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Editorial
Montilivi i la seva Associació de Veïns estan d’enhorabona. A ningú, 
que conegui i participi de l’activitat associativa, no se li escapa, que 
l’Associació de veïns de Montilivi fa més de dues dècades que va 
apostar per oferir als veïns i veïnes del barri i de la ciutat una àmplia 
oferta d’activitats socials. 

I, aquesta aposta, és una realitat des de 1994, any que vam ser convidats 
per la Junta de l’Associació de Gent Gran Onyar, representada per la 
Sra. Maria Casacuberta i el Sr. Carles Lamuà i acollits, amb els braços 
oberts, per la Ma. Antònia Valle, responsable del Casal i els subalterns, 
d’aleshores, la Mariona i en Pepe Guerrero.

A partir de llavors no ens va fer cap mandra dedicar un munt d’hores 
a materialitzar les nostres il·lusions. La primera activitat conjunta va 
ser la Trobada de Sardanes de Fires i el primer projecte en comú, 
la creació d’un grup de teatre “intergeneracional”. A la Trobada de 
Sardanes vam convidar la Colla castellera “Marrecs de Salt” que van 
aixecar un castell a la plaça que hi ha davant del Casal. El grup de 
teatre “intergeneracional” va ser el resultat d’incorporar gent jove del 
barri al grup del Casal ja existent. Aquesta aposta “intergeneracional” 
es va presentar, amb èxit, a la Trobada de casals de Gent Gran de 
Catalunya i va ser aplaudida pel Consell de la Gent Gran de Catalunya.

Actualment, però, hem de conviure amb la inexplicable i lamentable 
imatge del nostre Casal Cívic tancat el cap de setmana. Qui ens ho 
havia de dir fa un parell d’anys! Un equipament que va passar de ser 
Casal de Gent Gran a Casal Cívic amb la finalitat d’augmentar la seva 
oferta d’activitats i, ves per on, dissabtes i diumenges és tancat. 

Escau trobar una solució a aquesta situació. Entenem que és un tema 
de fàcil solució que es pot resoldre amb una mica de voluntat política 
i, si escau, la col·laboració de les associacions. 

Un exemple de col·laboració recent entre l’Ajuntament i l’Associació de 
Veïns ha estat la signatura d’un conveni de col·laboració per a utilitzar 
el nou gimnàs de l’escola Pericot. L’Associació de veïns disposa de 
l’equipament en horari extraescolar, per no interferir les activitats de 
l’escola o l’AMPA, per a organitzar activitats durant les tardes i algun 
cap de setmana. La primera activitat que es va fer va ser l’audició de 
guitarres de Nadal. I, actualment, cada dilluns de 19 a 20:30 h, es 
fa “ZUMBA”, activitat que ha tingut molt bona acollida. Cara al curs 
vinent volem organitzar més activitats físico-esportives i culturals, 
com ara, audicions de guitarra, recitals de coral, obres de teatre... 

Que el conveni arribés a bon port ha estat possible gràcies a la bona 
disposició de la direcció de l’escola, l’AMPA i la regidora del Barri de 
Montilivi. Tant de bo puguem veure, ben aviat, el Casal Cívic Montilivi 
obert, també, el cap de setmana.
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És un plaer dedicar-vos novament una cordial salutació a tots els 
veïns i veïnes del barri de Montilivi amb motiu de la Festa Major. 
Contràriament al que es pugui pensar, aquestes festes tenen 
una especial rellevància per a la ciutat. Són la reafirmació d’una 
particularitat comunitària nascuda dels vincles de veïnatge; una 
forma de viure, entendre i formar part d’un projecte col·lectiu 
anomenat Girona.

Els barris són l’ànima d’una ciutat, i els que els habiten, el seu 
cor. Si dediques uns minuts del dia a perdre’t per qualsevol, hi 
pots descobrir grans històries, anècdotes quasi imperceptibles 
que els han marcat, veïns compromesos que han treballat molt 
per defensar els seus interessos, racons enigmàtics o d’altres 
on, simplement, et pots quedar meravellat per la seva bellesa i 
tranquil·litat. 

Però com en tantes coses, la importància no es demostra només 
de paraula sinó amb els fets. Per això vam apostar per trencar 
velles estructures relacionals entre administració i ciutadania i 
vam apostar decididament per la participació ciutadana en els 
afers de la ciutat, un dels exemples més palpables de la qual són els 
Pressupostos Participats de Barri. Qui millor per decidir què fer en 
un carrer o plaça que aquells que hi viuen? El canvi d’una política 
piramidal a una de transversal, basada en la coresponsabilitat, 
ens ha portat a aquest nou sistema de presa de decisions, on 
els veïns i veïnes proposen i voten democràticament què volen 
per al seu barri i el consistori accepta, com no podria ser d’altra 
manera, i executa el que han decidit els ciutadans. Enguany serà 
la tercera edició d’aquest projecte pioner, que anem millorant any 
rere any, i al qual hem incorporat el vot electrònic per simplificar 
i facilitar el sistema de votació i obrir un nou camí per a futures 
consultes ciutadanes a gran escala.   

Permeteu-me que acabi agraint i reconeixent la tasca que fa 
sempre l’Associació de Veïns de Montilivi, i també animant tots 
els gironins i gironines a participar de la vostra Festa Major, a 
deixar-se conduir per les seves particularitats, i gaudir d’aquesta 
gran trobada.

Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde de Girona

Salutació de l’alcalde
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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

NOVA ADREÇA
c/ Emili Grahit, 64 baixos

17004 GIRONA
Tel. 972 22 83 16

www.bikegirona.com
bikegirona@gmail.com

Tel. 630 43 29 83
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

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

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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ònia Telles

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

NOVETAT
Prova el sèrum amb factors de creixement epidèr-
mic, per fer un tractament global antienvelliment, 
regenerador i reafirmant, afavorint la síntesi de 
col·lagen, elastina i àcid hialurònic, potenciat amb 
hidrolitzat de col·lagen i silici orgànic amb només 

14 dies i 40 E

Una pell més jove en dues setmanes!!

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

estè t i ca    home -  dona
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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
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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 

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

girona@satnord.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
- PREPARACIÓ PEL FACE DEL MES DE JULIOL
• 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

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
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Salutació de la regidora de Montilivi

Benvolguts veïns i veïnes del barri de Montilivi, barri 
que he tingut l’honor de representar i servir en aquesta 
etapa com a regidora de l’Ajuntament de Girona.

Us vull dir moltes coses; en primer lloc que sóc membre 
de l’Associació des de fa més de 10 anys. Em vaig 
afiliar perquè era i és una associació molt activa, que 
ofereix una àmplia oferta d’activitats socials al barri i 
a la ciutat. Activitats molt variades i destinades a tot 
tipus de persones. Vull destacar el manteniment físic, 
les classes de guitarra, la coral, el teatre, les sardanes, 
el carnestoltes, la castanyada, les havaneres, etc. I 
moltes més ara que s’estan proposant i organitzant 
activitats des de totes les entitats del barri. Una mostra 
maquíssima la vam tenir per la Diada de Sant Jordi a la 
plaça Ciutat de Figueres.

Però no seria just si només destaqués l’acció que 
desenvolupa l’Associació amb activitats. Des que 
vaig començar com a regidora del barri, l’Associació 
ha centrat, bona part de la seva feina, en coordinar 
totes les demandes que arribaven dels veïns cap a 
l’Ajuntament i així, una de les primeres peticions, 
històrica i molt urgent, va ser fer arribar el bus als veïns 
del carrer Ullastret, Punta del Pi i Girona per Girona. 
Vam començar amb una prova pilot que, amb el 
temps, s’ha consolidat i no només això, sinó que ja s’ha 
demostrat que el servei que s’està oferint és insuficient 
i la pròpia associació ja va fer arribar la demanda de 
més servei a la pròpia Taula de Mobilitat. 

També hem estat treballant i amatents perquè l’escola 
fos una realitat i us asseguro que no va ser feina gens 
fàcil; això ho saben també els professors i els pares de 
l’AMPA. I amb l’escola, també el gimnàs. Avui podem 
gaudir amb satisfacció d’aquest equipament esportiu, 
per cert, el primer delque disposa el barri, i que és fruit 
de l’esforç de tothom. 

Actualment, per tant, podem gaudir d’un equipament 
escolar que ha contribuït a millorar, sense cap dubte, 
l’entorn del barri i que l’ha acostat a un gran nombre 
de famílies que poden gaudir d’unes magnífiques 
instal·lacions. Voldria destacar l’aprofitament d’aquest 
equipament, també, per part dels veïns i les veïnes del 
barri, gràcies al conveni de col·laboració signat entre 
l’Ajuntament i l’associació i que permet a l’Associació 
organitzar activitats en horari extraescolar, acabades 
les activitats pròpies de l’escola i l’Associació de Pares 
i Mares. 

Una altra importantíssima i necessària reivindicació 
ha estat la redacció del Projecte d’urbanització de la 
pujada a la Punta del Pi i la muntanya. Aquest projecte 
ja està, finalment, fet i hauria de ser una realitat en els 
propers anys. 

També hem de destacar l’arranjament de l’actual 
pàrquing del CAP. Ubicat en un solar que es troba 
afectat pel Pla General i que requerirà d’una important 
actuació de sanejament que s’haurà d’executar quan 
disposem dels recursos necessaris per a desencallar la 
previsió del Pla General. 

Peticions totes elles molt necessàries pel barri, com 
també d’altres més petites, però no per això menys 
importants, que hem pogut tirar endavant en altres 
indrets de Montilivi. 

Tenim coses pendents, és cert, però us asseguro que 
hem treballat colze a colze, i volem seguir aquesta 
activitat amb els membres de l’Associació per seguir 
endavant. Al costat d’en Blas, en Chia, l’Artacho, 
l’Àngel, la Dolors, l’Anna, la Carme, la Conchi, l’Aurèlia, 
en Cuenca i en Ramón.

Isabel Muradàs Vàzquez
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Av. Lluís Pericot, 15
Tel. 972 22 21 91
17003 GIRONA
www.dicolorfoto@hotmail.es

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

www.facebook.com/elsreisdelacasa
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Diada de Sant Jordi.
Taller de Manualitats

Només havien passat tres mesos de la creació de l’AM-
PA de l’Institut Nou de Girona quan el responsable de 
l’Associació de Veïns ens venia a trobar per donar-nos 
la benvinguda al barri i proposar-nos de col·laborar 
plegats. Ens va semblar que el moment idoni per co-
mençar la nostra participació activa era la Diada de 
Sant Jordi.

La primera intenció va ser posar una parada de roses i 
llibres a la plaça Ciutat de Figueres juntament amb les 
altres AMPAs del barri i l’Associació de Veïns de Monti-
livi però des de la comissió de festes ens van proposar 
d’anar una mica més enllà i implicar també als nostres 
fills i filles en la diada. La seva idea es va concretar en 
l’organització d’un taller de manualitats per als més 
menuts i que fossin nois i noies de l’institut, amb algun 
adult que els fes de suport, qui s’encarreguessin de la 
gestió del taller. 

I així ho vam fer. Una reunió prèvia per preparar les 
manualitats i Sant Jordi havia arribat. Estaven tots i to-
tes molt emocionats pensant en la responsabilitat que 
tenien d’ajudar als més petits a fer els seus treballs.

