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Editorial

L’Associació de Veïns de Montilivi i les Entitats del Barri
participen al Projecte “Participa al Barri de Montilivi”
Si a l’editorial de la revista de l’any passat us explicàvem la iniciativa
de l’Ajuntament de posar a l’abast dels ciutadans i les Associacions
de Veïns de Girona 1 milió d’euros per a uns “Pressupostos
Participatius de la ciutat de Girona” enguany la dediquem a
presentar-vos el projecte “Participa al Barri de Montilivi”.
La idea de l’Associació és crear, amb les entitats socials, educatives,
esportives del barri, un espai de participació que permeti
compartir idees, recursos, persones voluntàries, materials... per
oferir activitats que interessin a ciutadans de totes les edats.
Construir, en definitiva, espais intergeneracionals on infants,
joves, adults i, gent gran puguin gaudir alhora de l’espai públic.
Es crearà un Consell de Barri que posarà a l’abast els mitjans
necessaris per al funcionament i organitzarà la seva activitat a
través de reunions periòdiques.
El Consell acordarà el calendari d’activitats que s’aniran fent al
llarg del curs escolar. Aquestes activitats seran, per una part,
les activitats de l’Associació de Veïns com ara les Havaneres, les
Sardanes, el Carnestoltes, la Festa major... i per l’altra les activitats
que proposin les entitats (AMPES, Clubs esportius...)
Aquest passat 23 d’abril Diada de Sant Jordi, les AMPES de
l’Olivera, l’escola Pericot i l’escola del Pla, amb l’Associació de
Veïns van organitzar el primer Sant Jordi a Montilivi. Val a dir
que va ser una primera prova pilot, el resultat de la qual va ser
plenament satisfactori.
El Projecte “Participa al Barri de Montilivi” i les propostes abans
esmentades es presentaran a la reunió de constitució del “Consell
d’Entitats del barri de Montilivi” que tindrà lloc dilluns 19 de maig
a les 19 h al Local Social de Montilivi. Aquest projecte ha estat
seguit amb molt interès per la regidora delegada d’Educació i
Esports i 4a Tinent d’Alcalde, Sra. Isabel Muradàs, que recolçarà
amb la seva presència el nostre projecte que esperem esdevingui
projecte de tots.
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Salutació de l’alcalde

amb la plasmació de la voluntat de cada barri
per mitjà de la forma més democràtica que
tenim: la participació directa i el vot. Espero
i desitjo que la major participació d’enguany
sigui clau per legitimar un moviment que ha de
servir per apropar ciutadania i administració,
per fer-la coresponsable en la presa de
decisions i ser més eficaços a l’hora de millorar
els nostres barris i el conjunt de la ciutat.

És un plaer dedicar un any més unes línies a
fer arribar una cordial salutació a tots els veïns
i veïnes del barri de Montilivi amb motiu de la
celebració de la Festa Major. Aquests són dies
de germanor, de retrobar-se tots plegats en un
ambient festiu i distès que ens permet fer una
mica de balanç i valorar com han anat les coses
al llarg de l’últim any.
Parlar de barris és parlar de Girona i la seva
essència, de les seves bases, de la ciutadania
que transita entre les presses del dia a dia i
els projectes de millora que es necessiten per
fer la vida més fàcil a tothom. Podem afirmar
que els barris han passat a ser protagonistes
de l’acció de govern: del paper secundari al
paper principal, que és el seu lloc natural. Són
les seves reivindicacions les que escoltem amb
més atenció, ja que són les que estan més a
prop dels desitjos de la ciutadania.

No vull acabar aquesta salutació sense
agrair, com no podria ser d’altra manera, la
implicació i el treball de l’Associació de Veïns
de Montilivi. El teixit associatiu de les ciutats
és un termòmetre de l’estat de salut de la seva
democràcia i podem dir que en aquest sentit
Girona està molt sana.

Us desitjo que visqueu amb molta alegria
aquesta festivitat i que serveixi també perquè
altres ciutadans puguin redescobrir aquest
indret de la ciutat i les millores que s’hi van
implementant.

Enguany a Girona ja haurem fet la segona edició
dels pressupostos participats, una fórmula per
implicar directament els ciutadans, a través
de les associacions de veïns, en la presa de
decisions sobre les accions a desplegar i decidir
on s’ha d’invertir el pressupost municipal per
millorar els barris. El que fou una proposta de
l’actual govern de la ciutat es va consolidant

Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde de Girona
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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

Av. Lluís Pericot, 20 - 22, local 2
17003 GIRONA
Tel. 972 410 813

NOVA ADREÇA
c/ Emili Grahit, 64 baixos
17004 GIRONA
Tel. 972 22 83 16
www.bikegirona.com
bikegirona@gmail.com

Av. Montilivi, 33 - 17003 GIRONA
Tel. 972 218 797 - Fax 972 218 718
e-mail: info@steema.com

www.steema.com

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

c/ Rutlla, 147, bxs 2 - Tel.659 948 767

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

ònia Telles
home - dona

Diagnòstic personalitzat per embellir, cuidar i resoldre
qualsevol disfunció de l’òrgan més gran del nostre cos,
que és la pell.
Especialitzats en anti-aging, treballem amb les
millors marques de cosmètica, amb teràpies
innovadores i també tornem als orígens amb tècniques
ancestrals.

Perquè el més important ets tu!

c/ Emili Grahit, 22-24 baixos - Tel. 972 22 86 13
17003 GIRONA - info@esteticasonia.cat

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

COMPLEMENTS
PERRUQUERIA

MENÚ DIARI
DE DILLUNS
A DIVENDRES

HOSPITAL
VETERINARI

Can Pau Birol, 38
Av. Lluís Pericot, 17
Pol. Mas Xirgu, 17006 GIRONA
17003 GIRONA
Tel. 972 21 86 68
Tel. 972 22 71 70
Fax 972 21 59 66
Horari: 11 a 14 h - 17 a 20 h
Urgències: obert 24 h
Dissabtes: 10 a 14 h
Horari: 10 a 21 h
Botiga. tel. 972 22 71 00
(no tanquem al migdia)
Horari: 10 a 14 h - 16 a 21 h
Dissabtes: de 10 a 14 h - 16 a 20 h Dissabtes: matí de 10 a 14 h

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

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
• 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

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/ Baldiri Reixach, 30 - 17003 GIRONA
Tel. 972 20 94 67 - Fax 972 22 67 96
girona@satnord.com
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Barri, capital i crisi
Podem parlar de la nostra afició preferida amb algú
que potser no veurem mai, i alhora desconèixer que
dos carrers més enllà i ha algú tan boig com nosaltres
per les motos, la cuina vegetariana o el swing.

