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La portada d’aquest exemplar és prou explícita. Aquest editorial
el volem dedicar a la “nevada” que el passat dilluns dia 8 de
març, a més de celebrar la diada de la dona treballadora, els
programes d’emergències NeuCat, els serveis d’emergència i
els serveis municipals posaren a prova les seves capacitats de
resposta d’auxiliar a la població; no n’era un simulacre no, era
una prova d’avaluació contundent, un test que ben segur ha
donat als responsables dels serveis i als governants les dades
reals de les múltiples incidències que varen configurar el paisatge
urbà de dilluns i també de dimarts.
En un tres i no res deixaren la ciutat de Girona sumida en un
caos absolut. A carrers intransitables, de seguida acompanyà una
apagada elèctrica que no faria més que aguditzar la situació, tots
els medis de comunicació de l’era digital quedaren en fallida; no
funcionava Internet, ni la telefonia digital i tampoc els mòbils...
ara pla.
Les brigades varen treballar de valent! Ja ho sabem però aviat
es varen veure desbordades. En fi tot un poema!
És clar, una nevada com aquesta no la vèiem a Girona des
de l’any 1985, llavors no existia el sector Fonts de l’Abella,
l’avinguda Montilivi n’era plena de casetes, fins al camp de futbol
hi havia un tros de camp amb bardisses, no existia el Campus
Montilivi, ni el Centre de Menors, ni les cases del Mas Biels,
això sí, podies anar a cal “Maño”. Tampoc no existia l’avinguda
Pericot, però sí un caminet que comunicava Montilivi amb el
sector migdia, es podien veure els pals d’Abengoa que romanien
al terra, sepultats per una blanca i maca capa de neu... El mateix
passava amb Vivers Martinoy que es disfressà, en poques hores,
de postal de Nadal. No hi havia línies digitals, ni mòbils, ni tants
cotxes, ni gaires autobusos, ni tantes motos com avui, ja que,
llavors, per a dur motos de 125 cc, calia l’antic permís A2... una
Girona diferent... Bé doncs, avaluada la situació, potser no calia
trencar-se massa les banyes. Aleshores es podia pensar que
passaria molt temps abans no tornés a venir “el llop”, si és que
venia, i en cas afirmatiu, tampoc era la por que feia.
Però Girona avui és més gran, densa, urbana, complexa... I
també les conseqüències de situacions com aquesta. Ara escau
posar panxa enlaire totes les cartes de la jugada. Cal avaluar
la immensitat del continent caòtic i les mancances en capacitat
de resposta. I sobretot la capacitat de prevenció, fent ús de
les previsions meteorològiques, amb decisions valentes i àgils
com el tancament d’escoles, administracions... i la capacitat
d’informar a la població, no al minut, sinó al segon, de la
progressiva alteració de la normalitat al carrer. Potser hagués
calgut, més que mai, un programa “l’Ajuntament a cau d’orella”,
però no per televisió, sinó, en tot cas per ràdio, ja què, pensem,
que qualsevol podia accedir a un transistor a piles.

2

SALUTACIÓ
SALUTACIÓ DE L’ALCALDESSA
Quan arriba la Festa Major
del barri és un bon moment
per recordar i agrair el treball constant i generós de
totes aquelles persones
que, des de l’Associació de
Veïns i entitats, fan aportacions durant tot l’any per
dinamitzar l’activitat cívica, social, esportiva i cultural de Montilivi.
Aquesta actitud, aquesta tasca participativa
i de col·laboració té resultats molt positius
per al bon funcionament del vostre barri i de
la ciutat en el seu conjunt.

Durant aquest any 2010 també portarem a
terme un conjunt de mesures per millorar
l’eficàcia, l’estalvi energètic i la sostenibilitat entre les quals cal destacar el canvi del
sistema elèctric dels semàfors per poder-hi
instal·lar “Leds” i així guanyar en eficiència
i reduir la despesa energètica de la ciutat.
I per contribuir a millorar la informació als
ciutadans i l’operativitat del transport públic urbà s’implantarà el Sistema d’Ajuda
a l’Explotació: A les parades d’autobús hi
haurà pantalles per donar informació sobre
el trànsit dels autobusos de la línia, que actuaran també com a difusores de notícies de
la ciutat i del barri corresponent. També, i
amb vocació de fomentar el transport públic,
obrirem una línia nova que unirà els barris
de Santa Eugènia i Sant Narcís amb la zona
universitària del vostre barri.

Aquest any sí que la Festa ens agafa molt
a prop de l’obertura d’un bon equipament
per al barri i per a la ciutat. Com tots podeu
veure, s’estan acabant les obres de la nova
Escola Bressol l’Olivera que, amb 5 aules,
donarà servei a 74 nens i nenes de 0 a 2
anys. El cost d’aquesta inversió és, aproximadament, de 1.800.000 euros i l’hem pogut fer gràcies al Fons d’Inversió Local que
ens ha ajudat a complir un dels objectius
prioritaris d’un govern que creu fermament
en l’educació com a motor de transformació
per construir una societat lliure, on la igualtat de les persones, en un context de drets
i llibertats, expressa la millor garantia democràtica i l’única opció real per assolir una
ciutadania plena. Volem, doncs, disposar de
la millor xarxa educativa perquè estic absolutament convençuda que, avui, l’educació
és la millor eina social possible. Aquesta és
la sisena escola bressol municipal i amb ella,
i amb la que ja està a punt de començar al
barri de la Devesa-Güell, farem un pas important per atendre i educar les nenes i nens
més petits i facilitarem la vida professional i
familiar dels seus pares i, especialment, de
les seves mares.

Totes aquestes actuacions formen part d’un
pressupost pensat amb rigorositat però que
és al mateix temps ambiciós en un moment
que apostem més que mai per la cohesió social i territorial de la nostra ciutat.
Mentrestant, gaudiu plegats de la Festa que
tant us mereixeu.

Anna Pagans Gruartmoner
Alcaldessa de Girona

Per altra banda, és molt possible que dins
d’aquest any es licitin les obres del projecte
i la construcció de la nova Escola Pericot,
tan necessària per donar servei a un conjunt
de famílies que ara s’han de desplaçar un
xic massa lluny, i començar a donar forma a
un espai del barri que cal regenerar.
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CENTRE D’ESTÈTICA HOME - DONA

Perruqueria HOME - JOVE - NENS

PREPARA LA PELL PER A LA
PRIMAVERA-ESTIU AMB EL
PEELING, TRACT. CORPORALS,
FACIALS, CAVITACIÓ, SOLÀRIUM,
DEPILACIONS ...