La veritat és que, tot i la bona acollida dels participants, 
i el gran èxit del taller, ells van acabar una mica dece-
buts. Tenien una feina encomanada que no van poder 
fer tal com els hagués agradat per la quantitat de gent 
que va venir. Gairebé podríem dir que vam morir d’èxit. 

De tota manera, tot i els petits inconvenients, no ha-
víem acabat el dia que ja ens suggerien com podíem 
millorar el taller de cares a l’any vinent. Això volia dir 
que havia anat bé i tenien ganes de tornar-hi.

I tot plegat ens ha fet pensar. Pensar en que no només 
havíem de centrar l’activitat de la nostra associació en 
l’institut, que evidentment ha de ser el nostre principal 
eix de treball. Però pensar també en que podíem sortir 
al barri i proposar activitats basades en l’aprenentatge- 
servei i el voluntariat que integrin el servei a la comu-
nitat amb l’aprenentatge de competències, habilitats o 
valors i ajudin als nostres fills i filles a convertir-se en 
ciutadans compromesos i amb ganes de participar en  
la vida de la ciutat. 

Marisa Roca

AMPA de l’Institut Nou de Girona
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c/ Emili Grahit, 48 - GIRONA - Tel. 625 37 82 43

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

Fórmules magistrals
Dermofarmàcia
Homeopatia
Fitoteràpia
Ortopèdia

FRUITES DE TEMPORADA
DIRECTES DEL CAMP

FORMATGES MANXECS
PRODUCTES ARTESANS

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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Escola de pares, “Els nostres fills i internet”

Hem arribat en un moment de la història en que el 
món sencer experimenta innovacions científiques i 
tecnològiques capitals, canvis en els camps de l’economia 
i la política i transformacions dins la societat. Aquestes 
transformacions es produeixen amb un ritme accelerat 
i generen la necessitat de plantejar-nos nous reptes 
educatius. Aquests reptes suposen educar uns infants i 
joves perquè esdevinguin ciutadans que siguin capaços 
d’aprendre de forma continuada i que sàpiguen adaptar-
se a qualsevol canvi. 

El fet que els nadius digitals hagin crescut envoltats de 
pantalles i convisquin amb la tecnologia de manera quasi 
natural des de ben petits no implica que siguin capaços 
de treballar i estudiar amb els entorns d’una manera 
profitosa i eficient, ni el fet de participar en xarxes socials 
no vol dir que sàpiguen expressar-se i comunicar-se, ni 
tampoc trobar informació vol dir saber-la transformar en 
coneixement. 

Però en molts casos nosaltres sabem molt poc de les TIC 
de manera que no podem ajudar-los a treure’n el màxim 
profit ni d’advertir-los dels riscos que poden trobar a la 
xarxa. Per tal d’afrontar aquesta escletxa digital entre 
generacions caldrà que els adults ens posem a l’alçada 
dels més joves pel que fa a aptituds i habilitats digitals. 
Cal que tots plegats docents i famílies, eduquem i no 
pas prohibim, acompanyem i dotem l’alumnat de criteris 
per ajudar-los a fer un ús moderat, crític i productiu 
dels recursos de la xarxa i donar-los eines i recursos 
per aprendre a gestionar la seva identitat a internet i 
els riscos de seguretat associats. El gran repte de les 
famílies és, doncs, aprendre a donar pautes, consells i 
valors pedagògics orientats al bon ús de les tecnologies 
de la informació i la comunicació i alhora siguin un bon 
exemple, que es mantingui el seny i l’esperit crític.

D’aquesta manera tindrem en compte un seguit de pautes 
que poden ser de gran ajut:

- Els acompanyarem, no els deixarem sols de la mateixa 
manera que no els deixem anar pel carrer sols fins que 
veiem que ho poden fer. 

- Establirem un vincle de complicitat pares-fills tot 
preguntant sobre aquelles eines que no sabem com 
funcionen i deixant que ens ho expliquin. 

- Col·locarem els ordinadors en zones comunes de la casa. 

- Cal parlar obertament sobre els possibles riscos que 
existeixen a Internet.

- Establirem unes normes i negociarem un espai i un 
temps.

- Cal insistir que segueixin el seu instint que tinguin el seu 
propi criteri.

- Els demanarem que sota cap concepte proporcionin les 
dades personals i protegirem l’ordinador i les nostres 
dades.

- Millor tenir la webcam desconnectada o simplement hi 
posarem alguna cosa que la tapi. Es comunicaran amb 
persones conegudes i sota la vostra supervisió.

- Els ajudarem a construir la seva Identitat Digital, els 
ajudarem a triar un nom d’usuari i contrasenyes segures 
que nosaltres conservarem.

Pel que fa a l’ús del mòbil, cal tenir present que un bon 
ús d’aquest pot contribuir favorablement al seu procés 
educatiu. Tindrem present aquests consells:

- No deixeu que els vostres fills tinguin Internet al mòbil 
fins que no siguin prou madurs per gestionar riscos. 
Valoreu l’opció de prepagament per a les trucades.

- L’accés al mòbil ha d’anar protegit amb contrasenya que 
heu de conèixer els pares. Millor no guardar-hi mai 
informació personal privada.

- No donar mai el número de telèfon a ningú que no 
coneguin ni el número dels seus amics i el mateix amb 
les fotos.

- No acceptar trucades de números ocults.

- Ensenyeu-los a mantenir l’ús del mòbil en un segon pla 
quan estiguin xerrant amb algú.

Pel que fa a l’ús del Whatsapp cal que els adults siguem 
exemple i model. Establirem unes normes d’ús sobre 
en quin moment cal evitar el seu ús i actuarem amb 
prudència a l’hora de participar en grups i es farà un ús 
ètic, responsable i reflexiu.

