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Editorial
VEÏNS I VEÏNES PODRAN ASSISTIR, A TÍTOL INDIVIDUAL, 
A LES ASSEMBLEES DE BARRI DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS:
El passat 18 d’abril es va cons� tuir la Comissió Mixta de Ciutat que 
aprovarà el Reglament de Pressupostos Par� cipa� us de la ciutat 
de Girona on es preveu la par� cipació dels veïns i les veïnes a les 
Assemblees de barris que es convocaran durant la segona quinzena del 
proper mes de maig.

Les Assembles de Barri realitzaran projectes per al seu barri de les que 
se’n prioritzaran cinc d’acord amb la quan� tat econòmica assignada 
per la Comissió Mixta de Ciutat. Aquests projectes es traslladaran a 
l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica, que informarà sobre la seva 
viabilitat, a les Assemblees de Barri i a la Comissió Mixta de Ciutat per 
tal que pugui acabar de decidir quins Projectes se sotmeten a Consulta 
Popular a cadascun dels barris.

Realitzades les Consultes Populars es presentaran els resultats 
ob� nguts a la ciutadania per donar a conèixer als veïns i veïnes els 
diferents projectes que fi nalment s’executaran en els diferents barris a 
través dels diferents canals municipals dels quals es disposa.

El calendari previst és el següent:

1.- Del 15 al 30 de maig, se celebraran les assemblees de barri.

2.- A principis de juny s’elaboraran els informes econòmics i de viabilitat 
tècnica dels Projectes.

3.- El 17 de juny es traslladaran els informes a les Assemblees de barri.

4.- El 20 de juny se celebrarà la reunió de la Comissió Mixta de Ciutat 
per estudiar els projectes presentats i els informes tècnics i preparar la 
consulta ciutadana.

5.- A fi nals de juliol està previst la celebració de les consultes ciutadanes 
als barris, i retorn dels resultats a la Comissió Mixta de ciutat.

6.- Finalment, a principis d’agost s’iniciarà l’execució dels projectes 
aprovats.

L’Assemblea de Barri serà l’espai de par� cipació de veïns i en� tats 
del barri. Pel que fa a Mon� livi, l’Assemblea recollirà les propostes 
de millora que apor� n els veïns i les veïnes i les en� tats del barri 
(Associació de Veïns, Associació de la Petanca, Associació de Gent Gran, 
AMPES...) que hi vulguin par� cipar. Un màxim de cinc projectes, els de 
més consens, es trametran a la Comissió Mixta de Ciutat per a la seva 
viabilitat. Les propostes acceptades s’executaran segons el calendari 
previst i les que es quedin sobre la taula, ompliran de con� ngut els 
temes de barri que l’Associació ve treballant de forma con� nuada amb 
la regidoria de barri.

El procés endegat ha de mo� var els veïns i les veïnes per formar part 
de les seves associacions de veïns i par� cipar-hi des de dins. 
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És un plaer dedicar un any més unes línies a fer 
arribar una cordial salutació a tots els veïns 

i veïnes del barri de Mon� livi amb mo� u de la 
celebració de la Festa Major. Enguany, vull reafi rmar-
me en la voluntat de fer-vos arribar de nou un 
missatge d’esperança i il·lusió, perquè el present, i 
sobretot el futur del barri i de la ciutat, estan lluny 
de poder caure en la desesperança.

Tots som conscients que la situació que viu el país és 
complexa i no travessa pels seus millors moments. 
Són temps di� cils que necessiten una resposta 
innovadora, clara i contundent, teixint complicitats 
i procurant que el desànim o els impediments 
d’alguns no ens facin defallir. En aquest sen� t, la 
ciutat està més viva que mai: ens estem consolidant 
com a referents culturals, gastronòmics i tecnològics, 
i aquesta aposta ens està garan� nt que la ciutat brilli 
amb més força que mai.

En aquest mateix sen� t, la crisi no ha afectat al fet 
que, després de tants anys, per fi  puguem inaugurar 
aquest any 2013, un equipament que transcendeix 
les fronteres del barri: el col·legi Pericot. Aquest vell 
edifi ci que va néixer com a des�  dels alumnes que 
vivien fora de Girona i que ja fa llargues dècades es 
va concloure que calia refer, per fi  podrà u� litzar-
se. El ‘nou Pericot’ és doncs, una infraestructura de 
ciutat i un element vital que Mon� livi recupera.

Dit això, permeteu-me que dediqui unes breus línies 
a un dels trets caracterís� cs de Mon� livi, com és la 
seva rica ac� vitat cultural. Cal destacar especialment 
el planter de persones, com els que formen part de 
l’Orquestra de Guitarres Acords Joves de Mon� livi o 
de la Coral, que fan una gran tasca de dinamització i, 
alhora, demostren, any rere any, una voluntat ferma 
de promoure la cultura musical, especialment entre 
els més joves.

No vull acabar aquesta salutació sense agrair, com 
no podria ser d’altra forma, la implicació i el dur 
treball que diàriament l’Associació de Veïns de 
Mon� livi porta a terme. El teixit associa� u de les 
ciutats són un termòmetre de l’estat de salut de la 
seva democràcia a par� r de la par� cipació, i vist l’alt 
nivell que l’associació, em fa pensar que anem per 
molt bon camí.

Us desitjo a tots i totes que visqueu amb molta alegria 
aquesta fes� vitat i que serveixi també perquè altres 
gironins i gironines puguin descobrir un dels barris 
amb més encant de la ciutat.

Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde de Girona

Salutació de l’alcalde
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c/ Joaquim Ruyra 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 
605 811 511

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

NOVA ADREÇA
c/ Emili Grahit, 64 baixos

17004 GIRONA
Tel. 972 22 83 16

www.bikegirona.com
bikegirona@gmail.com

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

17003 GIRONA

clock.amawebs.com
www.amarillasinternet.com/clock

Av. Lluís Pericot, 20 - 22, local 2
17003 GIRONA

Tel. 972 410 813

Av. Montilivi, 33 - 17003 GIRONA
Tel. 972 218 797 - Fax 972 218 718

e-mail: info@steema.com

www.steema.com
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Tractaments:
• Teràpies facials.

• Teràpies corporals.

• Depilació làser 3x2
promoció!

• Manicura i Pedicura SPA.

• Esmaltat Permanent.

• Assessorament 

Personalitzat per a: Nuvis i 

Núvies.

• Especialistes 

en Cosmetologia i 

Nutricosmètica.

Plaça Catalunya, 15, 1r - 17004 GIRONA
Tel. 972 20 89 60 - Fax 972 41 02 70
E-mail: nrodriguez@immog.cat

SERVEIS I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

immo

Estètica Sònia
Home
Dona

Emili Grahit, 22 - 24 baixos - Tel. i Fax 972 22 86 13

Descobreix la Nova Teràpia de fusta amb SCULPT BODYROLL

Per esculp
ir el 

teu cos pe
r a 

l
,
estiu!!!
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c/ Tuyet Santamaria, 20
17003 GIRONA

Tel. 972 226 777

MENÚ DIARI
DE DILLUNS  

A DIVENDRES

Can Pau Birol, 38
Pol. Mas Xirgu, 17006 GIRONA

Tel. 972 21 86 68
Fax 972 21 59 66

Urgències: obert 24 h
Horari: 10 a 21 h

(no tanquem al migdia)
Dissabtes: matí de 10 a 14 h

HOSPITAL
VETERINARI

COMPLEMENTS
PERRUQUERIA

Av. Lluís Pericot, 17
17003 GIRONA
Tel. 972 22 71 70
Horari: 11 a 14 h - 17 a 20 h
Dissabtes: 10 a 14 h
Botiga. tel. 972 22 71 00
Horari: 10 a 14 h - 16 a 21 h
Dissabtes: de 10 a 14 h - 16 a 20 h

• ARTICLES 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

Av. Lluís Pericot, 58 - Tel. 972 225 361 - a/e: ferre@tuercaloca.com
www.tuercaloca.com

SERVEIS IMMOBILIARIS
c/ Andreu Tuyet de Santamaria, 22 - 24, baixos

Tel. 972 206 470 • www.altstanding.com
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Una petita història de Montilivi

Quan la ciutat de Girona era una plaça forta 
rodejada totalment de muralles, Mon� livi era 

un paratge de caràcter totalment rural, situat més 
enllà dels ravals de la Rutlla i del Carme que ja 
eren espais fora muralla. Tot i la poca distància que 
separa aquesta zona del centre urbà, es considerava 
allunyada i amb ben poca relació amb la vida de 
la ciutat. Però en cas de guerra, circumstància que 
al llarg de la història s’ha donat sovint, es produïa 
una indubtable relació entre Girona i el mon� cle 
de Mon� livi. Des d’aquesta muntanyeta es podien 
atacar les defenses de Les Pedreres i la mateixa 
ciutat. Preveient aquest perill, en el segle XVIII, es 
construí el fort de Caputxins, situat en la part extrema 
de Les Pedreres, sobre mateix d’on es troba ara el 
cemen� ri. Des d’aquella fortalesa es dominaven 
els camins que porten a Sant Feliu de Guíxols i les 
altures de Mon� livi.

A mitjans juny de l’any 1808, un potent exèrcit 
napoleònic, comanat pel general Duhesme establí el 
seu quarter general en el poble de Palau Sacosta per 
organitzar des d’allí l’atac a la ciutat.