LA PERRUQUERIA
ELS OFEREIX LES NOVES
TENDÈNCIES DE
PRIMAVERA-ESTIU 2010.
ESPECIALITAT COMUNIONS-NUVIS

Emili Grahit, 22 baixos - Tel. Perruqueria 972 20 31 51 - Tel. Estètica 972 22 86 13
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Riera Bugantó, 3 local A
17003 GIRONA
e-mail: comptabilitat@coogest.com

C/ Josep Clarà Ayats, 1-3 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 87 23 - 972 22 77 13
Fax 972 21 87 23
e-mail: tmontilivi@grn.es

Tel. 972 20 53 84
Fax 972 20 97 43

c/ Andreu Tuyet Sta. Maria, 29
17004 GIRONA
Tel. 972 22 83 16
www.bikegirona.com
bikegirona@gmail.com

ESPECIALISTAS EN TAPAS VARIADAS

c/ Castell Solterra, 5 - Montilivi 17003 GIRONA

ZUNIGA

CONSTRUCCIÓ D’INTERIORS
Passeig d’Olot, 22
17005 GIRONA
Tel. 972 405 691
Fax. 972 245 287
pfunes@girona.com

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

P O R T E S

PORTES METÀL·LIQUES

Lluís Zúñiga
605 811 511
Mas Ramada, 3-5 i 7
Telèfons 972 20 82 88
972 21 22 55
Fax 972 22 36 17
17004 GIRONA

c/ Joaquim Ruyra i Homs, 1 baixos
17003 GIRONA
Tel. 972 22 38 45 - 972 21 05 24
6

Llaminadures
i Regals
M. de Déu de Loreto, 23 - 17003 GIRONA
Tel. 972 215 571

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

Psicòloga i Criminòloga
Tel. 972 21 59 38 - 686 681 999
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ESCOLA DEL PLA
ESCOLA DEL PLA

“Mobilitat segura: prevenció i salut!
L’educació per a la mobilitat segura té com
a objectiu contribuir a millorar la seguretat
vial per disminuir els comportaments de risc
i aplicar mesures preventives. La finalitat és
que la persona sigui capaç d’exercir el seu
dret a moure’s per l’espai públic respectant
la seva salut i la dels altres.
El Servei Català de Trànsit té com a objectiu
potenciar l’educació per a la mobilitat segura,
de manera que els centres escolars, família,
lleure,... aportin i obtinguin propostes útils.
Durant el mes de març, a l’Escola “Pla de Girona”, aquest tema de la Mobilitat Segura va
ser el punt engrescador per fer girar les Jornades Culturals al seu voltant.
Moltes activitats i, a més a més, divertides i
pràctiques: Educació viària, visites a la Policia, explicació i tallers de senyals de trànsit,
sortides a peu pel barri, circuit viari a la pista
del col·legi, bicicletada per Girona, gimcana,
concurs de fotografies, festival de Cloenda i
xocolatada.

És molt important transmetre a les generacions futures hàbits i valors que contribueixin
a desenvolupar una consciència cívica i ciutadana.

Els comportaments viaris s’han d’incloure
en els continguts bàsics per aconseguir una
educació ciutadana integradora de tots els
principis que fomenten la convivència, la tolerància, la solidaritat, el respecte, la responsabilitat i, en definitiva, un camí per afavorir
les relacions humanes a les vies públiques.

A l’Escola, alumnes i professors, hem repassat normes per anar pel carrer i per circular
per la vorera. Hem après com ens hem de
comportar quan anem a peu o amb bicicleta
sense perill i amb seguretat, i què hem de fer
per ser uns bons vianants.
Es tracta de promoure un canvi de mentalitat
i d’aconseguir un tipus de mobilitat sostenible que transmeti valors, actituds de civisme,
tolerància i respecte davant la resta de ciutadans.

CEIP “Pla de Girona”
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c/ Botet i Sisó, 16 - 17003 GIRONA
Tel./Fax 972 20 22 95 - Mòbil 629 72 24 10
instalmontilivi@gmail.com

Av. Lluís Pericot, 34-36 - 17003 GIRONA - Tel. 872 08 15 32

Sant Sadurní, 34 · MEDINYÀ
Tel. 972 49 80 68

Av. Lluís Pericot, 19 - 17003 GIRONA
Tel. 972 22 42 58 - Fax 972 41 37 73

Av. Lluís Pericot 64-66 - GIRONA
Tel. 972 41 13 38

e.mail: comanda@totimpressio.com

Sant Feliu - GIRONA
Tel. 972 41 17 11

c/ A. Tuyet i Santa Maria
Tel. 972 22 11 82
DILLUNS: Torroella de Montgrí
DIMARTS: Girona
DIMECRES: Sarrià de Ter / Sant Antoni de Calonge
DIJOUS: Figueres
DIVENDRES: La Bisbal d’Empordà
DISSABTE: Girona / La Canya
DIUMENGE: Palafrugell / Sant Feliu de Guíxols

c/ Baldiri Reixach, 58 bxs - 17003 GIRONA - Tel. 972 218 869 - estudi@gruparco.com

Av. Lluís Pericot, 15
Tel. 972 22 21 91
17003 GIRONA
www.dicolor4@hotmail.com

Codi Hofmann
230346
Codi Fuji
58RNX

Av. Lluís Pericot, 74 - 17003 GIRONA
Tel. 972 41 50 77
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Pl. Mercat, de 3 a 9 - GIRONA
Tel. 972 21 77 04

VENDES · LLOGUERS
ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

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

Llibreria - Papereria

travesses - Primitives
Av. Lluís Pericot, 50 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 42 55
* Fabriquem i comercialitzem
pinxos i broQuetes

DESRATITZACIÓ
DESINSECTACIÓ
CONTROL TÈRMITS
I CORCS
SISTEMES ANTI-AUS

* VENDES A MAJORISTES,
MINORISTES I A PARTICULARS
* SERVEI PROPI A DOMICILI
O DIRECTE A FÀBRICA

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

c/ Riell de la Font s/n, Nau 1
17133 SERRA DE DARÓ
Tel. 972 75 59 03 - Fax 972 76 22 50
www.labroqueta.com
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Fórmules magistrals
Dermofarmàcia
Homeopatia
Fitoteràpia
Ortopèdia
FRUITES DE TEMPORADA
DIRECTES DEL CAMP

FORMATGES MANXECS
PRODUCTES ARTESANS

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

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

EUROARTS

Perruqueria
Dona / Home
Obert migdia
c/ Enric Claudi Girbal, 27 - GIRONA -Tel. 972 20 30 33

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

GIRONA
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TEATRE
teatre

“El grup de teatre Montilivi va ser l’amfitrió a la II Mostra de Teatre Amateur
de Barris de Girona i enguany assaja “Les dones sàvies” de Molière”.
dominant interpretat per la genial i incombustible Montse Cabarrocas irromp en un ambient
divertit, en el qual cadascun dels personatges
tenen el seu toc d’humor des del marit, a la
filla, el gendre, les veïnes i fins i tot un pretendent.
Enguany el grup s’ha posat el llistó més alt encara, té la serena gosadia d’assajar el llibret de
Molière, “Les dones sàvies”. Un text d’època,
en català, que conté un guió en rimes, la qual
cosa obliga els actors a extremar al màxim el
seu perfecte domini.

L’activitat de Teatre segueix a molt bon ritme
després de més de quinze anys de feina.
Aquest curs ja ha participat actuant com a
amfitriona de la II Mostra de Teatre Amateur
de Barris de Girona i ho ha fet amb tota la seva
il·lusió portant a escena l’obra “ENS HA CAIGUT
LA SOGRA”, d’en Lluís Coquard, una comèdia
en tres actes.

Tenen ganes de presentar-lo, també a la III
Mostra de Teatre Amateur de Barris, prevista
per la primavera de 2011. Tot i que els queda
temps, val a dir que de feina no els en falta.
No podem deixar d’acomiadar-nos sense recordar-vos que 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.