Vivim temps complicats per moltes persones i famílies.
Temps marcats per l’atur i per les conseqüències
econòmiques que això suposa. Per les incerteses que
obre. Tornaré a trobar feina?, es pregunten moltes
persones amb una llarga trajectòria laboral a les
esquenes. Haurem d’acostumar-nos a viure amb un
sol sou, i potser escàs, o amb ingressos inestables?, es
pregunten moltes famílies. Com em puc fer un projecte
de vida independent?, es pregunten molts joves.

Però en aquests espais de proximitat hi ha gent i
espais diversos que fan possible fer més densa aquesta
xarxa de relacions més pròxima. Moltes associacions,
especialment les associacions de veïns. Diversos
serveis públics de proximitat com els casals i centres
cívics tenen avui un dels seus principals papers en
aquest fer possible. Generar capital social, en diem
alguns, avui potser massa tècnicament. Fer poble o fer
barri, se n’ha dit sempre.

Totes elles preguntes carregades d’angoixa. Sovint de
desànim. Angoixa i desànim que no hauria de paralitzar
perquè cadascú requereix de les millors energies
per afrontar aquest pas. Però no ens enganyem, són
preguntes que necessiten respostes estructurals més
enllà de les voluntats de les persones individuals.

I què té a veure això amb la crisi? Ens sembla que
molt. Si teniu ocasió de preguntar a persones que han
trobat feina els darrers temps, que us expliquin com
ho han aconseguit. Quants ho han aconseguit a base
d’enviar currículums i quants a partir de contactes i
coneixences? Potser us sorprendreu.

Respostes que són lluny d’aquells que les viuen.
Brots verds, polítiques actives, recuperació econòmica,
emprenedors... grapats de paraules suren per
acaronar-nos les orelles enfront del desànim. Però a
la quotidianitat de cadascú que pateix la situació s’hi
materialitzen poc aquestes paraules. Sonen llunyanes,
res concret les fa properes.

I no sols pot ser important per trobar feina, un bé
preuat avui.
Créixer en xarxa de relacions (fent cursos, participant
en activitats, implicant-se en entitats, fent voluntariat,
intercanviant temps...) ens pot ajudar a tots plegats a
resoldre moltes coses del dia a dia sense que l’element
econòmic, els diners, siguin el més important.

I allò que és proper al capdavall és el que més acaba
incidint en la quotidianitat de cadascú, en el seu dia a
dia. L’entorn familiar, d’amistats, de relacions personals
que té cadascú juga ara un paper més important que
mai.

El que hi haurem après, ens acabarà servint, segur.
Amb crisi o sense.

En el nostre model de societat, en les nostres ciutats,
cada cop s’han anat esvaint més aquestes relacions
de proximitat lligades al fet del veïnatge. Podem, via
facebook i whatsap, estar al dia de gent ben llunyana i
no conèixer el veí de sobre o del portal del costat.

Serveis Socials de Palau
Centre Cívic Pla de Palau

www.pauta-girona.com
info@pauta-girona.com
Tel. 972 22 26 09
c/ Bernat Boades, 70 - 17005 Girona
c/ Riera Bugantó, 3
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www.facebook.com/elsreisdelacasa

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

VENDES · LLOGUERS
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
AICAT Nº 1728

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

FOTOS EN 1 HORA
Av. Lluís Pericot, 15
Tel. 972 22 21 91
17003 GIRONA
www.dicolorfoto@hotmail.es

Codi Hofmann
230685

DE DILLUNS A DIVENDRES, MENÚ MIGDIA 10 EUROS
FESTIU ESPECIAL 15 EUROS
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L’escola l’Olivera i l’escola Pericot:
animats en un projecte comú
L’Olivera és l’Escola Bressol Municipal situada al barri de
Montilivi. L’equip educatiu format per 8 educadors/es
acull a 77 infants de 1 a 3 anys i a les seves famílies.

professionals que treballen als dos cicles, a través de
reunions, visites als centres i elaboració de projectes
comuns.

Dins els trets d’identitat de l’escola; Reconeixem les
famílies com a primeres educadores dels seus fills/es, per
tant, creiem que hem de caminar plegats per acompanyar
als infants en el seu desenvolupament. Creiem en els
infants, en les seves infinites capacitats. Creiem en la
importància del treball en equip, un dels fonaments que
determinen la qualitat del projecte educatiu. Creiem amb
els espais com elements educadors.

Convençuts que aquesta etapa és una de les més importants de la vida de les persones, els dos equips
educatius dels cicles d’infantil d’ambdues escoles, ja
fa tres cursos que treballem plegats; l’Escola Bressol
l’Olivera i l’Escola Pericot, cap a un objectiu comú;
fomentar la continuïtat pedagògica i educativa de
l’etapa.

L’etapa 0-6 anys està formada per dos cicles: 0-3 anys,
escola Bressol i 3-6 anys Parvulari.

El projecte de coordinació de l’etapa consisteix en
fomentar el coneixement i el treball coherent entre

Els objectius generals del projecte són:
• Promoure l’escola de barri. Fomentar l’escola bressol i l’escola de primària, de manera que les famílies usuàries de l’escola bressol passin a l’escola de
primària on està ubicada.
• Desenvolupar i compartir projectes que facilitin el
coneixement, la col·laboració i la comunicació entre els dos cicles d’educació infantil.
• Fomentar activitats que facilitin el desenvolupament de vincles entre el personal docent de les
diferents escoles.
• Donar suport a projectes que ajudin a crear un
diàleg educatiu compartit, una coherència d’etapa,
potenciant metodologies de treball comunes.
• Promoure accions que estableixin enllaços pedagògics entre un cicle i l’altre, i marquin una continuïtat docent de qualitat al barri i ciutat.
Equip Educatiu de l’Escola Bressol Municipal
L’Olivera