Les primeres accions consis� ren en una incursió des 
de Palau a Mon� livi, per des d’allí atacar el fort de 
Caputxins i el portal del Carme. Era simplement un 
moviment de distracció per dissimular l’atac defi ni� u 
que es preparava contra el baluard de Santa Clara, 
que es produí la nit del 20 de juny i que fou frustrat 
pels defensors de la ciutat.

Fracassat aquell primer intent. El mes de juliol d’aquell 
mateix any tornà Duhesme sobre Girona amb un 
con� ngent molt més nombrós i amb armament de 
més potència. Per assetjar la ciutat establí una línia 
que anava des de Sarrià de Ter fi ns a Mon� livi. 

Els defensors de la ciutat reaccionaren organitzant 
un atac des del fort de Caputxins, per ocupar 
Mon� livi i des d’allí atacar el Quarter de Duhesme, 
situat a Palau. No fou una acció aïllada, sinó que els 
gironins establiren una posició estable a Mon� livi, 
amenaçant Palau i defensant el pas del riu, el camí 
de Sant Feliu, i l’accés al portal del Carme.

Fracassat també el setge, els napoleònics es 
re� raren per segon cop. Però tornarien a assetjar 
Girona, el maig de l’any 1809. En aquest darrer 
setge que duraria set mesos i acabaria amb la 
capitulació de Girona, el 10 de desembre, els atacs 
foren molt més cruents i mor� fers. Ja d’inici els 

napoleònics ocuparen les altures de Mon� livi. En 
repe� des ocasions s’intercanviaren canonades 
entre les bateries situades a la mateixa muntanyeta 
de Mon� livi i el fort de Caputxins i el baluard de La 
Mercè. Els ar� llers francesos dispararen també des 
de Mon� livi contra la muralla de la ciutat i contra 
el pont de Sant Francesc, situat on hi ha ara el pont 
de Pedra. Les obres ofensives per atacar sectors 
de Girona i de les seves obres de defensa s’anaren 
incrementant. I les bateries situades al cim i a la 
falda de Mon� livi actuaren amb una progressiva 
intensitat.

El 10 de desembre de 1809 es posava fi  a aquell 
sagnant i destruc� u episodi. Després de quatre anys 
d’ocupació militar francesa, tornà la normalitat i la 
ciutat s’anà recuperant, poc a poc, de la tragèdia 
que havia viscut. I Mon� livi deixà de ser un espai 
estratègic, amb el pas de combatents i instal·lació de 
bateries, per tornar al seu normal estat de paratge 
rural, amb unes poques senzilles modestes masies, 
que eren centre de conreus de secà.

La relació de Mon� livi era molt més intensa amb Palau 
Sacosta que amb Girona, tot i que eclesiàs� cament, 
en el segle XIX Mon� livi pertanyia a la parròquia 
gironina de Sant Feliu.

L’any 1892 s’inaugurà el ferrocarril de Girona a Sant 
Feliu de Guíxols. Aquell traçat ferroviari establia 
una espècie de separació entre Girona i Palau i 
Mon� livi. No es tractava pas d’una separació real i 
infranquejable; però sí mental i de concepte. Quan 
es relacionaven aquells paratges amb la ciutat 
sempre es feia la dis� nció entre abans de la via de 
Sant Feliu o més enllà de la via de Sant Feliu. La 
creació, l’any 1952, de la parròquia de Sant Josep era 
un signe de que aquella zona començava una nova 
etapa de la seva història. La desaparició del tren de 
Sant Feliu, l’any 1969, obria la possibilitat del futur 
carrer Emili Grahit com a gran vial urbà. Mentrestant 
s’anaven urbanitzant les zones rurals, i noves i fi ns i 
tot luxoses edifi cacions ocuparen el lloc dels an� cs 
conreus. La construcció de l’estadi seria un altre signe 
de transformació i un nexe d’unió amb la vida de la 
ciutat. L’establiment del campus universitari seria un 
pas defi ni� u en la transformació de la que és ara una 
moderna, progressiva i molt vital barriada.

Enric Mirambell i Belloc
Cronista Ofi cial de la Ciutat de Girona
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Sant Sadurní, 34 · MEDINYÀ
Tel. 972 49 80 68

Av. Lluís Pericot 64-66 - 
GIRONA

Tel. 972 41 13 38 

Sant Feliu - GIRONA
Tel. 972 41 17 11 

Fleca El Pont
Pl. Tomàs Beraut, 4 - GIRONA

Tel. 972 48 51 64

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

* FABRIQUEM I COMERCIALITZEM 
PINXOS I BROQUETES

* VENDES A MAJORISTES, 
MINORISTES I A PARTICULARS

* SERVEI PROPI A DOMICILI 
O DIRECTE A FÀBRICA

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

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

girona@satnord.com

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

• 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

PORTES
PORTES DE BALLESTA

GELOSIES
CORTINES

PERSIANES
PROTECCIONS SOLARS

REIXES
MALLORQUINES

VENECIANES
FALSOS SOSTRES
TANQUES JARDÍ

MAMPARES DE BANY
STORES

TENDALS
PARETS MÒBILS

MOTORITZACIÓ DE PORTES DE GARATGE

c/ Emili Grahit, 50 BAIXOS • Tel. 972 417 833 • 17003 GIRONA • alumgir50@gmail.com



9

Montilivi

Possiblement el barri de Mon� livi sigui el que millor 
representa la modernització i la transformació de la 

ciutat de Girona. Sovint es comenta, i amb raó, que el 
Barri Vell ha experimentat un canvi espectacular com si 
aquest fos l’únic que s’hagi produït durant els anys de la 
democràcia, sense tenir en compte la resta del municipi. És 
cert que el nucli an� c de la ciutat ha experimentat canvis 
notables i que un dels més espectaculars s’ha produït a 
la zona del Pou Rodó on s’ha passat dels bars de mala 
mort, dels nius de pros� tució i droga que tan bé descriu 
Javier Cercas a la seva novel·la Las leyes de la frontera, 
a la zona de moda habitada per joves professionals ben 
situats econòmicament. Però Girona és molt més que el 
Barri Vell i el sud de la ciutat s’expandeix cap a Mon� livi, 
un sector que ha experimentat un creixement urbanís� c  
ordenat i equilibrat, amb l’avinguda Lluís Pericot com a 
eix central d’un entorn urbà de pisos, cases, bo� gues i 
serveis. Les comparacions sempre són odioses, però 
quan entra el primer ajuntament democrà� c l’any 1979 
el barri an� c de Girona tenia els carrers asfaltats (alguns, 
com el de la Força des de l’època dels romans) mentre 
que a Mon� livi havien arribat cases, edifi cis i els pisos de 
“Gerona para Gerona”, però no pas l’asfalt. 

Aplicant sen� t comú i seny, el primer govern municipal 
va iniciar un procés d’inversions per tal que allò que 
era un fangar deixés de ser-ho i, a poc a poc, s’anessin 
assemblant als carrers que hi havia en d’altres barris de 
la ciutat. L’esforç inicial va pagar la pena perquè anys 
després vingueren el Casal Onyar amb l’energia que 
imposà el senyor Figueras, l’escola del Pla, el CAP, la nova 
Petanca i, per descomptat, els equipaments educa� us 

del campus de la UdG. Però el canvi experimentat, la 
consecució de noves fi tes de progrés segurament no 
hauria estat la mateixa si no hagués exis� t un moviment 
veïnal engrescat i cohesionat. Atès que vaig ser veí del 
barri durant una bona pila d’anys vaig ser tes� moni 
directe dels canvis i transformacions que s’hi anaven 
produint. A banda d’aquest fet, però, durant uns quants 
anys en la meva etapa de regidor de l’Ajuntament de 
Girona vaig tenir la responsabilitat, però també el 
privilegi, de ser l’edil responsable del barri de Mon� livi 
i puc donar fe de l’empenta, la dedicació i les exigències 
de l’Associació de Veïns en aquest objec� u compar� t de 
millorar les condicions de vida dels seus habitants. Sovint 
eren pe� tes coses, l’arranjament d’una vorera, la neteja 
d’uns parterres, la col·locació d’unes papereres i d’altres 
de més envergadura com la pintura dels blocs. Certament 
era i segur que encara és, complicat fer moure la pesada 
maquinària municipal però a poc a poc, amb insistència 
i perseverança, s’anaven aconseguint les millores que 
el barri necessitava i els seus veïns demandaven. I una 
vegada cosit i endreçat el que en podríem anomenar 
“primer cordó”, arribaren els equipaments, la nova escola, 
el CAP, la nova Petanca i amb ells, nous habitatges que en 
el seu conjunt han conformat un barri que ja fa temps 
va deixar de ser de l’extraradi per formar part integrada i 
indissoluble d’una Girona en plena transformació. 

I deixo pel fi nal la gran aposta de ciutat que ha representat 
la instal·lació del Campus de Mon� livi de la UdG. Han 
crescut les facultats i s’ha mul� plicat la vida amb els 
milers d’estudiants vinguts d’arreu de Catalunya. És una 
explosió de dinamisme que ha capgirat en posi� u les 
expecta� ves de futur. És cert que el campus queda lluny 
del nucli neuràlgic del Mon� livi històric però tanmateix li 
dóna nom, pres� gi i integració. 