Mita Jordan
mestra de l’escola Pericot
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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
Av. Lluís Pericot, 50 - 17003 GIRONA

Tel. 972 21 42 55
blocsregalsinformals@yahoo.com

Llibreria - Papereria

travesses - Primitives

E-17/ 386459

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

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

Inscripcions obertes pel Casal d’Estiu
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Fruit d’un conveni amb el servei de biblioteques 
municipals de l’Ajuntament de Girona, quatre centres 
de la ciutat han obert les seves biblioteques escolars al 
barri. La iniciativa pretén oferir espais d’aprenentatge 
i de promoció de la lectura a zones de la ciutat que 
no compten amb una biblioteca pública propera, 
aprofitant equipaments ja existents.

L’Institut Montilivi és un d’aquests centres. La nostra 
biblioteca, gràcies entre d’altres a les aportacions de 
l’AMPA, disposa d’un ampli fons bibliogràfic, de premsa 
diària i també de diferents publicacions.

Tot i que de moment la nostra disponibilitat horària no 
ens permet tenir la biblioteca oberta el nombre d’hores 
que voldríem, us animem que ens visiteu i pugueu 
gaudir de tots els serveis de què podreu disposar:

• Servei de préstec: fons propi i fons provinent de 
l’intercanvi entre biblioteques

• Accés al catàleg informatitzat “epèrgam”

• Ordinadors d’ús públic amb connexió Wi-Fi

• Fotocopiadora (amb servei de prepagament)

• Premsa diària

L’horari per al servei “Biblioteca oberta al barri de 
Montilivi” és el següent:

Dilluns, dimecres i divendres,
de 14.30 a 16.30h (d’octubre a juny)

La biblioteca disposa d’un espai de 130 metres quadrats 
i té una capacitat per unes 40 persones. El mobiliari 
està adequat a cada espai: taules i cadires a l’espai de 
lectura  i taulells a l’espai dels ordinadors.
La nostra és una biblioteca escolar i per tant tenim 
el fons de ficció classificat segons l’adaptació de les 
biblioteques escolars: narrativa juvenil, narrativa, 
poesia i teatre. Aquest fons s’actualitza en funció 
de les lectures obligatòries i novetats editorials. 
També disposem d’un ampli fons del que s’anomena 
“Coneixements” que en aquests moments s’està 
actualitzant. 

Com que el nostre és un centre amb alumnes d’una 
àmplia franja d’edats (alumnes d’ESO, Batxillerat i 
Cicles Formatius) intentem que els serveis que oferim 
s’adaptin a les diferents necessitats d’aquests alumnes.

Podeu consultar el catàleg Epèrgam des del lloc web 
de l’institut (www.iesmontilivi.cat) i ben aviat podreu 
també consultar “l’espai Biblioteca” on trobareu 
l’accés al catàleg (“Epèrgam”) i la informació sobre les 
darreres adquisicions.

Per a més informació, dirigiu-vos a l’institut a través 
del correu electrònic iesmontilivi@xtec.cat atenció 
biblioteca o bé per telèfon: 972 209 458

Veïns de Montilivi, us animem a convertir-vos en 
usuaris de la nostra/vostra biblioteca i a ajudar-nos 
amb els vostres suggeriments a mantenir ben viu 
aquest projecte. 

L’INS Montilivi, obre la biblioteca
al barri de Montilivi
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ESMORZARS i DINARS: 
de dilluns a dissabte

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

C/ Marquès de Caldes de Montbui, 89 - GIRONA - Tel. 972 396 000
Pl. Miquel de Palol, 7 - Tel. 872 03 6060

Ramble Xavier Cugat, 46 - Tel. 972 00 33 00

c/ Riera Bugantó, 3
Tel. 972 426 58
17003 Girona

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

ENDORA
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Al nou Ajuntament... temes que preocupen
a les veïnes i els veïns de Montilivi
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Programa de Festa Major
de Montilivi 2015
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Programa de Festa Major
de Montilivi 2015

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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“Eduquem en prevenció odontològica per gaudir de la millor 
salut bucodental”.

En certes ocasions els cops a la boca són molt poc evidents 
ja que no hi ha sang, casi no se sent dolor però la dent es 
mou una mica i està ressentida. En altres ocasions hi ha molt 
de sagnat, no es veu res però en realitat només hi ha un 
problema de llavi o geniva i no de dents. 

I la pregunta que ens sorgeix és QUÈ HEM DE FER? 

Durant la infància, la pràctica esportiva o bé en altres 
ocasions com accidents domèstics trobem que hi ha una 
alta incidència de traumatismes a nivell oral: llavis, genives, 
llengua i dents. És important estar al cas dels traumatismes 
bucals tant en dents temporals (de llet) com definitives, ja 
que en certes ocasions poden arribar a posar en perill la 
vitalitat de la dent. 

Després de rebre un cop a la zona orofacial podem trobar-
nos inflamació i/o sagnat dels teixits tous externs o interns, 
o lesions que afecten les dents: desplaçament, mobilitat i/o 
menys evidents. 

El sagnat en aquesta zona sol ser molt important ja que hi 
ha gran presència de vasos i artèries. Aquest fenomen crea 
gran expectació ja que el sagnat intens és senyal d’alarma. 
No sempre un gran sagnat fa que el pronòstic sigui dolent 
però sí que requereix una valoració de la zona per part d’un 
odontòleg. 

DIFERENTS TIPUS DE TRAUMATISMES 

La CONCUSIÓ: després de rebre un cop sec no hi ha fractura, 
ni desplaçament, ni sagnat. Però sempre s’ha d’avaluar 
clínicament i radiogràficament. 