DIA: DIMARTS
HORA: de 16:30 a 17:30 h
LLOC: Local Social (caseta vermella)
al costat del Club de Petanca Montilivi
Us hi esperem!
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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
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Trenta-quatre anys al barri de Montilivi
Es fa impossible fer un recull de les meves vivències
a l’escola durant aquest temps, però faré unes breus
pinzellades dels fets més importants succeïts.
El setembre de l’any 1980 vaig arribar, amb 31 anys,
a l’escola Professor Pericot. Vaig fer dos anys de
mestre i la resta de director, 14 anys al P. Pericot i 18
al Pla de Girona.
El barri de Girona per Girona es trobava separat de
la ciutat per camps de conreu. Recordo que la gent
parlava d’anar a Girona. Quan feia bon temps els
veïns i els nens feien vida al carrer, eren altres temps.
L’escola havia estat un “Colegio Menor” depenent
del “Frente de Juventudes” de l’antic règim. Tots els
mestres que hi treballaren abans foren elegits a dit.
Jo vaig ser el segon mestre que vaig ocupar la plaça
en propietat, quan l’escola ja depenia del “Ministerio
de Educación y Ciencia”.
Al començament us puc dir que l’escola tenia moltes
mancances. Teníem molts canvis a la plantilla de
mestres i molt moviment d’alumnes. Es feia difícil fer
programacions a llarg termini.
Una de les mancances més importants era que no
teníem pati. El lloc de l’esbarjo, al qual es podia
accedir baixant pel mig d’unes grans pedres, era un
descampat que hi havia a la part posterior del centre
que arribava fins al riu (al mig encara hi havia les
travesses del tren de St. Feliu). Allà hi podíem trobar
de tot, des d’un ramat pasturant fins algun tresillo, o
qualsevol altra cosa que no cal mencionar.
Per St. Jordi de l’any 1983 inauguràrem la paret que
separa el centre del carrer Ullastret i la tanca que
envoltava el pati. Per l’escola fou un gran avenç, ja
teníem el nostre pati!!
Un altre fet molt important del primer any fou el
dipòsit de gas enterrat a l’escola. El Departament
d’Ensenyament no havia fet cas a cap de les cartes
enviades des de l’escola avisant del perill que
comportava tenir més de 1000 litres de gas enterrats
en un dipòsit en males condicions. Vaig avisar a
la premsa i es va formar un gran enrenou al sortir
publicat en portada de El Punt diari d’un diumenge
“Una bomba enterrada al col·legi Professor Pericot”.
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El dilluns em trucaren de tots els estament polítics
i no pas per felicitar-me precisament. L’empresa
que vingué a treure el gas em comunicà que,
evidentment, allò podia haver explotat. Després
d’aquesta afirmació vaig quedar molt tranquil.
A principis dels anys 90 es parlava de la construcció
d’una escola d’una sola línia per traslladar-hi l’escola
Annexa i la transformació de l’escola Cassià Costal
en centre de secundària. Els directors afectats
per aquests canvis sol·licitàrem al Departament la
possibilitat de construir una escola de dues línies per
enquibir-hi l’Annexa i el P. Pericot i deixar el Cassià
com escola de Primària.
La sol·licitud va tenir èxit i el setembre de l’any 1997
s’obria l’escola Pla de Girona que avui tots coneixeu.
El començament fou realment complicat. L’escola
tenia tot l’alumnat del Pericot, el 66% de l’escola
Annexa, 13 alumnes del Prat de la Riba i 100 alumnes
nous i una nova comunitat educativa.
Des d’aleshores i fins avui, gràcies al treball de molts
mestres i la col·laboració de molts pares i mares,
l’escola del nostre barri ha passat a ser una de les
més ben valorades a la ciutat de Girona i això és
motiu d’orgull per a tota la nostra comunitat i per
a mi personalment. Ja fa molts anys que tenim llista
d’espera a P-3 per poder matricular-se al centre.
Per acabar amb la guinda d’aquest pastís, aquest
estiu es construirà una coberta a la nostra pista
esportiva.
A part de la feina de director he fet classes de
matemàtiques a 5è i 6è i us puc dir que no hi ha
res més enriquidor que treballar amb mainada.
Treballem per ensenyar i educar, i si al final ho
aconseguim és molt satisfactori.
Només em queda donar les gràcies a tots i a totes
les persones que han col·laborat per millorar
l’ensenyament del nostre barri.
Fins sempre!!!

Josep M. Busquets

El setè Institut públic
a la ciutat de Girona
Aquest curs 2013-2014 l’iniciàvem, a Girona, amb la
notícia positiva de l’estrena del nou edifici de l’Escola
Pericot que, a banda de millorar sensiblement l’oferta
pública d’ensenyament Infantil i Primari a Girona, dotava
el barri de Montilivi d’un nou equipament que es veurà
complementat, ben aviat, pel pavelló de la mateixa
escola.
Però aquesta notícia positiva per a la ciutat ve
acompanyada d’una altra obertura de servei educatiu que
hi té certa relació: la posada en marxa del nou Institut de
Secundària de Girona, a l’edifici Casal Cartanyà del Bisbat
de Girona.
Aquesta posada en marxa se singularitza perquè serà
una implantació progressiva de dues línies d’ESO en un
edifici que l’Ajuntament de Girona lloga al Bisbat i posa
a disposició del Departament d’Ensenyament perquè hi
vagi fent les actuacions pertinents per a l’adequació de
l’equipament a les funcions d’un institut. La ubicació,
propera al barri, fa que els alumnes de l’Escola Pericot hi
estiguin adscrits així com també els de l’Escola El Pla de
la ciutat.

Una de les peculiaritats interessants del nou institut és
que l’edifici que l’allotja seguirà essent seu de les entitats
de voluntariat i pastoral juvenil del Bisbat de Girona, que
tindran les seves plantes reservades (les de dalt) però,
a la vegada, com que la seva activitat se centra en els
vespres i els caps de setmana, podran utilitzar els espais
i els equipaments de l’institut per a les seves actuacions.
Aquesta fórmula, a banda de suposar un estalvi important
en un moment econòmicament difícil, planteja un repte
interessant: compatibilitzar unes mateixes instal·lacions
per a dues actuacions, de marcat caràcter socioeducatiu,
en temps i calendaris diferents i, a més, fer-ho buscant
sinèrgies que permetin enriquir les possibilitats d’una i
altra part.
Amb voluntat d’entesa i amb ganes de treballar per
un model amable i sostenible, el nou institut públic de
Girona, el setè, es posarà en marxa al setembre d’aquest
any.
Albert Bayot i Fuertes
Director dels Serveis Territorials
d’Ensenyament a Girona

Llibreria - Papereria

travesses - Primitives

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

Av. Lluís Pericot, 50 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 42 55
blocsregalsinformals@yahoo.com

www.vallfer.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
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A favor de l’educació artística
a l’escola Pericot
Les generacions actuals s’han d’enfrontar a reptes sense
precedents en la història de la humanitat. Assistim a
canvis vertiginosos en la manera de comunicar-nos, i ara
ja podem dir que el món ha canviat diametralment en
els darrers cinquanta anys. La societat està cada vegada
més dominada pels sistemes d’informació, i estem
immersos en una economia de serveis ben diferent de
l’època del desenvolupament industrial que va ser quan
l’escolarització es va generalitzar.
I si la societat està canviant de forma tan ràpida i radical,
perquè l’escola continua ancorada en la repetició d’un
model creat en un moment històric ben diferent del que
és el nostre actual? Una de les principals característiques
del nostre model educatiu actual és que encara aposta
per una jerarquia d’assignatures, on les matèries situades
cap amunt serien les que ens ajudarien a inserir-nos amb
èxit en el món laboral.
I seria a partir d’aquest darrer punt des d’on pretenem
definir el nostre Projecte Educatiu: apostant per trencar
la desafortunada divisió entre les ciències i la cultura
i les arts, les anomenades humanitats. El resultat més
immediat d’aquesta escissió entre ciència i les disciplines
artístiques ha estat ignorar un terreny fantàstic: el de la
creativitat.
Al llarg de la nostra vida tots hem pogut sentir alguna
vegada, d’una manera més directa o indirecta, allò de “no
et dediquis a l’art, mai seràs un artista ni et guanyaràs
la vida amb les arts”, “no et dediquis a la música, és
molt difícil sortir endavant com a músic”. Curiosament,
ningú diu “no et centris en la matemàtica, mai seràs
matemàtic”, ni tampoc “oblida’t de la química, mai seràs
químic”. Encara és vigent la creença que en treballar amb