I parlant de pres� gi, no puc deixar de mencionar 
l’estadi de Mon� livi on hi juga el FC Girona. En sóc soci 
i darrerament vibro i pateixo segurament a parts iguals 
sempre que juguem a casa. És veritat que cada vegada 
som més afi cionats al camp però penso que hauríem de 
ser molts més animant aquest equip que amb una mica 
de sort i empenta, aquest any podria fer història pujant a 
Primera Divisió. 

És cert que el barri té encara molts problemes per 
resoldre, mancances per cobrir com ara la neteja d’alguns 
indrets com racons de la Punta del Pi o l’asfaltatge de 
l’aparcament a prop del CAP, però tanmateix ja fa temps 
que el barri de Mon� livi va pujar a Primera pel que fa a la 
seva plena integració a la ciutat de la qual en forma part 
indestriable. Ara només falta que ho faci el FC Girona i la 
felicitat serà completa.

Miquel Fañanàs 
Periodista i escriptor  
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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, 15
Tel. 972 22 21 91
17003 GIRONA
www.dicolorfoto@hotmail.es

Codi Fuji 58RNX

Codi Hofmann
230685

c/  A. Tuyet i Santa Maria
Tel. 972 22 11 82

DILLUNS: Torroella de Montgrí i Olot
DIMARTS: Girona
DIMECRES: Sarrià de Ter / Sant Antoni de Calonge
DIJOUS: Figueres
DIVENDRES: La Bisbal d’Empordà
DISSABTE: Girona
DIUMENGE: Palafrugell / Sant Feliu de Guíxols

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

VENDES · LLOGUERS
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

AICAT Nº 1728

FOTOS EN 1 HORA

SHIATSU (pressió amb els dits), SOTAI-HO (mètode per regular el cos), OKYU (moxibus-
� ó japonesa), REIKI, KOBIDO (massatge mil·lenari facial japonès), Qi GONG (chi kung), 
GIMNÀSTICA HIPOPRESsIVA (mètode del Dr. Caufriez), AURICULOPUNTURA,…

DO espai SHIATSU

T E R À P I E S
Mado Soler
c/ Tuyet Santamaria, 5
17003 Girona
656 926 398
doespaishiatsu@gmail.com

El dissabte 25 de maig celebrarem 
el nostre primer aniversari amb una 
jornada de SHIATSU.

Al preu mòdic de 15 € podreu rebre Shiatsu, 
hi haurà representació de l’Escola Japonesa 
de Shiatsu de Barcelona.
Us hi esperem!!! No us ho podeu perdre!!!
A par� r de les 10h.
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Carta d’agraïment

En Robert ens va deixar el passat 21 d’octubre després 
d’una malal� a sense possibilitat de guariment. 

Aquesta pàgina de la revista del barri vol recollir la 
carta d’agraïment que ha escrit la Dolors, la seva dona 
i membre ac� u de l’Associació i amb ella el sen� ment 
més sincer de tota la junta i de totes les persones que el 
coneixien. Robert és present en el nostre record, en les 
ac� vitats que n’era protagonista... quan ja no es viu, es 
pot sobreviure, com en Robert, en l’esperit dels altres.

Benvolguts: Ramón i Xus, Blas i Manoli, Conxita i Diego, 
Anna i Manel, Cuenca i Isabel, Aurèlia, Artacho i Maria, 
Carme, Antonio Chia i Àngel; voldria aprofi tar aquesta 
edició de la nostra revista de barri per agrair-vos la vostra 
dedicació i acompanyament durant la llarga malal� a i 
després mort del meu marit Robert.

Les vostres trucades i visites durant el temps de la seva 
hospitalització li van servir de gran ajuda, doncs se sen� a 
apreciat per vosaltres i es posava molt content quan us 
veia, també el temps se li feia més curt.

Vull recordar, abans que la malal� a no es fes tan aguda, 
la gran complicitat que tenia amb en Blas; junts anàvem 
a penjar cartells, a comprar castanyes o xocolata per fer 
algunes ac� vitats del barri o altres tasques relacionades 
amb l’associació i també per què no dir-ho cada dimecres 
a esmorzar.

També vull agrair especialment a l’Aurèlia les seves visites, 
doncs sabíem que la seva salut no és bona i li suposava un 
trasbals haver d’agafar varis autobusos.

Conxi, les nostres sor� des em suposen una bona 
distracció, doncs els dies són molt llargs i les nits encara 
més.

Anna, en Manel se’ns n’ha anat molt aviat i 
inesperadament, voldria tenir paraules per confortar-te 
i evitar-te tan de dolor, però no les � nc. Juntes haurem 
d’anar per aquest camí tan feixuc i aconseguir veure un 
futur que ara mateix no podem albirar.

També us vull agrair el vostre suport, l’afecte i 
l’acompanyament que m’esteu fent durant el dol.

Sapigueu que em reconforta i que això fa que no me sen�  
sola, sou com els meus germans.

També aprofi to aquest moment per fer extensible 
aquestes mateixes paraules a col·laboradors, familiars, 
companys, veïns, Associació de Dones d’Arreu del Món 
(a la qual jo pertanyo) i Dones de l’Església (per la missa 
que li vau dedicar), i als molts amics que tenim, com en 
Francesc i la Nuri de Pineda, i sobretot agrair especialment 
a dos amics d’en Robert, Ramón Quintano i Domingo 
Villarroya/Carmen que cada setmana el visitaven i van 
estar al nostre costat en tot moment. 

Gracias Carmen por estar con nosotros en el úl� mo 
suspiro de Robert. 

I per úl� m agrair als nostres nebots/es, als cunyats Sara 
i Josep, al meu germà Francesc i la cunyada Clo� , per 
la vostra dedicació incondicional durant els set mesos 
d’hospitalització i pel vostre suport actual. 

I a la meva germana Emi i Jesús, que ha estat i és el 
meu suport, el pal on em puc agafar. Ha passat de ser 
la germana pe� ta a fer-me de mare, a cuidar-me, vigilar-
me, acompanyar-me.

Gràcies Emi per cuidar de la nostra mare quan jo no podia 
fer-ho, i gràcies per tot. 

I al meus fi lls, David i Sara, per les vostres corredisses per 
l’autopista o per l’eix i per agafar avions a corre-cuita, 
quan us trucava dient que el pare estava malament a 
l’hora que fos. Sara per les teves no sé quantes trucades 
diàries, per l’angoixa i per tot el pa� ment que vam passar.

Robert, gràcies per tornar a casa i compar� r part del teu 
temps amb mi, però sobretot gràcies per haver heretat 
tants de gens del teu pare que me’l recorden a cada 
moment.

Una abraçada,

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

c/ Enric Claudi Girbal, 27 - GIRONA -Tel. 972 20 30 33

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

Fórmules magistrals
Dermofarmàcia
Homeopatia
Fitoteràpia
Ortopèdia

GIRONA

FRUITES DE TEMPORADA
DIRECTES DEL CAMP

FORMATGES MANXECS
PRODUCTES ARTESANS

Perruqueria
Dona / Home

Obert migdia

EUROARTS
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Quan no estàvem esquiant vam fer ac� vitats tan diver� des 
com � r amb arc i vam conduir quads. Un dels dies vam anar 
a Camprodon a una casa de colònies a dinar, després de dinar 
vam anar a veure la volta ciclista de Catalunya. L’úl� ma nit ens 
ho vam passar bomba a la discoteca, no paràvem de ballar com 
uns bojos. Ens ho vam passar d’allò més bé.

Tots desitjàvem quedar-nos uns dies més, però era hora de 
marxar i deixar enrere aquells dies meravellosos. Ha estat un 
dels viatges més diver� ts que hem viscut i sempre el � ndrem 
al nostre cor.

Els nens i nenes de 6è

L’esquiada més divertida a 6è. Escola Pla de Girona

Ja hem fet el viatge que tots estàvem esperant. Després 
d’haver-ho ajornat tres vegades, aquest dilluns dia 18 

de març, hem anat a la neu tots junts. Ens ho hem passat 
fenomenal i tots hem après a esquiar.

El paisatge era molt bonic, ple de neu i feia calor o sigui que 
vam tenir sort de tenir un dia magnífi c per esquiar.

Un cop vam arribar a Setcases ens vam allotjar a l’hotel La 
Coma. És un hotel de tres estrelles on tot és de fusta, els llits 
són calentons i el menjar és molt bo. A més, tenia una sala de 
jocs molt diver� da on hi havia un billar i un futbolí.

El primer dia estàvem molt nerviosos perquè no sabíem si seria 
fàcil o di� cil, i una mica si que ho va ser, però un cop vam fer 
més classes ja en vam aprendre i al fi nal ens ho vam passar 
molt bé. 

Hi havia diferents grups segons el nivell de cadascú. Hi va haver 
fi ns i tot un grup que va arribar a fer la pista negra i que van 
aprendre a girar en paral·lel, els qui no en sabíem tant fèiem 
servir la tècnica de la cunya. 

El que ens va costar un xic va ser agafar el telearrastre, i cada 
vegada queia algú. El primer dia vam pujar al més suau, tot i 
que era molt alt. El segon dia també vam pujar a una altra cinta 
que ens va dur més amunt. El tercer dia els vam u� litzar tots i 
l’úl� m dia va ser quan vam agafar el telecadira fi ns a dalt de tot, 
a 2.500 metres d’al� tud. A mida que anàvem pujant feia més 
vent i molta fred.
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poder ensenyar de forma simultània medi i llengua, 
plàs� ca i llengua, etc. En la mida que els mestres fem 
conscient aquesta intenció d’ensenyar les diferents 
àrees vinculades amb la llengua, anem establint 
ponts i mediacions per tal que els nens i les nenes 
facin seva aquesta intenció educa� va.