Què us podem explicar de l’argument d’aquesta
obra si el títol ja parla per ell mateix? Una sogra

Av. Lluís Pericot, 36
Tel. 972 21 77 47
GIRONA
c/ Migdia, 17
Tel. 972 22 53 78
GIRONA
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escola pericot
L’escola del professor pericoT

“L’Associació de Veïns fa anys que demana els usos del solar que deixarà l’antic
col·legi Pericot, després del seu enderroc. Si bé l’Ajuntament ens ha anat
informant de les actuacions, en aquesta ocasió, és el Director dels Serveis
Territorials d’Educació, qui aborda aquest tema que tant interessa al nostre
barri i, de retruc, a la ciutat de Girona. Aquesta ha estat la seva aportació en forma d’escrit que reproduïm tot seguit”

L’Escola Pericot
Des dels Serveis Territorials d’Educació de Girona tenim el goig de comunicar a tot el veïnat
que s’ha iniciat el procés per poder disposar
d’una escola nova que substitueixi a la que actualment tenim fora del barri però que continuem denominant Escola Pericot.

l’enderroc de l’edifici vell. Era una operació no
massa estètica però sí possibilista, donades les
circumstàncies, per poder tenir l’Escola.

La resolució d’aquesta qüestió ha estat complexa, ha estat necessari un intercanvi de
parcel·les amb l’Ajuntament ja que l’antiga Escola Pericot, que actualment ocupen els Serveis Educatius del Gironès, més l’edifici de set
plantes buit, junt amb el seu solar, eren propietat del Departament d’Educació i ha estat
necessari fer un intercanvi de parcel·la amb
una del mateix sector que era de l’Ajuntament
i que era limítrofa amb el carrer d’Emili Grahit.
Un cop fet això, que era necessari perquè la
nova Escola fóra propietat de l’Ajuntament,
com ho són totes les escoles de la Ciutat, quedava un escull que era l’existència de l’edifici
vell.

Fa escassament dos mesos que ha sorgit la
possibilitat de poder reubicar els Serveis Educatius i, per tant, poder procedir al seu enderroc. Això es durà a terme durant el tercer
trimestre d’aquest any i, per tant, l’Escola, un
cop construïda, es podrà visualitzar perfectament.
Actualment s’ha licitat l’Escola amb la modalitat de projecte i obra conjuntament (10/
febrer/2010). De les propostes de projectes
presentats se’n seleccionarà una i se’n farà
l’adjudicació a finals de maig. La previsió és
que pels voltants de l’octubre estigui redactat
el projecte i després de dos o tres mesos de
supervisió es pugui començar l’obra.

En un començament es preveia primer construir un nou edifici per als Serveis Educatius
a la parcel·la citada limítrofa amb el carrer
d’Emili Grahit, traspassar-hi tots els serveis
educatius per poder enderrocar l’edifici existent. Tot seguit s’hauria de construir l’Escola.
La crisi econòmica va fer que el Departament
d’Educació no volgués construir edificis que no
fossin escoles, per tant, deixava en suspens la
construcció dels Serveis Educatius del Gironès
i com a conseqüència no es podia procedir a
l’enderroc de l’edifici antic actual.

Pensem que és una bona notícia per al barri.
Un nou equipament escolar és una bona aposta per al futur i pensant, també, que algunes
de les seves dependències podran ser utilitzades pels propis veïns.
Des d’aquests Serveis Territorials us desitgem
una bona i divertida festa major!

Davant d’aquesta situació els Serveis Territorials vàrem demanar poder tirar endavant l’Escola en el mateix emplaçament que
ja s’havia decidit però evidentment sense

Andreu Otero i Triola
Director dels Serveis Territorials d’Educació
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Entrevista
ENTREVISTA: XOFER DE LA L11

Cada vegada hi ha més “Cultura de bus” perquè el servei és millor
Els principis devien ser durs...
Els veïns van recollir firmes per tenir el servei
durant tot el dia. Les van lliurar a l’alcaldessa i
vam passar de dos a quatre xofers. Es van afegir Josep Maria Bonmatí i Josep Gubau. Al cap
d’uns tres anys, el recorregut es va allargar fins
al Campus de Montilivi, per una banda, i per la
Vall de Sant Daniel, per l’altra. Actualment, hi
ha quatre cotxes i comptem amb quatre xofers
més: José Ciudad, Joan Gironès, Isidro Jiménez
i Francisco Jiménez. La ruta fa més de trenta
parades i la recorrem en uns 60 minuts.
Jaume Oliveras (Girona, 1964) ha agafat el bus
per venir a aquesta entrevista. Ens hem trobat
en un bar al centre de la ciutat i ha estat molt
puntual. “A Girona tenim un servei de transport
públic que no ens el mereixem”, diu sense ironies aquest conductor d’autobús. En Jaume se
sent orgullós en dir que és el més veterà de la
L11, una línia coneguda per tots els veïns de
Montilivi ja que fa uns sis anys que connecta el
barri amb altres punts de la ciutat.

Què se sent en haver estat el primer conductor
d’aquesta línia?
Orgull. M’agrada molt ser xofer d’aquesta línia
en concret. Els usuaris són molt correctes. No
he tingut mai cap enganxada amb ningú ni crec
que en tingui perquè la gent és molt maca.
Sí? Com són els usuaris de la L11?
Són educats. La majoria són universitaris però
també hi ha gent gran, sobretot els dimarts
perquè es fa mercat. En ser un autobús petit,
hi ha molta cordialitat i confiança. Els passatgers parlen entre ells. Els joves deixen asseure
els més grans. Això ho veig cada dia.

Ho diu seriosament que a Girona tenim un
transport públic que no ens el mereixem?
He estat puntual, no?
Sí, sí, i tant. Ha arribat abans de l’hora i tot!
Sempre que vinc al centre agafo l’autobús. A
Girona, cada vegada hi ha menys places i no
aparques el cotxe. Suposo que no es vol que
hi hagi tanta circulació i per això redueixen els
aparcaments. D’aquesta manera volen incentivar l’ús del transport públic però per això cal un
bon servei. La freqüència és de 15 minuts, que
està bé, encara que a la llarga aquest temps
d’espera s’haurà de reduir als 10 minuts com
en altres ciutats.

Ha fet amics entre els passatgers?
Potser no se’n poden dir amics però he conegut
gent molt maca.
Què el va fer escollir la professió de xofer?
Sempre m’ha agradat molt conduir. M’atreia! Feia
de mecànic a Fornells i em van oferir la possibilitat de ser xofer així que vaig començar portant
un camió. Sobretot viatjava a Itàlia però també
havia transportat matèries perilloses per tot Catalunya. Després vaig conduir autobusos per diferents companyies. Feia de xofer i mecànic fins
que em va sortir una al·lèrgia al níquel. Treballo
per TMG des de la inauguració de la L11.

Així que vostè és el conductor més veterà de
la L11.
Sí, la vaig començar ara fa sis anys juntament
amb en Carles Fages. La línia tenia dos cotxes,
que passaven cada mitja hora i es feia un descans al migdia. El recorregut anava des del CAP
de Montilivi al CAP Güell, era un servei de cap a
cap (riu). Aleshores, però, no portàvem massa
passatgers perquè no hi havia gaire “cultura de
bus”. Cada vegada n’hi ha més perquè el servei
és millor.