les ciències es treballa amb fets i certesa, que és el que
marca la diferència en el món, mentre que les disciplines
artístiques continuen associant-se amb els sentiments i
l’expressió personal, la qual cosa sembla estar molt bé
per entretenir-se, però no incideixen en l’economia. I
el cert és que, en dissociar l’intel·lecte de les emocions
hem passat a considerar ambdues coses com separades,
en detriment tant de les ciències com de les arts. La
creativitat ha passat a associar-se amb l’artístic i no amb
allò científic.
Pretenent mesurar la intel·ligència es va recórrer durant
molts anys a la psicometria, on el Coeficient Intel·lectual
era la pedra angular. Però actualment, aquesta mesura ha
quedat totalment obsoleta, i a ningú se li escapa que avui
dia la intel·ligència comprèn molt més que la mesura del
CI. Així, ara, s’haurien d’incloure altres variables com saps
llegir música?, saps gestionar un negoci? Saps ballar?
Saps escriure un poema? Saps interpretar la realitat i
plasmar-la en una pintura?
Ken Robinson, en aquest sentit, afirma “si l’ésser humà
sols tingués les habilitats que es mesuren en els tests
d’intel·ligència, gran part de la cultura humana mai
hauria existit” .
Amb la intenció de seguir aquesta línia d’enfocament i
treball, el nostre Projecte Educatiu contempla la presència
de l’educació artística amb un promig d’entre quatre i
cinc sessions setmanals. I per dur a terme les activitats
en condicions comptem amb quatre aules destinades a
les respectives especialitats.
Àngel Villalón Torres
Director Escola Pericot
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ESMORZARS i DINARS:
de dilluns a dissabte
Tel. 972 22 33 22
newproject@newproject.cat

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

Av. Lluís Pericot, 36 - 17003 Girona

REPARACIÓ CALDERES I CREMADORS
REVISIONS SEGONS NORMATIVA R.I.T.E
CONTRACTES DE MANTENIMENT
c/ Dr. Antic Roca, 32 - 17003 GIRONA
Tel./Fax 972 225 313
e-mail: josep-figuerola@hotmail.com

Plaça de Catalunya, 7 - GIRONA
C/ Marquès de Caldes de Montbui, 89 - GIRONA
Tel. 972 396 000

Av. Lluís Pericot, 21
17003 Girona
Tel. 972 41 07 00
Fax 902 54 64 74
jordi.riera@racc.es
elma.gibert@racc.es
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Programa de Festa Major
de Montilivi 2014

FESTA AMB LA LOCA HISTÈRIA

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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Escola Pla de Girona: Sortida a la neu
Un any més els nens i les nenes de sisè de primària de
l’escola Pla de Girona hem anat de colònies a la neu.
Vam fer una estada de quatre dies a Setcases i a Vallter
2000 per aprendre a esquiar.
A l’hotel “La Coma“ a on ens vam allotjar esmorzàvem,
sopàvem i dormíem. Era un hotel molt bonic i acollidor.
Tenia una sala de jocs on hi passàvem els vespres jugant
a jocs de taula i al billar. El menjar estava molt bo. Cada
tarda quan tornàvem de les pistes fèiem activitats al jardí
de l’hotel. Les activitats eren quads i tir amb arc. Ens ho
passàvem molt bé.
Cada matí havent esmorzat ens recollia un autocar i ens
pujava a Vallter 2000 on ens esperaven els monitors,
el primer que fèiem era anar a buscar les botes (que
costaven molt de posar), els esquís i el casc. Després
fèiem tres grups: els qui havien esquiat alguna vegada,
els que en sabien una mica i els que no ho havien fet mai.
En un principi ens va costar una mica aprendre’n, però
mica en mica tots en vam aprendre. Al migdia dinàvem
al restaurant de l’estació d’esquí i a la tarda tornàvem a
practicar.
El darrer dia abans de sopar vam anar a comprar records
per a dur a casa. I havent sopat vam anar a fer el comiat a
una discoteca del poble.

L’endemà al matí vam fer la darrera esquiada i després de
dinar vam tornar cap a l’escola.
Aquestes convivències van ser molt bones per tots
perquè ens van ajudar a conèixer-nos millor i a unir-nos
com a grup.
Ens ho vam passar molt i molt bé, i va ser una gran
experiència que sempre més recordarem.
Alumnes de Sisè de l’escola Pla de Girona,
Curs 2013/2014

Medicina Tradicional Xinesa
Acupuntura
Homeopatia
Naturopatia
Mesoteràpia: Facial i Corporal
Quiromassatge
Drenatge limfàtic
Osteopatia
Reflexiologia podal
Nutrició ortomolecular
Teràpia Neural
Quantum Scio

c/ Riera Bugantó, 3
Tel. 972 426 58
17003 Girona
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Demandes i Millores del barri
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Celebrem Sant Jordi a Montilivi
La diada de Sant Jordi d’aquest any ha estat espectacular.
La iniciativa de les mares i pares de les escoles de les
AMPS de l’Olivera, el Pericot i el Pla i l’associació de veïns
ha fet bullir la plaça Figueres d’activitat i gresca.
A les 5 de la tarda ja estaven les paradetes muntades sota
un sol radiant! La plaça es va emplenar de gom a gom de
gent que anava passant per les paradetes per comprar.
Mentre els pares compraven, molta mainada seia al terra
de la pista per escoltar, embadalits, els contes de l’Ós
Mandrós. Quants contes i que macos!!
A les parades hi havia de tot, semblava el mercat de
dissabte. Mentre a la parada de l’Olivera, a més de llibres
i roses, fins i tot, podíem trobar berenar i refrescs, les
parades del Pericot i del Pla estaven a vessar d’articles de
lectura i roses vermelles i fosques. Ep! els punts de llibre
es podien comprar a la parada de l’Associació.
Acabada l’actuació de l’Ós els alumnes de guitarra de
l’Associació van fer classe sota les moreres del passeig. En

acabar la classe ens van dir que l’any que ve ens farien un
concert gros, amb el faristol i la batuta de l’Euken. També,
alguns pares deien de posar un bar per vendre pinxos i
cerveses...
Mentre recollíem tots els estris es respirava i també
s’observava la cara de satisfacció dels pares organitzadors.
Va ser una tarda genial on el temps ens va acompanyar
molt, només dir-vos que hem volgut immortalitzar
aquesta diada a la portada de la revista que teniu a les
mans.
Ben segur que aquest serà el primer Sant Jordi, ja que l’any
vinent vindrà el segon i anar fent... Esperem que la creació
del Consell d’Entitats del barri assoleixi el seu principal
objectiu que és aconseguir un barri de participació on
infants, joves, adults i avis puguin compartir espais i
activitats plegats. Els infants necessiten els seus avis i
la gent gran necessita els joves, els joves necessiten els
adults i tots plegats necessitem comunicar-nos a través de
la complicitat del somriure.