Aquesta concepció de transversalitat de la llengua té 
també una segona repercussió en l’aprenentatge de 
les diferents àrees i és precisament l’aprofundiment 
en l’adquisició dels con� nguts propis de cadascuna 
de les àrees. En la mida que tenim molt present l’ús 
i funció de la llengua quan estem fent matemà� ques 
estem afavorint la integració, construcció i 
estructuració dels conceptes matemà� cs, ja que 
una vegada més la llengua actua com mitjà de 
representació i de mediació del propi coneixement. 
Aquest fet el podem fer extensiu a les altres àrees 
curriculars. Òbviament, aquesta manera de fer 
demana un treball d’equip i una concreció a les 
programacions d’aula, perquè demana que la 
llengua es� gui present en totes les àrees i no només 
en l’àrea de llengua.

El que un parlant necessita saber per comunicar-
se de manera efi caç, en contextos culturalment 
signifi cants, vol dir ser competent comunica� vament 
parlant. I nosaltres pretenem que els nostres 
alumnes desenvolupin aquesta capacitat treballant 
les llengües com a llengües d’ús i de comunicació.

Per aquest mo� u l’Escola Pericot està desenvolupant 
un projecte de llengües dissenyat amb la intenció de 
fer en la mesura del possible els nostres alumnes 
trilingües, contemplant la presència del català, del 
castellà i de l’anglès durant tota l’escolaritat. Par� nt 
que la llengua que u� litzem té ma� sos diferents 
depenent de quina ac� vitat estem realitzant, 
l’aprenentatge de la llengua esdevindrà més natural 
quan aquest es pot aplicar de manera pràc� ca a 
quantes més diferents situacions. 

Sense oblidar que el català és la nostra llengua 
vehicular, creiem fonamental que des de P3 els 
nostres alumnes se n’adonin que a l’escola es parlen 
tres llengües. Donat que les llengües són diferents, 
així com el coneixement que en tenen els alumnes, 
el seu aprenentatge també es planteja de manera 
diferent però alhora amb un enfocament comú com 
és el que les tres són llengües d’ús, de comunicació 
i aprenentatge.

Des del moment que les persones comencen a 
desenvolupar el llenguatge oral, aquest es va 

adaptant segons les diferents situacions en les que 
es troben així com depenent de qui és l’interlocutor. 
No és el mateix parlar de cinema, que d’esports, de 
polí� ca, de ciències, etc. Cada camp demana tant 
uns coneixements lingüís� cs com temà� cs i socials 
concrets. El llenguatge té un aspecte individual i un 
aspecte social. Per aquesta raó principal, estudiar 
la llengua sols de forma aïllada esdevé massa sense 
sen� t, i en canvi conver� r-la en eix transversal en 
tots els aprenentatges curriculars es presenta com 
l’alterna� va més adequada. 

Quan ens referim a eix el que pretenem és abastar 
tot aquest cabal que la llengua porta incorporat en 
el seu ús, però no únicament escolar sinó en general. 
Per això, la millor manera és fer-ho implicant totes 
les altres àrees curriculars. Perquè la llengua que 
u� litzem quan treballem el medi cultural o social no 
és la mateixa que emprem treballant la matemà� ca 
o l’educació ar� s� ca. Els ma� sos que diferencien 
cada situació, els alumnes els poden anar aprenent i 
integrant treballant la llengua alhora que es treballen 
els altres con� nguts curriculars. En el nostre àmbit, 
l’escola, els contextos reals es donen en situacions 
d’ensenyança i aprenentatge de les diferents àrees 
curriculars, per això proposem una repar� ció 
d’aquestes en les diferents llengües.

La consideració de la llengua com a eix transversal 
té una primera repercussió que és la potenciació 
del seu aprenentatge en ac� vitats que tenen també 
per objec� u l’enriquiment i assoliment d’altres 
con� nguts propis de les diferents àrees curriculars. 
Vindria a ser una mena de principi fonamental 
el que els mestres fem conscient la voluntat de 

El tractament de les llengües 
a l’escola Pericot
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L’anglès és una llengua desconeguda i per 
tant requereix una metodologia diferent. A P3  
s’impar� rien dues sessions, tres a P4 i P5, quatre a 
CI (sis i set anys) i la previsió és de cinc tant a CM (8 
i 9 anys) com a CS (10 i 11 anys). A CI iniciem l’anglès 
fora de l’àmbit lingüís� c però aplicat a matèries 
relacionades amb l’educació ar� s� ca. A par� r de CM 
ja es treballaria des de les àrees de matemà� ques i 
medi en blocs compar� ts amb el castellà i el català.

Par� nt del català com a eix vertebrador, ar� cularem 
de manera coherent l’ensenyament del castellà i 
català des del màxim d’àrees tot establint acords 
per relacionar les diferents estratègies didàc� ques. 
Aspirem a que els nostres alumnes vegin com els 
mestres som capaços de parlar vàries llengües, 
alhora que siguin tes� monis d’un ús funcional 
similar per part de les tres llengües. Així cerquem 
que l’alumnat contempli les tres llengües com a 
eines d’aprenentatge per igual.

Àngel Villalón i Torres
Director Escola Pericot

La presència del castellà a Educació Infan� l se centra 
en la seva vessant oral, com seria el fet d’explicar 
contes o altres narracions varis cops per setmana. 
Aquesta llengua la coneixen pràc� cament la totalitat 
dels alumnes i per tant no requereix una presència 
major en aquesta etapa. A l’etapa de primària, des 
de 1r fi ns a 6è, de les tres hores que dedicaríem, una 
seria per tractar temes més específi cs de l’àrea de 
llengua i les altres dues a treballar temes de l’àrea 
de medi i matemà� ques. En cap cas s’u� litzaria una 
sola llengua per a una àrea sencera.
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ESMORZARS i DINARS: 
de dilluns a dissabte

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

Amb el judo s’aprèn el res-
pecte en vers els altres i la 
obediència a la gent gran 
creant actituds positives da-
vant la societat.

GIMNÀSTICA, FUNKY, PREPARACIÓ FÍSICA, MANTENIMENT, 
GIMNÀSTICA RÍTMICA i DEFENSA PERSONAL

c/ Dr. Antic Roca, 32 - 17003 GIRONA
Tel./Fax 972 225 313

e-mail: josep-fi guerola@hotmail.com

REPARACIÓ CALDERES I CREMADORS
REVISIONS SEGONS NORMATIVA R.I.T.E

CONTRACTES DE MANTENIMENT

RACC 
ASSEGURANCES
L’assegurança 
dels conductors

RACC MÒBIL
I aprofi ta els avantatges 
dels nostres plans d’estalvi.Av. Lluís Pericot, 21

17003 GIRONA
Tel. 972 41 07 00
Fax 902 54 64 74

mangeles.parra@racc.es
rosa.garri@racc.es

Plaça de Catalunya, 7 - GIRONA
C/ Marquès de Caldes de Montbui, 89 - GIRONA

Tel. 972 396 000
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DISSABTE 8 DE JUNY DIUMENGE 9 DE JUNY

Dissabte i diumenge: I Campionat de Tenis Taula

VI TORNEIG DE PETANCA

“Festa de Montilivi”
De 9 a 14 h al Club Petanca Montilivi

Hi haurà premis pels guanyadors
Organitza: Club Petanca i Associació de Montilivi

CONCURS DE DIBUIX
“MENJAR SA”

De les 11.30 a les 12.30 h. A la plaça Ciutat de Figueres
Participants: Nens i nenes de 3 a 13 anys

Premis: Tres classifi cats de cada grup.
(porteu llapis de colors)

JOCS GEGANTS
(parxís, dominó, tres en ratlla…)

De les 11 a les 13 h. A la plaça Ciutat de Figueres
(Col·laboració de la Ludoteca de Girona)

IX MOSTRA ARTÍSTICA
Concert dels alumnes de guitarra

A les 17 h al Casal Montilivi

FESTA INFANTIL amb en Pep Puigdemont
“PURÉ DE CANÇONS”

A les 18 h a la Plaça Ciutat de Figueres.
Lliurament premis de dibuix i xocolatada.