Què és el que més li agrada de la seva feina?
L’ambient amb els companys i els usuaris. Hi
ha línies més conflictives en què alguns passatgers no volen pagar però, què has de fer?
No te la pots jugar. A la nostra empresa no hi
ha hagut mai cap agressió a xofers però, en altres, el conductor va dins una cabina. Això vol
dir que ha passat alguna cosa, no?
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Quines són les hores punta per la L11?
Des de les 7 fins les 9 del matí; des de les 12
del migdia fins les 4 de la tarda i a partir de les
7 del vespre. Les parades que solen estar més
plenes són les de Correus, la Plaça Catalunya,
la Salle i Montilivi. Tot i que no és habitual, alguna vegada hem hagut de deixar gent a terra, sobretot estudiants. En hores punta costa molt seguir l’horari però t’ho has d’agafar
amb calma. Si no, millor que no surtis de
casa. I si algú es queixa perquè anem amb
retard, dic: «Miri senyora, jo no porto ales».

Girona és una ciutat preparada per al bus?
No, no ho està i no hi ha cap solució per això
a hores d’ara. S’hauria d’haver pensat abans.
Quants carrils bus tenim? Tres, i que s’acaben
d’inventar.
Tenim cultura de transport públic?
Hi ha hagut un gran canvi però encara falta acostumar-nos-hi. Cada dia hi ha més gent que deixa
el cotxe a casa i agafa l’autobús. Fora problemes
d’aparcament, multes, grues i accidents! La gent
s’hi acabarà habituant. A Girona serà molt difícil
perquè, quan jo era jove, hi havia aparcament a
tot arreu i costarà assumir el canvi. Però el bus
és el més còmode, no has de patir per res.

A quanta gent transporta cada dia?
Abans, en un dia, podia portar unes 60 persones. Actualment, només en el meu torn, porto
entre 200 i 250 usuaris.

La crisi econòmica afavoreix o perjudica l’ús
del transport públic?
La crisi beneficia. Surt més bé de preu agafar
l’autobús que el cotxe.
Li sembla econòmic el preu del bitllet senzill
(1,25 euros)?
És caríssim però a tot arreu és igual. Els abonaments sí que són molt econòmics. Als universitaris els surt molt bé de preu.
Parlant dels universitaris... Fa unes setmanes,
els estudiants de la UdG es van manifestar
perquè no poden aparcar a la zona del Campus del Barri Vell. Quina creu que ha de ser la
solució per a la mobilitat d’aquests joves?
Hi ha molta gent que ve de fora de la ciutat.
Una possible solució seria fer un o diversos
grans aparcaments en diferents entrades de
Girona i disposar d’autobusos llançadora. Sobre si haurien de ser gratuïts, no ho veig clar.

D’anècdotes en deu tenir per escriure un llibre
o més d’un, oi?
I tant. Una vegada, per exemple, portava dues
monges que havien sortit del CAP de Montilivi
i es pensaven que el bus feia parada al carrer
Emili Grahit. En veure que el cotxe no s’aturava
van preguntar: «Que no para?». I la senyora
que s’asseia al seu costat va contestar: «Si volen que pari li han de tocar el pito al conductor», referint-se al timbre. Les monges es van
quedar de tots colors però al final van riure.

Conduïm bé els gironins?
Conduïm fatal. Salta a la vista sobretot a les
rotondes, com la de Països Catalans. Els cotxes et tallen constantment i a sobre fan sonar el clàxon. Això és que no saben com s’han
d’agafar. A més, sempre hi ha vehicles aturats
en doble i triple fila.
I les bicis?
Les bicis no generen massa inconvenients perquè anem molt en compte. El problema és que
travessen els passos de zebra quan no haurien
de fer-ho, i a més van a una velocitat tan gran
que no te’ls esperes.

De converses entre els passatgers, en deu haver sentit de ben curioses...
No les escolto, sincerament. És un bus familiar
i hi ha bon rotllo però no escolto què diuen.

Han notat algun canvi des de la implantació de
la Girocleta?
No, cap canvi ni cap disminució en el nombre
d’usuaris.

Entrevista a Jaume Oliveres
per Cristina Valentí
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PROGRAMA
PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR
MONTILIVI 2010

divendres 4 de juny
I nit jov@ a Montilivi

- TRAFIC AND LEDS (hip-hop)
- THE ROW (punk rock metal)
- THE JOKE (punk rock melòdic)
De 22 h a 1.30 h. a la Plaça Ciutat de Figueres

dissabte 5 de juny
Concurs de dibuix

“Animals de companyia”
Participants: nens i nenes de 3 a 13 anys.
Premis: tres millors classificats de cada grup.
De les 11.30 a les 12.30 h.
Plaça Ciutat de Figueres.

XI mostra artística

Concert dels alumnes de guitarra.
Concert Acords Joves.
Recital de la Coral de Montilivi.
A les 17 h. al Casal Montilivi

Festa infantil

“BALLARUGA I PESSIGOLLES”
Pep Puigdemont
A les 18 h. a la Plaça Ciutat de Figueres.
Lliurament premis de dibuix i xocolatada.

Gran Ball

amb l’orquestra La METROPOL
A les 23 h. a la Plaça Ciutat de Figueres

c/ Andreu Tuyet i Santamaria, 19-21 baixos - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 36 80 - Fax 872 08 03 28 - info@gesmont.com - www.gesmont.com
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PROGRAMA
PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR
MONTILIVI 2010

diumenge 6 de juny
XXVI Marxa de Montilivi. 12 km.
IX Caminada popular. 6 km.

Inscripció de 8 a 9. Preu 6 € (esmorzar i record)
Sortida a les 9 h. de la Plaça Ciutat de Figueres.

V Torneig de Petanca

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

III Simultània d’escacs

Participants: Totes les edats.
Jugadors del Club d’Escacs Gerunda
De 10 a 12 h. al Club Petanca Montilivi

Gran Ball

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

PROMOCIONS
			

VENDES

					

LLOGUERS
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acta

acta de l’assemblea general
L’Associació de Veïns de Montilivi renova el mandat de la Junta Directiva”
A Girona, a vint-i-cinc de gener de dos mil deu, a
les 19 hores al Local Social de l’Associació de Veïns
es va celebrar l’Assemblea General Extraordinària de
l’Associació de Veïns de Montilivi.
El president, el Sr. Ternero, després de saludar els
veïns presents i a la regidora Sra. Freixenet, demana
l’adreça electrònica dels socis que desitgin rebre informació per aquest mitjà, recorda la nostra adreça
electrònica i informa que els socis poden consultar les
activitats de l’Associació a través del web, Youtube,
Bloc i Facebook. A partir d’aquest moment dóna per
constituïda l’Assemblea en segona convocatòria, a les
19 h.

1.6. Relació amb diferents entitats
La nostra associació té un especial interès en mantenir una estreta relació amb les diferents institucions
del barri com, per exemple, el convent de les Carmelites i el Col·legi del Pla.

Ordre del dia:
1.Temes d’interès general del barri:

1.7. Escola Bressol.
El president demana a la Sra. Freixenet poder fer
una visita quan s’inauguri la nova Escola Bressol
“L’Olivera”.

El president fa una lectura dels temes següents:
1.1. Seguretat:
El guardia de barri atén els veïns cada dilluns de cada
setmana de 17h a 18h. al local social.
L’Associació contactarà amb els Mossos per demanarlos alguna xerrada informativa de prevenció i seguretat.

A continuació, el president dóna la paraula a la regidora del barri, la Sra. M. Àngels Freixenet.