Carles i Lupe
E-17/ 386459

Av. Lluís Pericot, 33 - Tel. 972 20 75 74
17003 GIRONA
www.pericotperruquers.blogspot.com

c/ Joaquim Ruyra, 17 - Tel. 972 20 76 80
17003 GIRONA
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Girona, territori cardioprotegit
L’any passat es va implementar el desplegament de
desfibril·ladors automàtics, d’accés lliure, situats al carrer i
façanes d’equipaments municipals.
A Montilivi se’n instal·lar un a la paret de la Llar d’Infants
l’Olivera, a al Plaça Ciutat de Figueres. Escrivim aquesta columna per atendre la petició de persones interessades en el
seu funcionament.
6 passos que poden salvar una vida:
1) VEURE SI LA VÍCTIMA ESTÀ CONSCIENT, SI RESPIRA I SI TÉ
POLS. Demanar, si és possible, la col·laboració d’algú.
2) TRUCAR AL TELÈFON D’EMERGÈNCIES 112 I CÓRRER A
BUSCAR EL DESFIBRIL·LADOR MÉS PROPER. Portar-lo al lloc
dels fets.
3a) OBRIR LA TAPA DEL DESFIBRIL·LADOR I SEGUIR LES INSTRUCCIONS DE VEU QUE DÓNA. Agafar els pegats, els elèctrodes, i enganxar-los. Un –qualsevol– a la part dreta, sobre
el pit, i l’altre, a la part esquerra, sota el pit, a la zona de les
costelles.
3b) SI L’APARELL DECIDEIX QUE ÉS CONVENIENT FER LA
DESCÀRREGA, avisarà per tal que no toquem la víctima
mentre la fa.

3c) SI LA PERSONA ES RECUPERA, EL DESFIBRIL·LADOR
DEIXARÀ D’ACTUAR. SI NO, L’APARELL REALITZARÀ MÉS
DESCÀRREGUES. En aquests impassos –si en tens nocions–
practica les maniobres de reanimació cardiopulmonar a la
víctima.
4) ESPERAR L’ARRIBADA DE L’AMBULÀNCIA.

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

www.elmondelgos.com
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Assemblea General Ordinària
A Girona, vint-i-quatre de febrer de dos mil catorze a les
18,30 h. al Local Social de l’Associació de Veïns el president
de l’Associació Sr. Ramon Ternero, dóna per constituïda
l’Assemblea General Extraordinària.
El president, després de saludar els socis presents, informa
a l’Assemblea de la necessitat de renovar els càrrecs de
la Junta Directiva que es troba en funcions des del mes
passat per finalització del mandat.

Seguidament presenta el pressupost per a 2014 que puja
a un total de 52.700,00€ .
Balanç de 2013 i pressupost de 2014 se sotmeten a
l’Assemblea que els aprova en aquell mateix acte.
2. Informe del President.
Seguidament el President presenta el seu informe anual
tractant els temes següents:
2.1. Temps de flors. S’informa que l’edició de 2013 ha
estat la darrera en què es guarneix el pati del Museu
d’Història. Per a 2014 tindrem un espai als banys àrabs.
2.2. S’informa amb satisfacció de la substitució del
quadre elèctric de la plaça Ciutat de Figueres cosa que
facilitarà disposar de llum en aquesta plaça.
2.3. S’informa de l’acord de la Federació i l’Ajuntament
de Girona segons el qual l’Ajuntament assumirà les
taxes de la SGAE (Sociedad General de Autores de
España) corresponent a les Festes Majors dels barris de
2013.
2.4. Projecte Consell d’Entitats del barri de Montilivi.
L’Associació de Veïns vol promoure un espai de
participació en les activitats socials de les entitats del
barri (AMPES, esportives, culturals, socials...) El Sr.
Ternero informa que aquest projecte es presentarà a
mitjans del mes de maig.

Després de les baixes dels Srs. Francesc Gil i Robert
Hernandez, el Sr. Ternero obre el tràmit d’admissió de
candidatures per a cobrir les dues vocalies vacants. Es
recullen dues candidatures, la del Sr. Àngel Arrebola
Arribas i la del Sr. Antònio Chia Rodríguez. Seguidament
és sotmesa a votació de l’Assemblea, la proposta de nova
Junta Directiva que resulta aprovada en aquell mateix
acte. La nova Junta Diretiva per un mandat de quatre anys
està formada:
President:		
Vicepresidenta:		
Secretària:
		
Tresorera:
		
Vocals:
		
			
			
			
			
		

Ramon Ternero Laborda
Dolors Estañol Pibernat
Conxita Pérez Alonso
Ana Mir Roma
Aurèlia Sánchez Ros
Blas Rubio Seco
Àngel Arrébola Arribas
José Artacho Roger
Antonio Chía Rodríguez
Juan López Cuenca
Carme Subirana Pla

Els objectius del Consell són:
- Elaborar la programació de les activitats. Cada entitat
participativa emplenaria un formulari que es lliuraria al
ple del mes de setembre per saber a quina activitat vol
participar.

I sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 19:00 h.
Vist-i-plau
El president

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
A Girona, vint-i-quatre de febrer de dos mil catorze a les
19 h. al Local Social de l’Associació de Veïns el president
de l’Associació Sr. Ramon Ternero, dóna per constituïda
l’Assemblea General Extraordinària.
1. Pressupost per a 2014 i balanç econòmic de 2013
El president repassa de forma exhaustiva les partides
pressupostàries. En relació al balanç de l’exercici
2013: En el capítol d’Ingressos tenim: Col·laboració
dels comerciants del barri (970,25€), Quotes de socis
(1.880,00€), Subvencions (1.163,66€), Loteria (937,00€),
Marge econòmic de les activitats del curs 2012/2013:
d’ octubre de 2012 a juny 2013 (11.278,41€), Interessos
bancaris (49,62€). El romanent econòmic a data 31 de
desembre de 2013 era de 66.413,52€.