GRAN BALL 
De les 23 a les 2 h.
A la Plaça Ciutat
de Figueres.
Amb la

XXX MARXA DE MONTILIVI 12 KM
XIII CAMINADA POPULAR 6 KM

INSCRIPCIÓ: MARXA: On Line a runedia.com a 5 €
 MARXA I CAMINADA: Diumenge 9 de 8 a 9 h a 6 €

SORTIDES: CAMINADA: A les 8.30 h
          MARXA: A les 9 h

El preu inclou esmorzar català, gorra i tovalloleta.
Lloc: Plaça Ciutat de Figueres

DANSES I MÚSICA
DE TOTS ELS TEMPS

De 12 a 13 h a la Plaça Ciutat de Figueres
A càrrec dels alumnes de l’escola de dansa CONT_CLASS

GRAN BALL amb

De les 21 a les 24 h, a la Plaça Ciutat de Figueres

DISSABTE 7 DE SETEMBRE
HAVANERES  AMB TERRA ENDINS
A les 22 h al Club Petanca Montilivi, Plaça George Orwel

(En cas de pluja al Casal de Montilivi)

Programa de Festa Major
de Montilivi 2013

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

Participants: petits, juvenils i adults.
Matí, a la Plaça Figueres (en cas de pluja al Casal Montilivi)

Inscripcions: avmontilivi@gmail.com, Escola Pla, IES Montilivi, Servei d’esports UdG. Telèfon 646 693 535
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Rambla de la Llibertat, 30, pral.
17004 GIRONA - Tel. 972 22 31 63

Mare de Déu de Loreto, 23 (Zona Pericot)
17003 GIRONA - Tel. 972 21 46 75

Plaça de la Vila, 3
17401 ARBÚCIES (Girona) - Tel. 972 86 08 06

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

www.vallfer.com

Menú diari
Menú de cap de setmana

Encàrrecs

Riera Burgantó, 7 - 17003 GIRONA
cuinem@rostisseriapericot.com
www.rostisseriapericot.com

Tel. 972 216 275 - 606 589 012

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

blocsregalsinformals@yahoo.com

Llibreria - Papereria

travesses - Primitives

www.elmondelgos.com

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

www.e2ludoteca.com

LC COMUNICACIÓ
Servei d’Instal·lació i Reparació

Electricitat i Electrònica
Electricitat per a par� culars i empreses

Telefonia, alarmes, comunicacions,
automa� smes...

Tel. 972 478 606 - TM. 660 333 181
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Demandes i Millores del barri

Seria un lamentable fracàs que no es construís l’equipament 
mul� ús projectat per a l’escola Pericot. Malgrat les difi cul-
tats, no trobarem millor moment que l’actual per a no que-
dar-nos curts i completar aquesta obra.

En les visites, els tècnics municipals, apunten la instal·lació 
d’una escala mecànica com la millor opció per a eliminar 
aquesta barrera arquitectònica.

Necessitem una barana per als vianants del c. Ullastret

Pavimentar el perímetre de vorera dels carrers Josep M. 
Corredor i Pomés i Francesc Romaguera i faciliar el pas de 
cotxets infan� ls i cadires de rodes.

L’Associació ha demanat al regidor de Medi Ambient la re-
construcció dels parterres, de la plaça Figueres, malmesos 
per la subs� tució de les moreres per les freixes.

La posada en funcionament el curs vinent de la nova esco-
la Pericot demandarà places d’aparcament. La construcció 
d’un aparcament disuassori a l’entrada a Girona per Emili 
Grahit, seria una excel·lent opció.

Pavimentar la vorera del perímetre de Punta del Pi

Desinfectar i canalitzar el registre dels desguassos de la 
Muntanya. Una eventual pluja intensa podria inundar el CAP.

Potser la maca menys amable i perillosa del barri en 
l’actualitat, insis� m a demanar un pla d’urbanització general 
del sector.

L’ac� vitat del CAP i la manca d’aparcaments a la zona re-
clamen una actuació que passaria per anivellar i asfaltar la 
parcel·la que actualment s’u� litza d’aparcament.

Col·laborar en la solució del pa�  interior de Catell Soterra, 
Tuyet i Santamaria i Dr. Bolós.

Neteja i manteniment de jardins i parterres de Girona per 
Girona i Punta del Pi.

S i l t bl f à t í l’ i t

E l i it l tè ni i i l t l i t l l ió

N it b l i t d l Ull t t

Pavimentar el perímetre de vorera dels carrers Josep M

L’A i ió h d t l id d M di A bi t l re

L d f i t l i t d l o

P i t l d l í t d P t d l Pi

Desinfectar i canalitzar el registre dels desguassos de la

P t l bl i ill d l b i

L’a � it t d l CAP i l d’ t l

C l l b l l ió d l � i t i d C t ll S tC

Neteja i manteniment de jardins i parterres de Girona per

Ubicació de l’equipament
mul� ús
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E-17/ 386459
Av. Lluís Pericot, 33 - Tel. 972 20 75 74

17003 GIRONA
www.pericotperruquers.blogspot.com

Tel. 972 221 112
a@aperruqueriaeste� ca.com • www.aperruqueriaeste� ca.com

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

Carles i Lupe

Ballar ens ajuda a viure

a 21:00 h, t’apuntes a una escola de ball, això t’obliga a una 
disciplina, en haver de marcar els passos i escoltar el ritme, 
aconsegueixes desconnectar l’SNA (Sistema nerviós autònom), 
fas exercici i somrius (important). En acabar, passada una 
hora, et sen� ràs molt més relaxat i ac� u. Veuràs com el cap de 
setmana s’allarga. El que estem fent en concentrar-nos en el 
ritme, les passes, la musica, etc., és deixar les preocupacions 
a la feina i desconnectar l’SNA. És una manera diver� da de 
relaxar-se.

I si, a més a més, el professor/a és didàc� c/a, transmet 
entusiasme i ritme, encara millor.

Josep M. Sabarí i Llobet

El pensament ens juga males passades i ens projecta cap 
endavant i cap enrere quan l’única realitat palpable és el 

present. Aquest estat pot ser una despesa d’energia absurda 
perquè ens pot an� cipar ansietats que no ocorren i en canvi 
ens produeixen estrès. Un no s’ha de deixar aclaparar per la 
con� nua xerrameca de la ment, doncs, es corre el risc que 
arribem a casa i el cap con� nuï donant voltes a les coses del 
treball (no desconnectem).

Què podem fer per a gaudir de la calma sense tenir ocupat 
el cap amb la feina, els problemes, etc.? S’ha de començar a 
prendre consciència que la vida solament existeix en el present.

Vacances mentals. Després de la feina s’ha de deixar la ment en 
blanc, aparcar els problemes del treball i arribar a casa animós 
i alegre per preparar-nos per anar a dormir bé.

Hi ha vàries estratègies per aconseguir que els pensaments 
quedin en un segon terme i aparcats.

Una d’elles és ballar.

Ballar és una bona pràc� ca. Imagina’t un divendres, surts 
de la feina després d’una setmana de tensió, de treball, de 
males no� cies, etc. Te’n vas a casa, no desconnectes i quan 
arriba l’hora de sopar si estàs nerviós – ansiós, probablement 
menjaràs en excés i t’ajudarà a posar un quilo de més.

Et faig una proposta. A les 20:00 h, per exemple de 20:00 h 
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Entrevista a Maria Antònia Valle,
Responsable del Casal Cívic Montilivi

«La interrelació amb el barri és el més important que 
hem aconseguit al Casal Cívic»

de l’Associació de la Gent Gran va veure amb bons ulls 
que l’equipament s’obrís el màxim possible al barri i es 
compar� ssin les instal·lacions. L’any 1994 vam iniciar 
aquesta relació amb una festa important: una trobada de 
sardanes on també van actuar els Marrecs de Salt. Era 
una ac� vitat no només per a gent gran sinó oberta a tot el 
barri i es va organitzar conjuntament amb l’Associació de 
Veïns de Mon� livi. El 3 de novembre de l’any passat vam 
celebrar la dissetena edició d’aquesta trobada.

L’ac� vitat dóna sen� t al Casal

Per tant, no hi ha dubte que va ser una bona idea!

Molt bona! I com aquest et podria donar molts més 
exemples.

Quins?

Aquest mes de febrer hem celebrat la 17a Festa de 
Carnestoltes. El primer any vam començar amb una 
comparsa conjunta entre la gent del barri i la gent gran. 
Un grup de cosidores voluntàries ens va fer les disfresses. 
Ara, lògicament, aquesta festa ha canviat, hi par� cipa 
molta més gent i està principalment adreçada a nens i 
nenes però aquella primera edició va servir per trencar el 
gel i començar a establir vincles.

Se la veu molt contenta d’haver aconseguit traçar 
aquests ponts entre l’equipament i el barri.

És que hem estat pioners en impulsar les relacions 
intergeneracionals: des d’infants fi ns a gent gran hem 
fet ac� vitats conjuntes. No m’agraden els guetos. 
Durant molts anys, del 1992 al 2008, vam organitzar 
un concurs literari que precisament destacava pel fet 
de ser intergeneracional. Estava obert a la mainada 

Maria Antònia al peu del canó

Centre cívic i Casal d’avis són dos � pus d’equipaments 
que tots coneixem però la combinació de paraules “casal 
cívic” no les havia sen� t mai. Què volen dir ben bé?

És el mateix que un centre cívic: un espai per a tothom 
–des de la gent jove fi ns la gent gran– on s’hi poden fer 
ac� vitats, es poden u� litzar els diferents serveis que 
ofereix, llegir o passar una bona estona.

Aquest equipament del barri de Mon� livi no ha � ngut 
sempre aquestes caracterís� ques, oi?

No, tal com el pots veure avui és molt diferent de quan 
vam començar. L’any 1992, només era casal per gent gran 
i centre de dia.

Què s’hi feia aleshores?

Era un equipament adreçat només a gent gran. Les 
persones amb autonomia eren usuàries del casal i les que 
necessitaven una cura especial venien al centre de dia. El 
casal proposava les ac� vitats � piques que es demanaven 
en aquella època. Però la demanda crea l’oferta i l’oferta es 
va adaptant a les necessitats de la societat. Per exemple, 
vint anys enrere era impensable oferir tai-txi a la gent 
gran com ho fem ara. El casal, abans i també ara, ofereix 
serveis de podologia, perruqueria, menjador, cafeteria, 
premsa diària i biblioteca. El centre de dia és un servei 
social públic ges� onat per la Generalitat de Catalunya 
adreçat a persones fràgils amb disminucions � siques o 
psíquiques que requereixen una atenció directa.