2. Intervenció de la Sra. M. Àngels
Freixenet

1.2. Urbanisme
Aprofitant l’ocasió de la futura connexió dels carrers
Dr. Bolós i Serres i l’arranjament de la seva zona verda, es torna a recordar a la Sra. Freixenet el suport
de l’Ajuntament en el soterrament de la línia de mitja
tensió -antic Jardí d’Infància- i treure el transformador que hi ha al carrer Ullastret.

Policia de barri. Destaca la feina que porta a terme
el Sr. Muñoz, policia de barri, que amb la seva tasca
aconsegueix minimitzar conflictes que han sorgit
amb alguns joves de la zona.
Informa que s’han fet diferents xerrades informatives
per part de la Policia i del Mossos destinades a comerciats, gent gran, etc. sobre temes de prevenció i
seguretat.

1.3. Mobilitat
El president planteja problemes d’accés, sobretot de
gent gran, al sector de Girona per Girona i Punta del
Pi i demana que s’estudiï la possibilitat, què en hores
concretes, la línia 11 tingui una parada al c/ Ullastret.
El Sr. Ternero felicita a la regidora per la bona acollida
que ha tingut el nou servei de Girocleta i demana que
es contempli la possibilitat que aquest servei arribi al
barri de Montilivi.
També planteja que cada vegada resulta més difícil
trobar aparcament al barri i proposa optimitzar solars
per crear aparcaments ja que l’ampliació de la universitat ha fet que s’agreugi aquest problema, sobretot
al sector de Mas Biel.

La regidora ofereix la possibilitat de fer alguna reunió Policia, Mossos i Associació per planificar alguns
temes que puguin interessar als veïns. Existeix un
servei de mediació, que és la Policia Comunitària. La
seva sotsinspectora, l’Irene Alcaide, organitza activitats de proximitat amb els veïns.
La Sra. Freixenet anuncia que el 30 de gener se celebra Sant Sebastià, patró de la policia, i que es concediran guardons a policies i a entitats que han destacat
per la seva feina social. Aquest any s’ha reconegut la
tasca portada a terme per les diferents associacions,
i es lliurarà un dels guardons a la Federació de les
Associacions de Veïns de Girona.

1.4. Neteja
Una queixa recurrent és la neteja, ja que molts solars estan descuidats, amb molta brossa; i a la tardor
s’agreuja el problema als carrers amb la caiguda de la
fulla dels arbres.
1.5. Grup de desintoxicació del tabac
L’Associació col·labora amb el CAP cedint-li el local per
al Grup de Desintoxicació del Tabac. També estem en
contacte amb l’ambulatori per qualsevol campanya que
considerin adient com, per exemple, vacunació, etc.
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Amb el Plan Zapatero, l’any passat l’Ajuntament de
Girona va rebre 16 milions d’euros i, per aquest any,
se li han concedit 10 milions d’euros. Part d’aquesta
dotació es va invertir en construir l’Escola Bressol, Informa que és l’única escola bressol dotada amb aula
especial per a nadons amb dificultats, i calefacció
geotèrmica.

tots el problemes detectats. La regidora comenta que
moltes vegades resulta difícil aconseguir que els propietaris facin la neteja dels seus solars.

Aquesta escola s’havia d’acabar l’any 2009, però per
problemes tècnics s’ha hagut de prorrogar el termini i es preveu que les obres s’acabin el 31 de març
d’enguany. Durant els propers mesos es posaran els
equipaments necessaris perquè pugui entrar en funcionament el proper curs.

Aparcament. Amb el departament de Sanitat de la
Generalitat i l’Ajuntament s’ha de parlar sobre el projecte de l’ampliació del CAP i reorganitzar la zona.
Una de les idees és fer un aparcament soterrani i que
l’actual aparcament del CAP sigui una plaça cívica.

La regidora ofereix la possibilitat d’organitzar una visita a aquesta escola quan estigui a punt d’obrir-se.
Carrer de les Serres/Punta del Pi. Zona de mal
girbada i de difícil solució. El projecte global no està
definit i s’està treballant per fer una actuació provisional durant el 2010 per solucionar part dels problemes. En una primera fase es posarà la barana
a la mà esquerra de la pujada i, en la segona fase
s’enderrocarà el petit local de la petanca, el mur de
la pujada i es farà una zona per a vianants per salvar
el desnivell, unes escales, i es millorarien les dues
zones d’aparcament del sector del CAP. L’Ajuntament
està demanant pressupostos per traslladar la línia
d’electricitat, però no es trauran els pals que hi ha al
mig de la pujada perquè serviran de separació entre
la zona de cotxes i la de vianants.

Nous projectes. La Generalitat ha alentit la construcció d’algunes escoles com són les obres del col·legi
Pericot. Ha quedat aturat el projecte de construir la
nova escola de primària, la nova escola d’adults, el
centre de recursos i un pavelló d’ús del col·legi i del
barri.

Esquerdes del nostre local i armariet a la petanca. Està previst que les esquerdes s’arreglaran
durant aquest any dins dels fons del Plan Zapatero.
S’han destinat 240.000 € per a reparacions a locals
socials i centres cívics de l’Ajuntament.
Aquest projecte, que està en fase de redacció, s’ha
d’entrar abans del 4 de febrer i, normalment el Ministeri triga un mes en donar la conformitat.

3. Memòria d’activitats

Autobús línia 11. S’intentarà que la línia 11, fora
d’hores punta i a diferents moments, faci un recorregut
que passi pel carrer Ullastret i vagi al CAP.

El president, el Sr. Ternero, informa que l’Associació
desenvolupa tres tipus d’activitats socials:

Panell informatiu i marquesina. Està previst
instal·lar cartelleres digitalitzades en alguna parada
d’algunes línies d’autobusos. Aquests panells informaran a l’usuari sobre el temps d’espera i activitats
de la ciutat. La regidora informa que es posarà una
marquesina a la parada del carrer Joaquim Ruyra,
davant de la fleca Bellsola. També comunica que
s’instal·larà alguna cartellera informativa per aquest
barri.

a) Festes de carrer. Carnaval, Barri, Havaneres, Sardanes... Festes obertes, amb molta participació
ciutadana i que tenen un cost elevat.
b) Activitats d’ocupació del temps lliure i d’oci, que donen un servei al ciutadà. Uns tres-cents usuaris se’n
beneficien de classes de ioga, pilates, guitarra, cant
coral, taller de veu, balls de saló, sevillanes, teatre i curs d’art floral nadalenc... Moltes d’aquestes
activitats es porten a terme al Casal de Gent Gran.
També col·laborem amb la Petanca i amb el Club
d’Escacs Gerunda.

Girocleta. El desenvolupament del projecte Girocleta, que compta amb 160 bicicletes i 20.150 socis,
és molt per manteniment, assegurança, etc. S’està
estudiant ampliar aquest servei per propers anys a la
zona del Trueta, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla,
i, lamentablement, no és possible atendre totes les
demandes. S’ha desestimat la zona de Montjuïc i la
zona universitària per diferents motius.

c) Activitats per diades especials com ara l’any Amades, la decoració d’un pati del Museu d’Història per
Temps de Flors, la Mostra de Teatre Amateur de
Barris de Girona...

4. Pressupost per a 2010 i balanç
econòmic de 2009

Semàfor i vorera. Es col·locarà un semàfor al carrer
Pericot, a l’alçada del SOC i s’acabarà la vorera del
carrer Palau i Quer.