- Aprovar el calendari d’activitats
- Executar les activitats
- Avaluar les activitats i fer propostes de millorar
- Demanar la col·laboració de l’Ajuntament
El Consell d’Entitats es reunirà periòdicament per
programar les activitats successives.
La presidència, la secretaria i la tresoreria estarien a
càrrec de l’Associació de Veïns. Les entitats que s’apuntin
a aquest projecte estaran representades per dos vocals
amb veu i vot cadascuna.
El ple del Consell d’Entitats no podrà aprovar cap activitat
que no hagi estat pressupostada anteriorment i amb el
repartiment de despeses acordades entre les entitats.
3. Temes de barri i intervenció de la regidora de barri, la
Sra. Isabel Muradàs.
El president, el Sr. Ternero dóna la benvinguda a la Sra.
Muradàs, al Sr. Carles Lloret (Arquitecte), a la Sra. Teresa
Salvador (Participació en barris) i al Sr. Víctor Serrano
(Esports).

22

El Sr. Ternero exposa alguns dels problemes del barri que
encara no s’han solucionat:
1. Urbanització dels accessos a la Punta del Pi i sector
de la muntanya: Es recorda que hi ha una partida
pressupostària per a definir el Projecte. La Sra. Muradàs
i el Sr. Lloret indiquen que s’haurà de construir un mur
de contenció i, alhora, fer un estudi de mobilitat. Tots
els presents reconeixen la necessitat d’urbanitzar aquest
sector.
2. Canalitzar el desguàs de les aigües pluvials al nivell de
l’antiga petanca: Lligat amb el projecte anterior també es
constata la necessitat d’assegurar el desguàs de les aigües
pluvials procedents de la muntanya fins el registre.
3. Transformador del c. Ullastret: El president projecta
una fotografia del transformador aeri que hi ha a tocar
dels pisos de Girona per Girona i demana que en ocasió
de les obres d’urbanització de la zona se soterri i s’actuï
per a reduir l’impacte. El veí Sr. Juan Hernández indica
que han col·locat postes d’enllumenat i demana que es
faci una vorera.
4. Projecte dels Pressupost Participat: Montilivi, amb
l’import de la partida de 2014 disposarà de 70.000,00 €
per a instal·lar el Projecte d’escala mecànica guanyador a
les votacions. Per la seva part el Sr. Lloret planteja seria
més útil, potser, enlloc d’escales mecàniques, construir
una rampa, tot i l’inconvenient que seria molt llarga i
en zig – zag o bé, posar un ascensor, element que té un
manteniment fàcil i suposaria una inversió similar.
El vocal de la Junta Sr. Artacho, indica que, malauradament,
sempre hi ha individus que no respecten els béns i
cometen actes vandàlics.
Altres socis plantegen qui se’n faria càrrec del seu
manteniment. El Sr. Lloret indica que l’Ajuntament inclou
a la licitació el manteniment durant cinc anys.
Després de contrastar diferents opinions, es creu que
l’ascensor és la millor solució al problema de l’accés a la
Punta del Pi.
5. Condicionar els solars del CAP i de l’antiga petanca
per aparcament: El Sr. Ternero repara en la necessitat
d’adequar aquests espais. El Sr. Lloret informa que el
Pla General preveia que pel mig de l’actual solar del CAP
havia de passar la prolongació del carrer Castell Solterra.
6. Fer voreres a la pujada del sector de la muntanya i Toró
Rodó, pavimentar els carrers del sector de la muntanya i
col·locar una barana: La regidora informa que segurament
es podrà asfaltar el tram del carrer Castellet i del carrer
Turó Rodó.
7. Ampliar les expedicions de la L11: El president avalua
el funcionament de la Línia 11 al seu pas per Ullastret
i Girona per Girona i demana a l’Ajuntament que
s’augmentin les expedicions una hora més al migdia, o
sigui passar de les 12,30 a les 13,30 h. les expedicions
que surten del CAP Güell. Aquest proposta es presentarà
a la Taula de Mobilitat.

8. Entorn de l’escola Pericot: L’AMPA de l’escola Pericot
va fer arribar un escrit a l’AV Montilivi demanant millores
a l’entorn de l’escola. Posar una tanca en els accessos
a Infantil, rebaixar voreres, repintar pas de vianants,
arreglar la jardineria perifèrica, comptar amb la presència
del guàrdia de barri a les sortides de l’escola... El Sr. Lloret
informa que hi ha una partida per arreglar el talús. La
Sra. Muradás informa que s’ha demanat rebaixar voreres
i que Urbanisme ha de donar resposta. També informa
que s’està estudiant la idea de tancar el torrent del carrer
Emili Grahit. Per altra part manifesta la seva satisfacció
pel fet que les obres del gimnàs van a bon ritme i s’espera
que entri en funcionament al setembre.
La regidora de barri indica que és possible que es
construeixi un aparcament dissuasori, com a demanada
de l’AV. a l’entrada de Girona per Emili Grahit.
9. Nous contenidors: La col·locació dels nous contenidors
ha provocat alguns problemes a diferens carrers:
Punta del Pi, Av. Montilivi 81, Lluís Pericot (Sanites)...
La regidora informa que la voluntat de l’Ajuntament és
donar solucions particulars a cada cas un cop finalitzi el
procés general de substitució.
10. Negoci d’aparcament i autorentat a l’avinguda Pericot:
El President considera que ha estat poc afortunat atorgar
la llicència d’obertura a una activitat molesta com aquesta
al bell mig de l’avinguda Pericot, al voltant d’habitatges.
La Sra. Muradàs informa que degut a les queixes d’alguns
veïns, es va requerir a l’empresa que retirés els aspiradors
i que rebaixés el nivell de decibels per no sobrepassar el
nivell legal.
11. Taula de tennis - taula a la Pl. Figueres: El Sr. Ternero
informa que la taula de tenis - taula instal·lada davant
l’escola - bressol L’Olivera ha estat un èxit. Aprofita
l’avinentesa per demanar-ne una segona taula per posarla en línia amb aquesta primera.
4. Precs i preguntes.
• El Sr. Rafael Graciano manifesta la seva queixa perquè
no s’han podat els arbres de la Girona per Girona.
• El presenta el nou president del Club Petanca, el Sr.
Antonio Moráguez.
Es proposa organitzar un campionat de petanca “Ciutat
de Girona”, campionat que podria ser rotatiu.
El Sr. Moráguez demana que s’estudiï la possibilitat de
tancar l’espai i construir quatre pistes de petanca més.
El Sr. Ternero proposa una reunió entre la regidora i els
presidents de l’associació i de la petanca per a tractar
aquests temes.
Finalment el President dóna per acabada l’assemblea i
convida els presents a prendre una copa de celebració.
I sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:45 h.
Vist-i-plau
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El president