La SUBLUXACIÓ: lleugera mobilitat dentària amb una mica 
de sagnat a nivell de la unió entre dent i geniva. En aquest cas 
l’avaluació de l’odontòleg determinarà si hem d’intervenir 
per estabilitzar la dent i establir un pla de tractament a llarg 
termini.  

La LUXACIÓ/ INTRUSIÓ: la dent presenta una gran mobilitat 
“com una campana”, o bé està enfonsada dins de l’os parcial 
o totalment. Són casos molt alarmants i normalment tothom 
acudeix a la consulta de l’odontòleg per fer l’avaluació. És de 
vital importància que aquesta valoració odontològica es faci 
el més ràpidament possible. 

L’AVULSIÓ: pèrdua total de la dent. Cal buscar un odontòleg 
immediatament. Si és una dent definitiva s’ha d’intentar 
col·locar la dent al seu lloc. Les dents de llet NO es 
recol·loquen. Si no es pot recol·locar en el moment s’ha de 
conservar la dent en un mitjà humit (la pròpia saliva, o bé 
amb llet o suero fisiològic. 

FRACTURES: poden ser molt diferents unes d’altres. Poden 
variar des d’una fissura a primera vista inapreciable fins a 
una fractura vertical que afecta tota la dent, amb o sense 
afectació del nervi, amb o sense mobilitat o sagnat. Però 
sempre s’han de controlar. La fissura mateix no s’aprecia a 
primera vista però és una possible via d’entrada de bacteris 
cap al nervi que s’ha de prevenir. En aquest cas també és 
important que el temps que transcorre entre el traumatisme 
i l’avaluació sigui el més curt possible, ja que hem d’afavorir 
un millor pronòstic de la dent. 

Sempre que hi ha un traumatisme a la zona oral abans 
d’acudir a l’odontòleg, s’han de cobrir totes les necessitats 
vitals del pacient, si el traumatisme és important valorar 
neurològicament l’estat de la persona, si hi ha ferides en 
teixits tous s’han de tractar i controlar les vacunacions del 
pacient. 

En els traumatismes de la zona orofacial l’avaluació de la 
situació per part d’un odontòleg és necessària el més aviat 
possible, ja que d’aquesta pot dependre la vitalitat de la 
dent. 

  Dra. Isabelle Brau i Maire         Dra. Marina Roura Oliver 
             COEC 3056           COEC 5849

El traumatisme dental
i les seves repercussions

www.elmondelgos.com
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Advocats i Mediadors a Montilivi

AC ADVOCATS  I MEDIADORS som un equip de 
professionals de l’advocacia i de la mediació que entenem 
l’exercici de la nostra professió com una eina de resolució 
de conflictes a disposició de tots els ciutadans.

Compromesos amb les necessitats dels nostres clients 
i conscients que cada cas és únic, la nostra filosofia de 
treball es basa en el tracte personal, transparent i de 
confiança. 

Per aquest motiu i perquè volem oferir als nostres clients 
un SERVEI INTEGRAL, AC Advocats i Mediadors som un 
EQUIP MULTIDISCIPLINAR que intenta brindar els màxims 
serveis als nostres clients, sense que aquests s’hagin de 
preocupar per res més que per encarregar a AC Advocats 
i Mediadors el que necessitin.

En el nostre despatx prestem serveis d’assessoria i de 
defensa jurídica, realitzem gestions amb l’Administració 
Pública –ja siguin recursos, tràmits de prestacions a 
la Seguretat Social, o qualsevol altre assumpte amb 
organismes públics–, tramitem expedients d’estrangeria, 

gestionem comunitats de veïns, realitzem liquidació 
d’impostos, redactem contractes i altres documents i 
qualsevol altra tasca extrajudicial.

A través de la nostra experiència professional, hem 
observat que la via judicial, en ocasions, és lenta, provoca 
un desgast emocional important a les parts i no resol el 
conflicte. En aquest sentit, el nostre despatx pretén donar 
un salt qualitatiu en la resolució de conflictes a través de 
la MEDIACIÓ.

Els nostres experts en mediació treballen amb les parts 
perquè mitjançant un diàleg respectuós puguin apropar 
les seves posicions i cercar un acord satisfactori i amb 
eficàcia de futur.  AC Advocats i Mediadors aplica aquesta 
metodologia de treball en els conflictes de família, de 
treball i empresa, entre veïns i en tots aquells àmbits en 
els que les parts siguin les que personalment participin de 
la seva resolució.

Equip d’AC ADVOCATS I MEDIADORS
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Els 5 Projectes pels pressupostos participats

Un any més, i ja és el tercer, l’Ajuntament ha apostat pels 
pressupostos participats. Una proposta de participació 
ciutadana on les Associacions de veïns i les entitats 
de barri presenten els projectes d’urbanisme que se 
sotmetran, finalment, a la votació dels veïns i veïnes.

En l’exercici 2013 i 2014 l’Assemblea de Barri de Montilivi 
va apostar per capitalitzar les assignacions d’aquests 
dos anys amb la finalitat de cobrir el pressupost de 
construcció d’un ascensor públic per a accedir a la Punta 
del Pi. Projecte que està previst que s’executi aquest 
mateix estiu i que va ser ratificat a l’Assemblea de veïns 
celebrada el passat 22 d’octubre.

Enguany la partida destinada ha estat d’1.200.000 €, 
dels quals, la quantitat assignada al barri ha estat de 
40.031 €. Les tres Entitats de Barri amb vot a Montilivi: 
l’Associació de Veïns de Montilivi, l’Associació de Gent 
Gran i l’Associació del Club Petanca van presentar els seus 
projectes i envan considerar d’altres proposats pels veïns 
assistents. Els projectes presentats i aprovats, en una 
primera fase, van ser: Recuperar la Font de l’Abella (Av. 
Montilivi i A. de Gent Gran), Ampliar les pistes de Petanca 

(Club Petanca), Instal·lar un tendal a l’escola bressol de 
l’Olivera (AMPA Olivera), Instal·lar un skatepark i adequar 
un tancat per a gossos (veïns del barri).