El pressupost per desenvolupar totes les despeses de
funcionament i activitats puja a 22.250,00 euros.
Les fonts de finançament són la col·laboració dels comerciants del barri a la revista anual de l’associació,
les quotes dels socis (1.455,00 euros) i les subvencions que rebem de l’Ajuntament de Girona (3.620,00
euros) i de Caixa Girona (400,00 euros) i el romanent d’algunes barraques de Fires de Girona. Llegit el
pressupost s’aprova per unanimitat.

Neteja. L’Ajuntament té una despesa de més de 12
milions d’euros per neteja i recollida d’escombraries.
S’ha primat l’implantació de la recollida selectiva, sistema que encara no funciona a tots els barris. Actualment Musersa, l’empresa privada i de l’Ajuntament,
té la concessió d’aquest servei. Cada concessió es fa
per deu o dotze anys i ara els tècnics estan preparant
un plec per una nova licitació per intentar solucionar
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5. Final de mandat i renovació de
càrrecs: altes i baixes
Actualment la junta de l’Associació està cessada des
del 19 de setembre passat. El president informa que
porta vint anys en aquest càrrec i invita els socis a
presentar-se per ocupar la presidència. Informa que
els estatuts estableixen quatre càrrecs obligatoris:
president, vicepresident, secretari i tresorer, i vocals
fins arribar a un mínim de deu persones. Actualment
hi ha cinc vocals; per tant es necessita un vocal. El Sr.
Ternero invita als presents a formar part de la junta.
Com en aquest moment no s’ofereix ningú, insta que
si hi ha algú interessat es posi en contacte amb el
president...
Els presents aproven que continuï la junta actual, junta que queda constituïda per:
President: Ramón Ternero Laborda
Vicepresidenta: Dolors Estañol Pibenat
Secretària: Conxita Pérez Alonso
Tresorera: Anna Mir Roma
Vocals: Robert Hernández Martínez
Juan López Cuenca
Blas Rubio Seco
Aurèlia Sánchez Ros
Carme Subirana Pla
Francesc Gil Ruiz

Al carrer Montori es van construir unes cases tocant
a la zona del bosc fa uns dos o tres anys, els camions
de la constructora han destrossat el carrer i aquest
encara està igual.
Aquest veí informa que l’alçada del número 29 del
carrer Turó Rodó és una zona molt humida a l’hivern i
resulta un pas perillós. Demana que es canviï el pòrtland que hi ha actualment i s’asfalti el carrer. Això mateix succeeix al carrer que baixa fins al carrer Ullastret
que va a parar a les antigues Escoles Pericot.
En Rafael informa que fa uns dos anys es va demanar
a l’Ajuntament que posés una rampa per la part de
darrere de la zona de Girona per Girona, ja que resulta difícil pujar el carro de la compra o un cotxet entre
les escales 6 i 7.

		

6. Precs i preguntes
Alguns veïns intervenen per fer patent que els residents d’aquest barri tenen moltes vegades problemes
per poder aparcar; apunten com a solució habilitar
alguns solars que estan desaprofitats.

Juan Ciudad informa que s’està desarrelant el pi de la
Punta del Pi.

La Cristina Santocildes demana un aparcament per
minusvàlids al carrer J. M. Corredor, 15 perquè el seu
home té una disminució del 75 %, i moltes vegades té
problemes per poder aparcar.

El Sr. Artacho pregunta si es pot fer una rampa a Punta del Pi. Consulta a la regidora si és possible posar
més contenidors selectius. La regidora respon que
aquesta demanda no es pot portar a terme perquè el
camió selectiu és especial i no pot pujar per aquella
zona.

Planteja que hi ha molts veïns que aparquen sobre les
voreres i és impossible caminar, anar amb cadira de
rodes o amb un cotxet i apel·la al sentit cívic per solucionar aquest acte insolidari. La regidora pren nota
i comenta que l’única forma d’eliminar el problema
és denunciar el fet. La regidora informa que es posen
multes i diu que ho passarà al policia del barri.

El Sr. Castaño informa que representants de
l’Ajuntament varen anar al carrer Ullastret, però encara no s’ha fet res en aquest carrer.
En Manel comunica que la gent se salta els dos stops
que hi ha al transformador de Punta del Pi / Ullastret.
Aquests dos stops no estan ben senyalitzats i resulten
perillosos. Demana que s’estudiï alguna mesura per
eliminar aquest problema.

L’Anna Mir planteja la possibilitat de posar més zones
d’aparcament a l’avinguda Pericot. També demana
que estudiïn la possibilitat de posar més plataformes
a les parades de la línia 11, ja que la gent gran o amb
problemes de mobilitat tenen moltes dificultats per
baixar de l’autobús.

En Diego planteja quina és la interpretació sobre què
s’ha de fer quan el semàfor està intermitent. Es crea
un petit debat.

Un altre problema a solucionar és que les arrels de
l’arbre que hi ha a J. M. Corredor Pomés cantonada
al passatge M. A. Capmany està aixecant i trencant
rajoles de la vorera.

El Sr. Ternero informa que després de l’assemblea
extraordinària hi haurà un pica-pica per celebrar la
renovació de la Junta Directiva per a un període de
quatre anys més, cosa que, assegura la continuïtat de
les activitats de l’Associació de Veïns de Montilivi.

En Manel informa que la zona al voltant del carrer
Montori està abandonada i reclama que es faci alguna
millora, per exemple, canviar les faroles. S’ha avisat
a l’Ajuntament perquè netegi els quatre arbres de la
plaça del cantó, però no han tingut cap resposta; per
tant són els veïns els que s’encarreguen de tenir-la
neta.

I sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les
20:45h.
Vist i plau.
El president.
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• 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

Amb el judo s’aprèn el respecte en vers els altres i la
obediència a la gent gran
creant actituds positives davant la societat.

DINARS: de dilluns a divendres
Obert dissabtes i diumenges matí

GIMNÀSTICA, FUNKY, PREPARACIÓ FÍSICA, MANTENIMENT,
GIMNÀSTICA RÍTMICA i KARATE

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

i’ns

qu
Tru

Muntatge a tota la província
Pressupostos sense cap compromís

LABORATORIS PER A AFECCIONATS
VENDA DE MATERIAL FOTOGRÀFIC
REPORTATGES DE CASAMENTS

STORES - MARKISEN - AWNINGS

c/ Creu, 34-36 - Tel. 972 21 01 20
www.fotomachuca.com

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.

Av. Lluís Pericot, 36 - Tel. 972 41 16 67
info@fotomachuca.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
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PORTES, PORTES DE BALLESTA, GELOSIES, CORTINES,
PERSIANES, PROTECCIONS SOLARS, REIXES MALLORQUINES, VENECIANES, FALSOS SOSTRES, TANQUES JARDÍ,
MAMPARES DE BANY, STORES, TENDALS, PARETS MÒBILS.

REPARACIÓ CALDERES I CREMADORS
REVISIONS SEGONS NORMATIVA R.I.T.E
CONTRACTES DE MANTENIMENT

GABRIEL GONZÁLEZ GÓMEZ
Emili Grahit, 50, baixos - 17003 - GIRONA
Tel./Fax 972 41 78 33 - Mòbil 608 092 202
alumgir50@gmail.com

c/ Dr. Antic Roca, 32 - 17003 GIRONA
Tel./Fax 972 225 313
e-mail: josep-figuerola@hotmail.com

RACC
ASSEGURANCES
L’assegurança
dels conductors

www.triesport.es

RACC MÒBIL

TRIATLÓ GUÍXOLS, S.L.