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
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Un any d’Activitats en imatges
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Un any d’Activitats en imatges
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Alimentació ecològica i salut
En una societat industrialitzada com la nostra, s’ha
prioritzat l’augment de la producció alimentària per
sobre de tot, això, ha portat a que sovint s’han hagut
d’aplicar substàncies químiques per assegurar collites,
augmentar temps de conservació dels aliments o fins i
tot millorar el seu aspecte estètic. En els darrers temps
aquest fet s’ha ampliat encara més i fins i tot es permet
la manipulació genètica dels aliments.
Aquest procés ha fet que s’hagin perdut qualitats
nutritives de molts aliments i que molts d’ells continguin
quantitats importants de substàncies químiques que
afecten de forma directa la nostra salut.

relacionar de forma directa l’alimentació amb cuidar la
pròpia salut.
En els darrers anys diferents malalties s’han relacionat
de forma directa amb toxicitat alimentària o
mediambiental.
Cal a més ressaltar que si bé l’alimentació ecològica
és un benefici per tota la població, en determinats
moments de la vida esdevé principalment important.
Durant l’embaràs i el procés d’alletament cal que
cuidem de forma acurada la nostra alimentació.
L’etapa infantil, quan la pròpia immaduresa dels
sistemes orgànics els fa especialment vulnerables a
tòxics externs.

L’alimentació ecològica respecta els processos de
producció, el cicle natural, sense afegir agents químics
externs, mantenint els nutrients originals i evitant
manipulació genètica i productes tòxics.

En general qualsevol moment de la vida és bo per
tornar a cuidar-se, recuperar la consciència alimentària,
conèixer que mengem i d’on procedeix, i participar en
que el nostre Món sigui Millor. Els ideals i la realitat de
la Catalunya Republicana.

Cuidar la nutrició és bàsic per mantenir o recuperar
la nostra salut. Ja Hipòcrates, pare de la Medicina, va
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Dra. Lourdes Badet i Martí
Pediatra
Un Món Millor/ Mèdica Girona

Monges Carmelites Descalces
de Montilivi
Entrevista a les Carmelites Descalces del Convent de Montilivi

“L’Associació de Veïns ens va venir a trobar i ens
hi vam agafar de seguida”
L’any 1956, quan Montilivi era més aviat un despoblat i
no pas el barri que avui coneixem, un convent de Carmelites Descalces va obrir les seves portes. Tot i que la seva
façana terrosa li atorga un aire humil i dissimulat, el Carmel encara és actiu gràcies a les sis monges que l’habiten.
Els seus ulls han vist la ràpida urbanització del barri des
que gairebé tot eren camps i quatre cases baixes fins a
aquesta gran zona residencial plena de serveis.

De les vuit monges fundacionals que van venir de Tarragona, continuen al convent la barcelonina Maria Mercè,
que tot i tenir 95 anys està en plena forma mental; i la
Núria, originària d’un poblet de Solsona, el belluguet de
la casa, una de les responsables dels fogons del convent
i una enamorada de les flors que de tot en treu partit
per fer un ram ben bonic. Completen la comunitat una
altra Mercè, també barcelonina que supera els 90 anys
d’experiències; la Roser de Girona, filla de flequers que
patien perquè “es moriria de gana” si entrava a un convent (coses que es deien aquell temps i que, després de
la seva primera visita i en veure la seva bona cara, van
quedar ben tranquils); la Carme de Bordils, mestra que
als 22 anys va escollir la vida contemplativa; i la Joana
d’Amer, que va substituir la seva vocació d’infermera per
la de monja quan tenia 46 anys.
Les germanes s’han adaptat a les noves formes de vida
marcades pels nous temps. A poc a poc, han anat abandonant la vida purament de clausura per obrir-se una
mica més a l’exterior. En l’actualitat, llegeixen revistes sobre religió per Internet i, al mateix temps, esperen amb
il·lusió la celebració dels 500 anys del naixement de Santa
Teresa de Jesús (1515-1582), la mestra que guia les seves passes. Possiblement un dels actes que organitzin per

commemorar aquesta efemèride comptarà amb la participació de l’Associació de Veïns de Montilivi, amb qui
mantenen una càlida relació d’autèntic veïnatge.
Amb totes elles hem passat una bona estona amanida
amb anades i vingudes per atendre les seves obligacions:
fer el sopar, anar a buscar una germana amb dificultats
per desplaçar-se, acomiadar en Francesc que als seus 85
anys treballa l’hort del convent com si fos un jovenàs,...
Les respostes d’aquesta entrevista són una suma de les
opinions de les germanes.
Què era de vostès l’any 56, quan es va fundar el convent? Ja eren monges?
De les que encara som aquí, unes sí i unes no. N’hi ha
dues que van venir des de Tarragona per fundar el convent, la Maria Mercè i la Núria, però les altres encara no
érem monges. La germana Roser treballava a la llibreria
Pla Dalmau de Girona i va entrar al convent quan tenia 21
anys. En tenia moltes ganes però a casa no els feia gaire
gràcia que anés a fer de monja, i menys de clausura. La
germana Carme era mestra i havia començat a estudiar
Pedagogia a Barcelona. A casa seva, que tenien una fleca
igual que la família de la Roser, també els va costar. La
germana Mercè va venir de Barcelona als 42 anys perquè,
com a filla única, va haver de cuidar la seva mare fins que
va morir. I la germana Joana feia d’infermera al Trueta,
aleshores Álvarez de Castro, i va ingressar al 1986 quan
tenia 46 anys.
Com era el barri de Montilivi quan es van instal·lar al
convent?
Tot eren camps i hortets petits amb barraques. Hi havia
el viver de plantes de Can Martinoy i les cases de la Grober. Prop de la parròquia de Sant Josep hi havia una casa
molt antiga que semblava un castell encantat i que ara ja
no existeix. Et senties en plena naturalesa perquè si miraves al teu entorn veies bosc, els Pirineus, la Catedral... Era
molt bonic quan, des de la muntanya de Montilivi, vèiem
baixar un pastor amb el seu ramat d’ovelles que anava a
pasturar a un camp que estava a prop i sentíem les esquelles. Com que nosaltres ens dedicàvem a resar i a la vida
contemplativa, estar rodejades de natura ens agradava
molt. Després tot això va canviar quan es va començar a
urbanitzar, però estar dins la ciutat també està molt bé.
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Deu tenir avantatges i inconvenients, no?
Sí, però sobretot avantatges. Abans estàvem carregades
de mosques i ara no en tenim ni una! Clar, aleshores hi
havia bestiar per tot arreu.
Sense moure’s del mateix lloc, han passat de viure en un
poble a una ciutat!
Bé, més que un poble això era un despoblat perquè quan
ens vam instal·lar aquí hi havia ca l’Oller i poc més. Semblava que amb la urbanització del barri hi perdríem però
no ha estat així perquè ara és una zona residencial i disposem de tots els serveis: la farmàcia, el CAP, els comerços,
etcètera. Molts anys enrere, hi havia una casa per aquí
a prop on hi havia uns músics i, com que aquí no vivia
gaire gent... valga’m Déu! Posaven la música a tot volum
i ens sabíem totes les seves cançons. Quan feien futbol
també ho sentíem tot. Érem al cor i en plena oració ens
assabentàvem de tots els gols. I quan feien revetlles ens
semblava com si nosaltres també hi fóssim. Actualment,
però, els veïns són molt silenciosos i no hi ha xivarri. És
un barri tranquil.
Fan vida al barri?
La nostra vida contemplativa comporta un ambient de recés i poques sortides. Abans la clausura era molt estricta.
Actualment, s’entén que es pot sortir per atendre algunes
necessitats personals, com ara anar al metge; necessitats
de la família, com ara atendre els pares malalts; o necessitats de la comunitat com, per exemple, fer algunes gestions o anar a comprar. També podem fer alguna forma-