Una important novetat d’aquest any ha estat l’aposta de 
l’Ajuntament per a la votació electrònica i que a Montilivi, 
en funció de la participació, ha suposat 290 vots dels 329 
emesos.

Convé apreciar els 13 vots (No) segurament procedents 
de persones que no mostraven cap interès pels projectes 
presentats i que malgrat això volien exercir el seu dret 
constar en les xifres de participació.

Des de l’Associació de Veïns de Montilivi volem aprofitar 
aquestes consultes de barri per demanar el suport de 
l’associació dels veïns del barri que sensibles i interessats 
en aquests processos democràtics encara no estan afiliats 
a la nostra entitat. És necessari que la participació es 
practiqui amb normalitat per part dels veïns i les veïnes 
dels barris i una excel·lent via és a través de l’Associació 
de Veïns.
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Grup de teatre de Montilivi

Aquesta temporada els actors del Grup de teatre Montili-
vi estrenaran dues obres curtes el proper dissabte dia 20 de 

juny a la sala gran del Casal Cívic Montilivi. El nostre Casal.
Aquest curs el Grup de Teatre Montilivi ha comptat 
amb la incorporació de nous actors. Un bon dia es van 
assabentar que a Montilivi hi havia un grup de teatre i 
es van inscriure. Per a sorpresa nostra, tots han anat a 
cursets de teatre amateur, i ara han volgut donar el pas 
de voler actuar al nostre costat.

Ens referim a la Núria Pérez, la Ma. Teresa García, la 
Teresa Santin, en Marcos Ruíz, en Llorens Serra, l’Anna 
Nebot i l’Enric Ferreres. Des d’aquestes ratlles els donem 
la benvinguda al nostre grup. El repartiment de les obres 
es completa amb els veterans de “casa”, en Josep M. 
Busquets, la Francesca Falcó i la Ma. José Bautista. Els més 
fixos són, la directora Ma. Antònia Valle, i les regidores 
Remei Triola i Dolors Casanova.

Les obres que presentaran seran: 

TOTS BOJOS PER UNA TORRA. Obra original d’en J. Ferreró 
i Martí. Una comèdia d’un acte, tipus sainet, molt distreta 
i plena d’escenes còmiques, com totes les comèdies 
del seu gènere, és en l’embolic on rau la seva atracció 
principal. Ambientada als anys 50, cada personatge té el 
seu toc d’humor diferenciat i divertit.

Repartiment:
Doña Roser: Núria Pérez
Angelina:  Ma. Teresa García
Rita:  Ma. Àngels Garriga
Paula:  Teresa Santin
Simplici:  Josep M. Busquets
Albert:  Marcos Ruiz

L’ONCLE QUE ARRIBA D’AMÈRICA. Obra original de 
Ramon Montlleó i Roman. Comèdia en un acte. Va ser 
estrenada per primera vegada a Bellaterra el mes de maig 
de 1992.
Com no podia ser d’altra manera en aquesta ocasió 
també gaudirem d’un magnífic embolic que captiva 
l’atenció i el riure dels espectadors durant tota l’obra. 
Amb personatges molt singulars que ens faran passar una 
bona estona. Ambientada en el segle XXI.

Repartiment:
Sra. Manuela:  Francesca Falcó
Joana i Honorata:  M. José Bautista
Benvingut:  Josep M. Busquets
Hipòlit:  Llorenç Serra
Quima:   Anna Nebot
Ciano:   Enric Ferreres

Equip de direcció:
Remei Triola: Regidora i responsable de vestuari.
Dolors Casanova: Regidora i traspunt.
Diego Madrid: Tècnic de so i Il·luminació.
M. Antònia Valle, directora dels grups

Les dues obres s’estrenaran dissabte, 20 de juny, a les 
5 de la tarda al Casal Cívic Montilivi. A l’entremig de les 
dues obres, us presentarem una petita mostra del taller 
de dansa del ventre, a càrrec dels seus participants. 

No ens queda més que dir: molta merda!! I us esperem 
a tots.
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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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Institut Nou de Girona. El nostre primer curs

En el número anterior de la revista, el director dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament a Girona, Sr. Albert Bayot, anunciava la posada en marxa 
d’un nou institut a la nostra ciutat per al curs següent. El centre, ubicat a 
l’emblemàtic edifici Cartanyà, havia d’acollir dues línies de primer d’ESO el 
primer any amb una implantació progressiva de dues línies per curs fins a 4t 
d’ESO i ser el centre de referència de les escoles Pericot i Pla de Girona. 

D’això ja fa un any. Ara, a punt de cloure el curs acadèmic i de rebre la segona 
promoció d’alumnes, és moment de fer un balanç del que ha estat el primer 
any de vida de l’Institut Nou de Girona i de donar a conèixer als qui hi estiguin 

interessats les línies generals del nostre projecte educatiu.

Una de les actuacions generals i bàsiques de l’institut consisteix a fomentar els hàbits i els valors. És per això que 
centrem les xerrades de tutoria i les assemblees en el respecte cap a un mateix i envers els altres i reforcem la formació 
a través del diàleg i de la consideració, a més de treballar l’esperit de recerca i l’autonomia, aspectes que ens semblen 
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indispensables per esdevenir persones cíviques. Al llarg de tot el 
curs s’han anat organitzant activitats de cohesió com ara les sortides 
a l’entorn i les colònies per afavorir els lligams personals entre els 
nostres alumnes.