Av. Lluís Pericot, 21
17003 GIRONA
Tel. 972 41 07 00
Fax 972 41 78 79

c/ Emili Grahit, 54 - 17003 Girona
Tel. 972 41 78 17
E-mail: triesport@triesport.es
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I aprofita els avantatges
dels nostres plans d’estalvi.

VENDA DE MASCOTES
ACCESSORIS I COMPLEMENTS
RESIDÈNCIA
PERRUQUERIA CANINA

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

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

c/ Víctor Català, 2
Tel. 972 67 32 97
Fax 972 67 16 42
17600 FIGUERES

nordservice@eresmas.com

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

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

Rambla de la Llibertat, 30, pral.
17004 GIRONA - Tel. 972 22 31 63
Mare de Déu de Loreto, 23 (Zona Pericot)
17003 GIRONA - Tel. 972 21 46 75
Plaça de la Vila, 3
17401 ARBÚCIES (Girona) - Tel. 972 86 08 06

c/ Andres Tuyet Santamaria, 4 (Pujada Montilivi) 972 22 09 53
Pl. Asssumpció, 14 - Sant Narcís		
972 23 34 26
Av. Sant Narcís, 65				
972 24 04 61
Magatzem Central - c/ Musquerola, s/n - Vilablareix 972 24 46 00
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pilates
PILATES

“L’Associació de Veïns de Montilivi ofereix diferents activitats
sempre pensant en el benefici i la millora de la qualitat de vida de les persones
Amb la pràctica continuada a les nostres sessions les alumnes aconsegueixen grans
canvis de millora a nivell físic i psicològic.
El cos millora la seva postura i els moviments guanyen qualitat i eficàcia.
A l’inici es busca control i fluïdesa en els moviments i progressivament s’augmenta la intensitat dels exercicis. Es procura en tot moment
atendre les necessitats individuals de cada
alumne perquè les millores siguin més grans.

Una de les activitats que es practica al centre
per integrar hàbits de vida saludable i fer exercici físic és Pilates.

Després dels primers mesos de pràctica s’ha
incorporat el treball amb gomes que ofereixen
una petita resistència per augmentar el grau
de dificultat i la intensitat en els exercicis,
sempre amb l’objectiu de millorar les sessions i
els seus beneficis.

El Mètode Pilates creat per Joseph Pilates
(S.XX), es presenta com un mètode ideal per
recuperar l’equilibri perdut a la nostra vida
diària.
Pilates és una tècnica d’entrenament global
que exigeix control i equilibri, desenvolupant
el màxim potencial individual i proporcionant
benestar físic i psicològic.
La tècnica Pilates entén el cos com un tot,
unint cos i ment durant l’execució dels exercicis facilitant l’autoconeixement. Durant la
pràctica es pren especial atenció, a la respiració, la correcta alineació postural i la
fluïdesa dels moviments. El més important
és la qualitat de l’exercici i no la quantitat de
repeticions que es realitzin.

Pilates doncs és una gran oportunitat per
mantenir el cos en forma respectant al màxim
les característiques individuals.

La concentració permet realitzar els exercicis
amb precisió i control (físic i mental) amb
l’objectiu de centralitzar el treball a la zona
abdominal per evitar sobre esforços i tensió a
la resta de cos.
Descrita la tècnica de pilates volem compartir amb vosaltres com s’organitzen les nostres
sessions:
S’inicia la sessió amb una sèrie d’exercicis
de mobilitat articular, connectant el cos i la
ment a través de la respiració i la concentració en un mateix.

Si no has experimentat els beneficis que aporta
Pilates a la teva vida, no dubtis en compartir
les nostres classes i gaudir de l’exercici físic en
un ambient acollidor i relaxant.
Pilates ens ensenya a viure amb consciència i cura del nostre cos.
Veniu i noteu els canvis!
Els hàbits incorrectes són els responsables de la majoria dels vostres mals.

Durant la classe es combinen exercicis generals de força i resistència amb exercicis
més analítics de treball de la zona abdominal. Sempre es busca que el cos treballi en
equilibri i harmonia.

Mercè Miquel i Tonietti
Llicenciada en CAFE
Instructora de PILATES
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• 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
oficials de Cambridge i de l’EOI
• Classes d’anglès i d’alemany

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

c/ Claudi Girbal, 23 baixos - Tel./Fax 972 22 25 69
e-mail:girolingua@girolingua.cat
www.girolingua.cat

Dolors López
Núm. Col. Fisioteràpia 3.498
Núm. Col. Infermeria 3.085
Xavier López
Núm. Col. Fisioteràpia 7.341

Pl. Joaquim Camps i Arboix, 1 baixos 1a
17003 GIRONA
Tel. 646 617 992 - 675 494 232

Girona per Girona, baixos, 2a
(Montilivi) 17003 GIRONA

Lluís Pericot, 19
17003 Girona
972 41 53 71

Tel. 972 20 75 70

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

www.vallfer.com
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IMATGES
ACTIVITATS EN IMATGES

MEMÒRIA · REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Actuació de la Coral Montilivi
a Gandía, 5 de maig de 2009

Diumenge de Rams,
5 d’abril de 2009

Actuació d’Acords Joves a Gandía,
5 de maig de 2009

Museu d’Història, exposició de Flors,
8 de maig de 2009

XVIII Hores de Petanca,
9 de maig de 2009

Festa de la Federació d’AAVV,
16 de maig de 2009

Festa de la Gent Gran de Medinyà,
17 de maig de 2009

Monges Carmelites de Montilivi,
24 de maig de 2009

Comiat de les activitats,
18 de juny de 2009

Comiat Activitats del Casal,
26 de juny de 2009

Visita de la FAV a les obres de l’AVE,
21 de juliol de 2009
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Obres de la Llar d’infants,
11 de maig de 2009

IMATGES
ACTIVITATS EN IMATGES

LES ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ D’UNA A UNA

Cantada d’havaneres,
4 de setembre de 2009

Acords Joves a Celrà,
19 de setembre de 2009

Obres Llar Infantil de Montilivi,
20 de setembre de 2009

II Mostra de Teatre Amateur de Barri,
16 d’octubre de 2009

Trobada de Corals a Montilivi,
25 d’octubre de 2009

Nit del Voluntariat,
6 de novembre de 2009

Sardanes de Montilivi,
7 de novembre de 2009

Intercanvi Coral a Manlleu,
13 de desembre de 2009

Concert de Nadal,
19 de desembre de 2009

Cloenda de l’any Amades a Girona,
17 de gener de 2010

La FAV rep la placa de la Policia
Municipal, 30 de gener de 2010

Carnaval de Montilivi,
13 de febrer de 2010
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Al Casal Montilivi

Al Local Social (petanca)

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

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

Balls de saló 2n. nivell:
Curs d’octubre a juny.
Sessions: Divendres de 20 a 21 h.
Professora: Nuri Palomeras.

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).

Sevillanes:
Curs d’octubre a juny.
Sessions: Dijous de 20 a 21 h
i de 21 a 22 h.
Mínim 12 persones
Informació: Blas.

Grup 6/8:
Curs d’octubre a juny.
Assajos: cada dilluns de 22 a 23 h.
Director: Euken I. Ledesma
Informació: Conxita (666426390).

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.