D’això ja fa 21 anys, ha plogut molt i les coses han 
canviat. Potser cal que anem pas a pas. Què és el més 
destacable de tot aquest temps?

Sens dubte, la interrelació amb el barri és el més 
important que hem aconseguit al Casal Cívic. La direc� va 
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l’any següent es van incrementar el nombre d’ac� vitats 
que es realitzaven entre les set del vespre i les deu de 
la nit. Aquestes propostes estaven organitzades per 
l’Associació de Veïns de Mon� livi. En l’actualitat, l’oferta 
és llarguíssima i una de molt important és el teatre.

Vostè s’hi ha implicat d’una manera especial en el 
teatre, oi?

Sí, m’hi dedico com a voluntària, totalment al marge de 
la meva responsabilitat al centre. És una bona aventura. 
Com que sobre l’escenari és millor que ni els joves facin 
de grans ni els grans de joves, cal que hi par� cipi gent de 
totes les edats. Per això, crec molt en el teatre perquè 
permet la interrelació i fa que les diferents generacions 
s’enriqueixin entre elles. Els uns es posen a la pell dels 
altres: els grans han après de l’espontaneïtat dels joves i 
els joves de l’experiència dels grans. Són com un equip de 
futbol, s’han de donar suport i fer-se costat.

I com us va?

Molt bé! Hem fet de tot! Fins i tot, el musical de “Siete 
novias para siete hermanos”. Fèiem playback però havíem 
de ballar! Això només funciona si creus en el projecte. 
Com a mínim hem fet una obra de teatre cada any i això 
vol dir que almenys són 20.

Això ni La Cubana! Realment has de creure-hi...

Encara con� nuo pensant que ha de ser així!

Que dirigeixi aquest grup de teatre fora d’hores de feina 
demostra la seva implicació amb el barri.

I tant! M’hi sento molt a gust. Es� c implicadíssima, al 
100x100. Encara que no visqui exactament aquí, jo em 
sento de Mon� livi. Em sento tant del barri que hem 
lluitat molt de temps perquè fi nalment es canviï el nom 
del centre. L’any 1994 es va inaugurar com a Casal de 
Gent Gran Onyar i l’any 2010 vam aconseguir que ens 
reconeguessin com a Casal Cívic Girona-Mon� livi.

de les escoles de l’entorn, als adults del barri a la gent 
gran de tota la comarca de Girona. Ara s’ha perdut però 
l’experiència va ser molt bona. 

Experiències molt bones i també valorades, no?

Sí, en concret, l’any 2000 ens van convidar a l’Ajuntament 
d’Albí, a la Catalunya Nord, per mitjà de la Maison de 
l’Ami� é, un equipament que inclou un centre de dia per 
a  la gent gran, una residència per a persones que no 
requereixen una atenció especialitzada i un servei de dia 
més assis� t. Allà tenien la inquietud d’aprendre a barrejar 
generacions i ens van demanar que presentéssim el nostre 
projecte i així conèixer com ho estàvem fent nosaltres.

Us ho vau prendre com un reconeixement?

Sí, que des de fora es valorés la nostra tasca va signifi car 
molt per a nosaltres.

Quina és l’ac� vitat intergeneracional més original de 
totes les que heu organitzat?

La més atrac� va i simpà� ca és, sens dubte, la desfi lada de 
roba feta amb paper. Un equip de modistes voluntàries 
confeccionava uns ves� ts de paper i en feia talles per 
infants, adults i gent gran. Després, mostràvem el resultat 
amb models de totes les edats. Com una passarel·la 
Cibeles però a nivell de barri!

I aquests ves� ts només els vau lluir a Mon� livi?

Què va! També ens han convidat a desfi lar a llocs com el 
Parc Central de Girona, el passeig de l’Estar� t en ple es� u, 
la Festa del Paper de Sarrià de Ter, el Teatre Municipal 
de Banyoles i segurament a d’altres espais que ara no 
recordo.

Fins ara m’ha donat diversos exemples de coses que 
passen fora d’aquestes parets però el centre també es 
va obrir a gent del barri des de tan aviat?

Sí, el mateix 1994 vam iniciar les ac� vitats de ioga i 
balls de saló obertes a tothom. Va funcionar tan bé que 

Assaig de teatre al Casal Mon� livi
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social de barri. Tres dies a la setmana s’ofereixen 
ac� vitats per a infants que requereixen una atenció 
especialitzada. Cada dimarts, dijous i divendres obrim les 
portes a una quinzena d’escolars del barri a qui cedim les 
instal·lacions. Per tant, fem aquest servei al barri a través 
de l’ajuntament.

Com s’imagina el centre d’aquí a deu anys?

Espero que amb la mateixa empenta de sempre i encara 
més.

Com creu que evolucionarà la relació de l’equipament 
amb la gent del barri?

Confi o que tan bé com ara. Cada vegada tenim més 
ac� vitats obertes a tots els veïns i veïnes i aquest es� u 
tenim una novetat: farem un casal per a nens i nenes. 
L’oferta està molt consolidada. Aquí hi ha vida i està molt 
encarada al barri de Mon� livi.

Cris� na Valen� 

D’Onyar a Girona-Mon� livi i de Casal de Gent Gran a 
Casal Cívic. Va costar molt de canviar la qualifi cació de 
l’equipament?

Sí, en concret 16 anys. Tot i que des del 1994 la presència 
del barri al casal era evident dia a dia, no ho vam 
aconseguir fi ns l’any 2010. 

Hi ha més equipaments a Girona amb la qualifi cació de 
“casal cívic”?

A la ciutat i que depenguin de la Generalitat no n’hi ha 
cap més. En canvi, hi ha els centres cívics de l’Ajuntament 
de Girona i que estan ubicats als diferents barris. Tots dos 
� pus d’equipaments tenen unes funcions molt similars, 
per no dir idèn� ques, i a més hi ha molt bona relació 
entre tots nosaltres. La meva opinió és que els centres 
han de dependre d’una administració local perquè 
centralitzant ens equivoquem. Cada territori té les 
seves especifi citats i, per tant, les seves necessitats. Les 
diferents caracterís� ques de l’entorn es refl ecteixen en 
els centres socials així que la ges� ó s’ha de fer des de molt 
a prop. En tan sols dos quilòmetres, les problemà� ques 
socials poden canviar absolutament. Ho sento així perquè 
així ho he viscut.

Aquesta visió com a gironina adoptada, ja que vas venir 
de Barcelona l’any 1987, seria diferent si no hagués 
marxat mai de la seva ciutat?

No, no hagués canviat perquè precisament allà vaig 
treballar en diferents centres i em vaig adonar que la 
demanda i les inquietuds eren diferents en funció de 
cada territori. Des de l’Hospitalet a Bellvitge no hi ha una 
gran distància i les necessitats no tenien res a veure.

Tot i dependre de la Generalitat, teniu relació amb 
administracions locals?

Sí, i et puc posar un exemple. Des de fa sis anys, 
l’Ajuntament de Girona u� litza aquest espai pel Centre 
Obert, un servei social específi c coordinat per l’educador 

Es� c a la vostra disposició

El guàrdia de barri atén individualment 
consultes i temes diversos que poden inte-
ressar o preocupar als veïns de Mon� livi.

DIA: DIMARTS
HORA: de 17 a 18 h
LLOC: Local Social (caseta vermella)
al costat del Club de Petanca Mon� livi

Us hi esperem!!

GUÀRDIA DE BARRI
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Grup d’hipopressiu i Pilates de la Mercè

Grup de Ioga d’en Vicente

Activitats en imatges
Activitats de l’Associació al Casal Cívic Montilivi
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Activitats en imatges
Activitats de l’Associació al Casal Cívic Montilivi

Grup de Sevillanas de la Dolores

Grup de Ioga de la Rosa

Cloenda de les ac� vitats del Casal
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Un any d’Activitats en imatges

La pista de la plaça Figueres, plena de mainada en la Festa 
infan� l amenitzada per en Pep Puigdemont.

Prepara� us de l’orquestra a la Festa del Barri.

Tradicional sopar al carrer per la revetlla de Sant Joan dels 
veïns de la Font de l’Abella.

Visita a les germanes Carmelites Descalces de Mon� livi.

Recital de guitarra a càrrec dels alumnes de l’Euken a la Mos-
tra ar� s� ca al Casal. 10/06/2012.

Sevillanes després de la seva actuació a la Festa de fi  de curs 
de les ac� vitats de l’AV. al Casal Cívic Mon� livi. 14/06/2012

10/11/2012: Sopar de la Junta i els col·laboradors. Un detall 
per agrair la seva dedicació desinteressada a l’Associació de 
Veïns.

Nadales dels alumnes de guitarra de l’Associació.

Festa del Barri, el Sr. Ortega, amb els ajudants, ens preparen 
la xocolata.

Tret de sor� da de la XXIX Marxa Popular de Mon� livi amb 
més de cent corredors.

3/11/2012: XVII Trobada de Sardanes i Castanyada de Fires 
de Girona. La primera trobada de Sardanes va tenir lloc el 
mes de setembre de 1996.