En relació amb el currículum, l’anglès pren una rellevància especial: a 
més de ser present en treballs i exercicis de totes les altres matèries, 
els alumnes realitzen en aquesta llengua la matèria de Música. 
Per complementar l’aprenentatge, s’ha organitzat un intercanvi 
lingüístic i cultural en anglès mitjançant la plataforma e-Twinning 
amb la Scuola Statale de Darfo, una ciutat del nord d’Itàlia. 

L’Institut Nou de Girona combina els llibres en suport paper amb els 
recursos digitals: els ordinadors propietat del centre, les pissarres 
digitals, el projecte NODES i altres suports virtuals. En aquest 
sentit, el professorat destaca la necessitat que l’alumnat aprengui a 
utilitzar i organitzar els quaderns i apunts sense oblidar, en efecte, 
la implementació de les TIC TAC a l’aula.

Una de les bases de l’aprenentatge consisteix a consolidar la 
comprensió lectora, i en aquest sentit es realitza el programa El 
gust per la lectura, on cada alumne llegeix un llibre de lliure elecció 
durant 20 minuts cada dia. A més, s’han incrementat les hores de 
Català i Matemàtiques i s’han impartit les matèries d’Economia i 
Tècniques d’Expressió. Hem posat en funcionament i informatitzat 
mitjançant l’Epèrgam la biblioteca, tasca que hem de continuar l’any 
vinent fins aconseguir que esdevingui un espai simpàtic i agradable 
per als nostres nois i noies. Finalment, també s’ha organitzat un club 
de lectura per als estudiants que desitgen aprofundir en els textos 
que llegeixen.

Apropar els nois i les noies al món de la lectura, veure i escoltar un 
escriptor, parlar-hi i intercanviar punts de vista és una experiència 
que difícilment podran oblidar. Enguany els nostres alumnes han 
tingut l’oportunitat d’oir ni més ni menys que els autors de les 
lectures obligatòries: Dolors Garcia Cornellà i Miquel Arguimbau, a 
qui han pogut formular preguntes sobre aspectes del contingut de 
les novel·les i sobre la seva vida professional.

Altres convidats al centre han estat, per exemple, Albert Planadevall, 
presentador del programa Feedbac i responsable de les xarxes 
socials de Ràdio Flaixbac, que ha fet una xerrada sobre el tractament 
de la llengua a la ràdio. I com que som partidaris d’interactuar 
amb les entitats i els centres de l’entorn, hem considerat molt 
interessant convidar l’alumnat de sisè de les escoles Pericot i Pla de 
Girona. També ens ha visitat el cantautor i professor de literatura 
Emiliano Valdeolivas, que ens ha ofert un recital poètic on ha 
interpretat, acompanyat de la seva guitarra, alguns dels poemes més 
representatius de la literatura espanyola de tots els temps. I sempre 
amb la intenció de compartir experiències, el centre ha considerat 
interessant invitar els pares i mares a tots els actes esmentats.

El paper de les famílies ha esdevingut fonamental a l’institut, i 
la bona entesa entre aquests dos eixos és indispensable per a la 
formació dels fills. Les reunions entre famílies i tutors, l’entrega de 
les notes en mà cada trimestre, les xerrades i actes de cohesió en 
general que es fan extensius als pares tenen justament aquesta 
finalitat: la implicació de manera positiva i activa de les famílies i els 
mateixos estudiants amb el centre. Hem pogut veure-ho a la festa 
de Nadal i a l’acte de celebració de Sant Jordi, en què hem obert les 
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portes a les famílies, i en les diverses xerrades d’autors i 
professionals de la comunicació. I no només això, també 
valorem la participació en activitats amb entitats i centres 
de l’entorn: aquest any hem estat presents a la plaça 
Ciutat de Figueres per Sant Jordi, hem visitat i hem rebut 
les escoles Pericot i Pla de Girona en diferents ocasions, 
hem treballat amb les biblioteques Carles Rahola i Ernest 
Lluch i hem parlat amb el Centre Cívic, entre d’altres 
actuacions.

La complicitat per a l’excel·lència. Aquest és el lema de 
l’Institut Nou de Girona, i certament hem volgut promoure, 
durant aquest curs, la participació en concursos interns 
i externs de caire matemàtic, literari, artístic, etc. com 
ara el Premi Sambori, l’Esprint, els Jocs Florals i Literaris 
Escolars, el Concurs de cartells del pla lector, el Concurs 
de portades per a la revista, etc.; i en activitats solidàries 
com ara la recollida d’aliments i de joguines, la Marató 
i el voluntariat lingüístic entre d’altres. També hem 
programat una Setmana Blava plena d’actes culturals i 
concursos relacionats amb els continguts curriculars.

Tot això i molt més, perquè hem tancat aquest article a 
finals d’abril, i els dos mesos que queden estan farcits 
d’activitats com ara les relacionades amb l’estada dels 
alumnes italians que vénen a fer l’intercanvi, el nostre 
English Day, el treball de síntesi i la festa de final de curs. 

Volem cloure aquest escrit dedicant unes paraules 
d’agraïment als membres de l’AMPA i en general a 
totes les persones que han col·laborat amb l’institut, 
que han treballat amb nosaltres i han aportat noves 
idees i propostes per al benefici de tots. Així, amb una 
tasca comuna i unint esforços, mirem cap al futur amb 
la intenció de seguir treballant pels nostres alumnes 
basant-nos en una educació on la complicitat entre el 
professorat, els alumnes i les famílies és l’eix principal.