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

Gimnàstica amb el mètode Pilates:
Curs d’octubre a mitjans de juny.
Sessions: Dilluns i dimecres de 19 a 20.00 h
i de 20 a 21h
Informació:
BLAS (676719628) o Casal Montilivi 972200366.

Educació de la veu:
Curs trimestral.
Sessions: Dijous de 20 a 21 h.
Professor: Euken I. Ledesma
Informació: Conxita (666426390).

COMPLEMENTS
PERRUQUERIA

HOSPITAL VETERINARI
CONSULTES:
Diàries. De 10 a 21 h
(no tanquem el migdia)
Dissabtes. Matí de 10 a 14 h

MENÚ DIARI
DE DILLUNS
A DIVENDRES

Av. Lluís Pericot, 17
Can Pau Birol, 38
MAS XIRGU, 17006 GIRONA

PER URGÈNCIES, OBERT 24 h.

Tel. 972 21 86 68
Fax 972 23 08 25
canis@canisgirona.com
www.canisgirona.com

c/ Tuyet Santamaria, 20
17003 GIRONA
Tel. 972 226 777

Carles i Lupe
E-17/ 386459

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

c/ Joaquim Ruyra, 17 - Tel. 972 20 76 80
17003 GIRONA
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ACTIVITATS
IOGA I SEVILLANES

“El Ioga segueix essent una de les activitats més consolidades”

nordservice@eresmas.com

“Aquest curs tenim la satisfacció de tornar a oferir l’activitat
de Sevillanes, molt demanada i desitjada per la gent”

Tres imatges valen més que...
L’activitat de Sevillanes sembla haver consolidat un espai de lleure al Centre Cívic Montilivi.
Hem pogut parlar amb alguns alumnes que ens
han manifestat la seva satisfacció per l’activitat
i l’ambient excel·lent que gaudeixen.
Bona part de l’èxit de l’activitat l’hem d’atribuir
a la professora. En boca de la Bety “Las sevillanas son un baile muy airoso y alegre donde
se pretende despertar el sentimiento de cada
persona. El objetivo principal sería enseñar
este baile a muchas personas independientemente de la edad y aprender a bailar y a despertar nuestra forma de ser y sentir el arte de
este baile como algo nuestro.”
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LUDOTECA
LUDOTECA “EL RACÓ MÀGIC”

RACONS DE JOCS
Perquè aprendre a jugar és la finalitat principal.
Hem estructurat l’espai de la següent manera:

Ensenyar i aprendre a jugar és la nostra finalitat
principal, tot procurant treballar l’autonomia i el
desenvolupament integral a partir del joc.
Tot això ho aconseguim de forma divertida, utilitzant el llenguatge que més agrada als nens: el
joc. Els jocs sempre han sigut una manera natural
de mantenir un contacte positiu amb els infants i
aprendre alhora que juguen, això els farà créixer
com a persones sanes i saludables. És per això
que des de fa uns quants anys l’empresa E2 Promoció del lleure i l’esport S.L., organitza activitats
educatives, esportives i de temps de lleure per a
nens i nenes, infants i joves durant les vacances
escolars. Fa deu anys fruit de la nostra experiència en diferents aspectes de l’educació vàrem posar en funcionament el projecte d’un nou servei
de Ludoteca a la ciutat de Girona:
“la Ludoteca de Girona El racó Màgic”
situat a l’Avinguda de Montilivi núm. 14.
En el seu dia va ser un servei nou i innovador i ha
propiciat la creació de més serveis com aquest. A
dia d’avui podem dir que amb els anys ha esdevingut un referent i actualment estem donant un
servei que no es presta des del sector públic.

JOC SIMBÒLIC:
*Cuina *Habitació de les nines *Perruqueria
*Pàrquing/Taller *Botiga *Armari de les disfresses
*Hospital de les nines

QUÈ ÉS LA LUDOTECA?
És un espai, amb diferents racons de joc, on els
nens i nenes juguen i es relacionen amb els altres, pensat especialment per estimular el joc, la
creativitat, desinhibició, expressió... i la relació
social dels mateixos, on l’equip de professionals
d’E2 treballem amb ells diferents aspectes i habilitats.
Poc a poc, aquest i altres projectes com el Casal
d’estiu que organitzem es van consolidant i esdevenen una oferta més pel temps de lleure dels
nens i nenes de la nostra ciutat. De tota manera, la nostra màxima satisfacció ve per part dels
nens i nenes que participen als nostres projectes.
El nostre principal objectiu és clar: EDUCAR i que
els que participen en les activitats que organitzem, s’ho passin el màxim de bé possible. El que
ens fa més contents és veure que efectivament
de moment això és així.

JOCS DE TAULA:
Diferents jocs per a diferents edats
JOCS DE CONSTRUCCIÓ: Lego, Duplo, Tente...
MINIATURES: Playmobils, Pin y Pon, animals...
PUZZLES
RACÓ DE CREATIVITAT
LUDOTECA DE VACANCES ESCOLARS
Durant el període de vacances escolars oferim activitats per substituir l’horari escolar (Nadal, Setmana Santa, Juny, Juliol, agost i setembre i el proper curs també l’anomenada setmana blanca).
Aquestes activitats són organitzades amb un programa concret per cada època de l’any realitzat
per educadors especialitzats, on hi fem una gran
diversitat d’activitats i tallers, piscina, esports...
Actualment com que ja s’acosta el període
d’estiu estem preparant les activitats per aquests
mesos.
Entenem aquest servei com un servei obert al barri, on intentem participar en els diversos esdeveniments que s’organitzen.
La situació privilegiada de la Ludoteca, molt ben
comunicada i amb diversitat de serveis propers,
permet fer sortides per descobrir la natura i el
pas de les estacions, fer esport, jocs als diferents
parcs urbans, etc. Totes aquestes activitats permeten
que els infants descobreixin el medi social, cultural i
natural de la seva ciutat i concretament el seu barri
i visquin unes primeres experiències de pertinença a
una ciutat, un barri, una comunitat.

QUÈ SIGNIFICA?
La Ludoteca significa pel nen, tenir un espai ontrobar-se amb els seus amics, aprendre moltes
coses, jugant, fent tallers, creant. Pels pares significa una manera de complementar l’horari escolar dels seus fills. Aquest recurs de LUDOTECA és
un complement de l’escola en la tasca educativa
dels nens i nenes.
QUÈ OFERIM?
Un espai ampli distribuït en diferents zones de
jocs i creativitat, una ajuda en les tasques escolars de tal manera que alhora que ajudem als
nens en les seves tasques, també els oferim un
lloc on passar-ho bé, tot jugant en els diferents
racons.

Francesc Brugué i Montse Casaponsa
Ludoteca de Girona “El Racó Màgic”
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BUTLLETÍ PER A NOUS SOCIS
Nom: 					
Cognoms:
Adreça:					
CP:				
										
Adreça electrònica:								
Data: Girona,		
de					
de 20
Núm. compte:
Signatura,

Telèfon:
Mòbil:
Quota 9Euros

Dipositeu aquest butlletí a una de les bústies que teniu a la vostra disposició al Local
Social o al Casal Centre Montilivi. Ens posarem en contacte amb vosaltres.

av. LLUÍS PERICOT, 39
TEL. 872 081 630
17003 GIRONA
www.nudukaestilisme.cat

Av. Montilivi, 14, baixos - 17003 GIRONA
Tel. 972 20 84 77
www.e2ludoteca.com

més i a prop
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