Magatzem del Banc dels Aliments a Girona. Operació de des-
càrrega del cotxe de l’AV. Gran Recapte a Mon� livi. 30/11 i 
01/12 de 2012.
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Un any d’Activitats en imatges

Nadales de la Coral i Acords Joves a les Carmelites Descalces 
de Mon� livi.

Interpretació de les “Dones Sàvies” de Molière, a la Mostra 
de Teatre de Sarrià de Dalt, 02/12/2012.

Sopar del Grup de Teatre Mon� livi per celebrar les interpre-
tacions de les “Dones Sàvies” de Molière.

Sen� t homenatge al Local Social de Mon� livi, que ret la Fe-
deració d’AAVV de Girona al Sr. Pepe Guerrero “els ulls de la 
ciutat” (I. Salamaña). 

Concert de Nadales de les Veus Blanques, organitzada per 
l’AV. del Pont al Centre Cívic de Pont Major.

Audició que ofereixen els alumnes de guitarra als seus pares i 
amics al Local Social de Mon� livi. 27/01/2013

Èxit rotund de la Festa de Carnestoltes d’aquest any amb el 
ritme de “Gangnam Style”.

Visita d’obra de la Vicepresidenta i la Secretària de 
l’Associació a la nova escola Pericot, dilluns 29/04/2013. A la 
foto: l’alcalde, el director dels SSTT d’Ensenyament, la regi-
dora d’Educació i del barri de Mon� livi, Sra. Isabel Muradàs i 
l’Equip direc� u de l’escola Pericot.

Trobada de Corals a Sant Josep.

Coral Mon� livi a Siurana d’Empordà.

Les regidores Marta Madrenas i Isabel Muradàs a la presen-
tació dels pressupostos de 2013 a la Junta de l’Associació de 
Veïns.

Actuació de la Coral Mon� livi a la Festa de la Unió dels an� cs 
alumnes salesians de Girona.
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Montilivi col·labora amb 
el banc dels Aliments

Girona, Lleida i Reus-Tarragona, han estar darrerament 
les següents accions:

La transformació anual d’uns 700.000 Kg de préssecs 
en suc natural per a la seva distribució a les persones 
necessitades a través dels Bancs d’Aliments de Catalunya. 

L’organització conjunta d’una gran col·lecta d’aliments en 
els principals centres comercials de Catalunya. És el que 
s’anomena Gran Recapte. En la darrera edició, 30-11/1-
12 de 2012 s’han recollit més de 300.000 quilos, gràcies 
a la col·laboració d’uns 2000 voluntaris ocasionals, molts 
dels quals facilitats per les pròpies en� tats benèfi ques 
receptores, i associacions cíviques que van estar presents 
en els 266 punts de recollida que van par� cipar en el 
recapte. En aquesta edició ha col·laborat amb nosaltres 
l’Associació de veïns de Mon� livi per primera vegada, 
recaptant més de 3.000 quilos a dos súpers del barri 
(Condis i Bonpreu). L’experiència ha sigut molt posi� va 
i esperem que per a propers recaptes es puguin afegir, 
quantes més associacions veïnals millor.

A nivell provincial, el Banc d’Aliments de Girona, ha signat 
convenis amb diferents en� tats i ins� tucions com Càritas 
Diocesana, Creu Roja, Diputació Provincial, Ajuntament 
de Girona, etc. per la creació dels Centres de Distribució 
d’Aliments en diferents poblacions de la província, en 
el funcionament dels quals col·labora proporcionant 
aliments.

En el 2008, el Banc dels Aliments de les Comarques de 
Girona va rebre el premi “Sant Fèlix” que concedeix 
anualment la Delegació de Mitjans de Comunicació Social 
del Bisbat de Girona, i en el 2012, conjuntament amb els 
altres Bancs dels Aliments de l’estat espanyol, va rebre el 
Premi “Príncep d’Astúries” de la Concòrdia.

Frederic Gomez
President del Banc dels aliments

El Banc d’Aliments de Girona, és una Fundació Privada 
independent de qualsevol en� tat polí� ca o religiosa, 

de caràcter benèfi c-social, que té com a fi nalitat la 
lluita contra la fam al 4t món, i evitar que es malme� n 
els excedents alimentaris. Va ser fundat al desembre 
de 1998, sent el segon que es va cons� tuir a Espanya, 
després del de Barcelona i forma part de la “Federación 
Española de Bancos de Alimentos” (FESBAL), així com de 
la corresponent Federació europea (FEBA).

Actualment ha repar� t més d’un milió i mig de quilos 
d’aliments, de forma totalment gratuïta, entre unes 
130 en� tats benèfi ques de tota la província de Girona, 
contribuint a l’alimentació de més de 40.000 persones. 

Aquests aliments els aconsegueix de diferents � pus 
d’empreses i indústries agroalimentàries, coopera� ves 
agrícoles, campanyes en col·legis i super� cies comercials 
i, també des del 2006, d’excedents alimentaris de la Unió 
Europea. També es recullen setmanalment les mermes 
de diferents centres comercials com Caprabo, La Sirena, 
Hipercor, etc. Els aliments es reparteixen només a en� tats 
benèfi ques reconegudes i registrades i mai es donen a 
par� culars.

Uns 35 voluntaris realitzen, de forma desinteressada i 
degudament iden� fi cats, tasques com ara: treball en la 
plataforma logís� ca, preparació, càrrega i repar� ment 
de lots d’aliments per les en� tats benèfi ques, recollida 
d’aliments a les empreses donants i realització de tasques 
administra� ves al magatzem del carrer Palol d’Onyar de 
Vilarroja. 

A part de les ac� vitats promogudes i desenvolupades 
pel Banc d’Aliments de Girona per inicia� va pròpia, 
també par� cipa en d’altres amb col·laboració entre els 
quatre Bancs d’Aliments de Catalunya. Fruit d’aquesta 
col·laboració entre els Bancs d’Aliments de Barcelona, 
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30 anys de la Marxa Popular
de Montilivi

1992: Arribada d’un corredor a l’Avinguda Pericot. Al fons 
l’edifi ci Cent Llars. Pericot sense edifi cis.

1999: La Marxa anava a buscar el camí vell del carrilet de Sant 
Feliu.

2000: El nostre amic i col·laborador, Paco García, dóna la sor-
� da de la Marxa des del c/ Joaquim Ruyra.

2010: Sor� da de la Marxa des de la Plaça Ciutat de Figueres.

1998: Sor� da de la Marxa des del c/ Joaquim Ruyra, al costat 
de l’an� c forn Bellsolà.

1999: Lliurament de trofeus. Absolut masculí, Absolut feme-
ní, Revelació, Veterà, Primer i Primera del Barri.

2007: Sor� da de la Marxa des de la Plaça Ciutat de Figueres.

2012: Sor� da de la Marxa des de la Plaça Ciutat de Figueres.

1993: lliurament de trofeus amb la companyia d’en Miquel 
Fañanàs, primer regidor de Mon� livi. També en Lluís Jerez.

1999: El president, Ramon Ternero amb l’amic Pepe Guerre-
ro, a la plaça Camps i Arboix, el primer any en què s’hi feia 
la Festa Major.

2006: Sor� da de la Marxa des de la Plaça Ciutat de Figueres.

2011: Trofeu al més veterà.

La Marxa Popular de Mon� livi, amb la Festa Major, és l’ac� vitat més an� ga de 
l’Associació de Veïns. Aquest any celebrarem la seva trentena edició.

Aquí teniu algunes fotos que són història.



30

Acta de l’Assemblea General
Extraordinària i Ordinària

jardineres del perímetre de l’illa d’edifi cis dels carrers Tuyet 
Santamaria, Castell Solterra i Dr. Bolós, per al seu manteniment 
i conservació.

2. Balanç econòmic de 2012 i pressupost de l’Associació per 
a 2013.
El Sr. Ternero presenta el balanç de l’exercici de 2012 en què 
s’ha fet front a totes les despeses previstes i, amb les reserves 
d’anys anteriors, dóna un saldo de 10.026,37€. Per a 2013, 
aquest saldo, en concepte de fons de reserva, s’afegirà al 
pressupost previst en 23.100 € i s’u� litzarà a la Festa Major de 
2013 per fer front a eventualitats com ara l’anulació d’ac� vitats 
en cas de pluja, la millora de les ac� vitats, la reparació i millora 
de la barraca de fusta de l’Associació. 
Els ingressos de 2013 provenen, sobretot, de les col·laboracions 
econòmiques dels comerços del barri, la subvenció anual de la 
Fundació Obra Social “La Caixa”, les quotes dels socis, la loteria, 
les subvencions de l’Ajuntament de Girona i el balanç fi nal de 
les ac� vitats del barri. 
El president anima a l’afi liació i recorda que amb la quota anual 
de soci de 10€, els socis poden gaudir d’alguns descomptes a 
les ac� vitats i a la barraca de la Festa Major.
El President sotmet a l’Assemblea els pressupostos que són 
aprovats per unanimitat en el mateix acte.

