terç de 
les grues de construcció del món es troben actualment a 
Dubai, creieu-vos-ho.  Allà tot és possible.

“extret del web ganesha.cat” 
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