ció o curset. Fins i tot, dues germanes van tenir l’ocasió
d’anar a fer algunes assignatures a l’Institut de Ciències de
la Religió durant uns quants anys. No sortim simplement
per anar a fer un volt o per assistir a un espectacle. Tot i
això, estem molt satisfetes del servei d’autobús perquè
tenim la parada just darrere del convent. L’agafem per
anar al Bisbat, per exemple, i va de porta a porta. Aquest
progrés per nosaltres ha estat grandiós. És magnífic.
A la perruqueria hi van?
Ai no!!! (Riuen)
I doncs? Porten el cabell molt llarg o se’l tallen vostès?
Sempre hi ha alguna germana que talla cabells i ens ho
fem entre nosaltres. Depèn de com portem el vel són més
fàcils de tapar i, si no, sempre hi ha el fixador!
La gent del barri ve al convent?
Quan vam arribar hi havia poques cases i la relació amb
els veïns i veïnes era fàcil. Fins i tot, alguns ens compraven
fruita i verdura de l’hort, que llavors era molt gran, i ous
del nostre galliner. Amb la urbanització, tot ha canviat.
Ha vingut molta gent nova i passa igual que a les escales
de veïns, que moltes vegades no es coneixen. Però la comunitat té els braços oberts a tothom que vulgui venir i
intentem acollir les persones i satisfer les seves peticions.
Com, per exemple, quan ens demanen que preguem per
alguna cosa en concret. Igualment poden participar en
les nostres celebracions litúrgiques o fer estones de pregària a l’església que tenim.
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Quina és la seva relació amb l’Associació de Veïns de
Montilivi?
Més que anar-la a buscar nosaltres va ser ella la que
ens van venir a trobar i va ser molt maco. No ens ho esperàvem i ens hi vam agafar de seguida. Sempre pensen
en nosaltres: quan fan xocolatada, ens porten xocolata;
quan fan la castanyada, ens porten castanyes.
Quines activitats fan conjuntament?
Des de fa uns anys vam decidir fer una celebració de Nadal plegats. La coral de Montilivi i el grup de guitarres fan
un concert. A més, sempre estan disposats a acompanyar
les misses amb música. Per exemple, els vam convidar a
cantar el dia que celebràvem els cinquanta anys del mossèn i van acceptar-ho. Sempre s’ofereixen. A més, quan
tenim algun problema, avisem l’Associació i ens ajuden.
Ara se’ns ha fet un niu de cotorres i ens han fet les gestions perquè l’Ajuntament ens el vingui a treure.
Si haguessin de fer alguna millora al barri, què canviarien?
No se’ns acut res. Ens hi trobem molt bé.
Veuen difícil que entrin més monges per donar continuïtat al convent?
Les portes són obertes! Si una persona tingués vocació i
volgués entrar, hi ha un temps de prova per conèixer la
comunitat. Són uns anys perquè es vegi que realment és
el seu lloc.
Si no entren monges noves, què passarà amb el convent?
No ho sabem. El convent pertany a una Federació de la
qual formem part i s’ha de veure què passa. Avui en dia, a

Occident la situació és diferent d’altres llocs del món com
a l’Àsia on, en proporció amb el nombre de cristians que
hi ha, existeixen moltes vocacions. Aquí, en canvi, s’han
de suprimir convents. A la nostra federació, les germanes
de Terrassa, Sabadell i Reus s’han fusionat en una sola
comunitat. Si s’ha de fer alguna cosa més ja s’anirà veient.
Creuen que el papa Francesc pot ajudar a que hi hagi
més vocacions?
De moment ens fa molt de goig tenir-lo a ell. És un vertader pare, molt agradable i molt estimat. És molt maco
i es fa amb tothom. Els diumenges al migdia ens agrada
molt veure’l al Vaticà per televisió. També llegim la revista
Zènit, que ens arriba per correu electrònic.
Com han après a fer servir internet i el correu electrònic?
[Contesta la Maria Mercè] La Mercè i jo ens vam apuntar a
un curset per gent gran. Ja fa uns anys d’això! T’ensenyaven
el més elemental. Quan em vaig apuntar em van preguntar quants anys tenia. Aleshores en tenia 80 i es van quedar ben sorpresos. Jo era la més gran. Ens hi vam trobar
amb tres monges més, dues jesuïtes i un capellà.
Com veuen el futur de l’Església?
Nosaltres creiem que més que pensar en el futur de
l’Església hem de confiar el futur a Déu, que ens cuida
a nosaltres, i mirar de fer la seva voluntat. Amb tota la
il·lusió, amb tota la convicció i determinació, hem de
fer el que sabem fer. Hem de pregar perquè si vivim a
la nostra manera i aquesta manera s’acaba surtin altres
coses. I nosaltres ja hem fet el que havíem de fer. Als 75
anys, l’arquebisbe Bergoglio va presentar, com és costum,
la seva renúncia entre els bisbes. Ja havia demanat una
habitació en una residència de capellans quan el van elegir Papa. I quina sorpresa per a tothom veure com està
contribuint amb gran sencillesa, humilitat i intel·ligència
a renovellar l’Església i fer-la més amable i comprensible!
O sigui, que mai se sap què ens espera!
I tant! Pot ser que el futur ens porti altres sorpreses semblants!
Cristina Valentí

BUTLLETÍ PER A NOUS SOCIS
Nom: 					
Cognoms:
Adreça:					
CP:		
										
Adreça electrònica:								
Data: Girona,		
de					
Núm. compte:
Signatura,

Telèfon:
Mòbil:
Quota anual de 10 euros
de 20

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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