3. Memòria d’ac� vitats.
El president, Sr. Ternero, presenta en un PowerPoint les 
ac� vitats de l’Associació que es realitzen al carrer (Carnestoltes, 
Temps de Flors, Festa Major, Festa Infan� l, Marxa Popular, 
Havaneres, Sardanes i Castanyada), al Local Social (Escola de 
guitarres, coral, educació de la veu, Reunions i Assemblees) i al 
Casal de Mon� livi (Sevillanes, Ioga, Pilates, Hipopressiu, Teatre, 
Ball i Ioga).
El president subratlla l’esdeveniment que suposarà, aquest any, 
la XXX edició de la Marxa Popular de Mon� livi que, juntament 
amb la Festa Major és l’ac� vitat més an� ga de Mon� livi. També 
informa que hi ha dues sardanes dedicades a l’Associació; 
“Gent de Mon� livi” i “Girona, de fl ors farcida”. Finalment 
el president informa a l’Assemblea de l’actuació que està 
planifi cant l’orquestra de guitarres Acords Joves de Mon� livi i 
que l’associació col·laborarà en el cost que representa facturar 
les guitarres.

4. Vies de comunicació amb l’en� tat i l’Ajuntament.
El Sr. Ternero recorda que els veïns i socis es poden dirigir a 
l’Associació a través del correu electrònic i el telèfon els dies de 
Junta (que coincideixen amb el primer i tercer dilluns de cada 
mes de 19 a 21 h).
També poden presentar queixes i denúncies al guàrdia de 
barri els dimarts de 17 a 18 h al Local Social o bé directament 
a l’Ajuntament trucant al telèfon d’informació ciutadana o 
enviant un correu electrònic a l’adreça avisos@ajgirona.cat 

A Girona, vint-i-cinc de febrer de dos mil tretze a les 19,30 
h al Local Social de l’Associació de Veïns el president 

de l’Associació Sr. Ramon Ternero, dóna per cons� tuïda 
l’Assemblea General de l’Associació de Veïns de Mon� livi.
El president, després de saludar els socis presents, i abans 
d’abordar els punts previstos en l’ordre del dia, dirigeix unes 
paraules afectuoses a l’Assemblea, per recordar el traspàs 
el mes d’octubre passat, de l’amic i vocal de l’Associació, Sr. 
Robert Hernández. 

1. Informe del President. 
El president  presenta el seu Informe anual amb una breu 
exposició i valoració de les actuacions en els “temes de barri” 
que es van recollir a l’Assemblea General de l’any passat per 
part de l’Associació i la regidora del barri, Sra. Isabel Muradàs.
Les pe� cions que es van resoldre van ser: 
*Construcció d’una rampa d’accés en un tram dels pisos de 
Girona per Girona.
*Reparació i pintura de la plaça de la Punta del Pi afectada per 
les arrels de l’arbre.
*A par� r del dia 5 de març de 2012 vam poder celebrar 
l’arribada, unes hores del dia, de la línia 11 del bus al sector 
de la Muntanya, Punta del Pi i Girona per Girona. Una pe� ció 
històrica que agraïm.
*Reparació del paviment de la vorera perimetral del Club 
Petanca Mon� livi al c/ Dr. Bolós.
*Demolició dels an� cs lavabos de l’an� ga petanca que es van 
incendiar el passat mes de març.
*Compromís de les administracions en la posada en 
funcionament de la nova escola Pericot per al curs vinent.

Pe� cions pendents de sa� sfer:  
*Vetllar per la construcció de l’equipament polivalent previst 
inicialment en el projecte de construcció de la nova escola 
Pericot.
• Canalitzar les aigües pluvials que baixen del sector de la 
Muntanya a l’alçada de l’aparcament de l’an� ga petanca.
• Pavimentar la vorera al carrer Ullastret, 8 i posar una barana.
• Poda intensa o subs� tució de les moreres de la placeta de 
Turó Rodó.
• Eliminar les barreres arquitectòniques d’accés als pisos de la 
Punta del Pi.
• Posar voreres en el perímetre dels pisos de la Punta del Pi.
• Urbanitzar l’accés a la Muntanya i la Punta del Pi.
• Construir aparcaments dissuasoris al c/ Emili Grahit i CAP de 
Mon� livi. 
• Traslladar a la plaça Ciutat de Figueres un punt de connexió 
elèctrica permanent. 
• Reparar els parterres de les moreres tallades a la plaça Ciutat 
de Figueres.
• Acceptació per part de l’Ajuntament de la donació de les 
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Castell de Solterra, Tuyet Santa Maria i  Dr. Bolòs, encara no 
s’ha solucionat la proposta que es va fer a l’anterior assemblea: 
que la part enjardinada fos ges� onada per l’Ajuntament.
El Sr. Àlex Viñolas  informa que s’ha de reorganitzar la 
par� cipació de tots els propietaris i que no es van poder portar 
a terme els plantejaments sobre els espais comuns perquè 
només es poden cedir les voreres a l’Ajuntament. Medi Ambient 
està estudiant la situació ja que un senyor va caure i no es va 
tenir clar qui havia de fer-se càrrec de les despeses provocades 
a conseqüència de la caiguda.

6. Torn obert de paraules als socis.
• El Sr. Rafael Graciano, veí de Girona per Girona, dóna les 
gràcies per la construcció de la rampa al seu carrer i demana 
que es canviï un fanal que, possiblement, els operaris no s’en 
van adonar quan canviaven la resta. També demana que es faci 
una poda intensiva dels arbres de l’escala núm. 12. 
• El Sr. Francesc Gómez, veí de la Punta del Pi, agraeix el 
condicionament de la plaça, però planteja la seva queixa per 
la bru� cia i abandonament de la jardineria del seu entorn. 
Demana que els jardiners passin més sovint. La regidora pren 
nota i anuncia que visitarà el sector acompanyada del regidor 
de Medi Ambient i el president de l’AV.
• La Sra. Encarna Graciano, veïna de l’avinguda Mon� livi, 
demana que es netegi el contenidor d’escombraries del núm. 5 
de l’avinguda, que hi ha davant de la peixateria.
• La Sra. Dolors Estañol, veïna de Mas Biels, demana que 
es treguin les tanques d’obra de la prolongació del carrer 
Puigsacalm.
• El Sr. Jesús Francès, veí de la Font de l’Abella, demana que la 
màquina de neteja passi per tota la plaça del c/ Josep Maria 
Corredor i Pomés.
• La Sra. Glòria Sanz demana que es trac� n els arbres de 
l’avinguda Puigsacalm, deixen anar un líquid enganxós a la 
vorera.
• La Sra. Anna Mir demana que es repin�  el senyal al terra de 
l’avinguda Mon� livi en el gir a l’esquerra cap al carrer Palau i 
Quer.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:00 h.

Vis� plau, el president

5. Intervenció de la regidora de barri, Sra. Isabel Muradàs.
El president presenta a la Sra. Isabel Muradàs que s’incorpora 
en aquest moment a l’Assemblea.
Després de la salutació el Sr. Ternero planteja els temes de barri 
pendents i altres que ha anat recollint l’Associació, abans però, 
explica, breument, la par� da dels pressupostos municipals que 
se sotmetrà a un procés par� cipa� u de les Associacions de 
Veïns dels barris a través d’Assemblees de Barri. 
Nous temes a considerar i temes pendents:
El president celebra que des del passat dia 5 de març de 2012, 
la línia 11, a hores determinades, passa pels carrers Ullastret, 
Punta del Pi i Girona per Girona. Una reivindicació històrica. 
Aprofi ta l’avinentesa per refl exionar en veu alta sobre la 
necessitat que, en un futur no gaire llunyà, es revisi aquesta 
línia ja que cada vegada hi ha més ciutadans que acudeixen a 
equipaments com ara el CAP Mon� livi i a par� r del curs vinent 
els alumnes de la nova escola Pericot.
La Sra. Muradàs respon que quan s’inauguri la nova escola 
comprovaran la demanda de bus i serà un bon moment per 
plantejar l’ampliació o creació d’una nova línia per a Mon� livi. 

Altres temes:
• Arreglar a través d’una canalització les fi ltracions d’aigua que 
pateix el transformador de la petanca.
• Estudiar la possibilitat de fer voreres al tram del carrer Punta 
del Pi/Ullastret.
• Podar les moreres de la placeta o subs� tuir els arbres.
• Eliminar les barreres arquitectòniques de les escales de la 
pujada al carrer Ullastret.
• Con� nuar la vorera per canviar la imatge de la Punta del Pi, 
en ser un carrer sense sor� da.
• Posar alguna caixa de llum a la plaça de Figueres, com tenen 
altres places de Girona per poder agafar la corrent quan hem 
de fer alguna ac� vitat eliminant els llargs tràmits burocrà� cs.
• Fer un aparcament dissuasiu a Pericot - an� ga Petanca - Cap. 
Podria tenir l’entrada per Emili Grahit i la sor� da per Ullastret. 
El president informa que, segons sembla, alguns veïns de la plaça 
Ciutat de Figueres es van queixar per la bru� cia que deixaven 
anar les moreres. Els responsables de l’àrea corresponent van 
decidir subs� tuir les moreres per freixes.

El Sr Ternero informa que malgrat que ja està creada i aprovada 
la mancomunitat de propietaris de l’illa comunitària dels carrers 

BUTLLETÍ PER A NOUS SOCIS
Nom:                          Cognoms:
Adreça:            CP:                   Telèfon:
               Mòbil:
Adreça electrònica:                   Quota anual de 10 euros
Data: Girona,           de                     de 20
Núm. compte: 
Signatura, 

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.
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