Finalment, val a dir que tot el que hem fet es pot 
consultar a la nostra pàgina web http://agora.xtec.cat/
insnoudegirona/ i es podrà llegir al primer número de la 
revista FIL X RANDA, que es publicarà el mes de juny i 
recollirà tots els actes del centre.
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Conversem amb les AMPES

Montilivi és un dels barris més joves de la ciutat de Girona. 
Tot i que té alguns sectors històrics, com la Punta del Pi 
o Girona per Girona, l’aspecte actual de bona part del 
barri s’ha configurat al llarg de les últimes tres dècades. 
Les noves construccions s’han omplert, en molts casos, 
de parelles que han decidit plantar aquí les seves arrels i 
formar una família. 

En l’actualitat, resideixen a Montilivi més de 5.000 
persones, de les quals n’hi ha un miler que tenen entre 
0 i 18 anys. Això representa el 20 per cent de la població, 
segons dades oficials de l’any 2014 de l’Ajuntament de 
Girona. Una de cada cinc persones de Montilivi, doncs, 
es troba en edat escolar des de la primera experiència a 
l’aula fins a Batxillerat. 

Per tant, Montilivi presenta unes característiques que 
fan necessària l’existència de diversos centres educatius 
públics. A més de l’oferta privada, el barri acull una escola 
bressol, escoles d’educació infantil i primària i instituts, a 
banda del campus de Montilivi de la Universitat de Girona. 
Uns són de creació recent, l’escola bressol L’Olivera; o molt 
recent, l’institut Nou. D’altres es van inaugurar uns quants 
cursos enrere, l’escola del Pla. I d’altres que hi estan més 
que implantats. És el cas de l’escola Pericot –que acaba de 
ser remodelada de cap a peus– i de l’institut Montilivi, el 
primer del barri i que porta el seu nom.

Una nova connexió 

Davant d’aquesta realitat, fa una mica més d’un any que 
l’Associació de Veïns de Montilivi –que fa temps que 
organitza una colla d’activitats adreçades als més petits– 
va sentir l’impuls d’entrar en contacte directe amb les 
famílies del barri i va tenir una bona idea: anar a conèixer 
les associacions de mares i pares d’alumnes dels diferents 
centres educatius. 

El president de l’entitat veïnal, Ramon Ternero, explica: 
“Hi ha objectius de l’Associació de Veïns que convergeixen 
amb els de les AMPES així que ens hi vam voler reunir per 
repassar totes les activitats que el barri ja feia i convidar-
los a col·laborar en les que volguessin”. La majoria dels 
centres van respondre amb entusiasme a aquesta crida ja 
que també hi van veure moltes oportunitats.

De seguida es va crear un equip de treball que després 
de la primera trobada presencial va seguir mantenint el 
contacte de la manera com es fan les coses avui en dia: 
a través d’un grup de Whatsapp. Gràcies a aquest canal 
de comunicació es van començar a vertebrar les seves 
accions conjuntes.

El primer objectiu de treballar de manera col·laborativa 
és essencialment romàntic i, segons Ramon Ternero, 
busca que “la mainada tingui, durant la seva infantesa, 

Les famílies i els veïns treballen junts per tal que infants i joves 
s’impliquin en el barri

Créixer, participar i sentir-se de Montilivi
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unes experiències vitals que les vinculi amb el territori”. 
“La il·lusió de l’associació és que quan aquests nens i 
nenes siguin grans recordin que en aquesta plaça es feia 
un carnestoltes, en aquella altra hi fèiem xocolatades...”, 
afegeix. Pedagog de formació i acostumat a treballar amb 
joves, no és estrany que opini que per als infants “aquest 
relat és molt estructurador de les persones, integrador i 
edificant”.

Som a la terrasseta d’un bar del barri de Montilivi amb 
representants de les AMPES dels centres que han 
acceptat la proposta de l’entitat veïnal. Entre ells hi 
ha l’Eva Pueyo, una de les responsables de l’AMPA de 
L’Olivera, on la seva filla fa P-2. Després de demanar una 
beguda al cambrer, assegura que comparteix la visió d’en 
Ramon. “La idea que els nens s’involucrin en el barri és 
súper maca. Jo sóc de Montilivi de tota la vida i de petita 
participava al concurs de dibuix que es feia a la Punta del 
Pi. Fa poc vam passar-hi i em va fer il·lusió explicar-li al 
meu marit”, recorda. “Aquesta sensació de sentir que ets 
d’un lloc a vegades es perd una mica en una ciutat gran”. 

Amb aquesta afirmació se suma a la conversa en Ferran 
Ribas, president de l’AMPA de l’escola del Pla, on la seva 
filla petita hi fa cinquè de Primària. Aquest pare destaca la 
importància que “els nens i nenes s’impliquin en el barri 
perquè és una manera de fer arrels”.

Un projecte comú

Després de la reunió inicial, el grup de Whatsapp devia 
treure fum amb l’organització de la seva primera actuació 
conjunta no gens ambiciosa: una diada de Sant Jordi a la 
plaça Ciutat de Figueres. Va anar tan bé que enguany ja 
se n’ha fet la segona edició. I no era fàcil ja que no existia 
cap precedent de la celebració del dia del llibre i la rosa al 
barri! Un nou projecte creat des de zero gràcies a aquestes 
noves sinèrgies. La festa va ser un punt de partida i des 
d’aleshores han compartit més activitats. 

Les AMPES i els veïns es van sumar, al desembre, a la III 
Fira de la Joguina en bon estat del Pericot. La Teresa Vilà 
és presidenta de l’AMPA de l’escola Pericot a on la seva 
filla gran fa P-5. Com a una de les creadores d’aquest 
projecte, explica que es tracta d’una recollida de joguines 
de segona mà i que no s’han malmès per vendre-les, 
després, a preus populars. Els diners recaptats es destinen 
a la comissió de 6è pel viatge de final del curs. La Teresa 
explica que van pensar d’obrir la fira al barri, per tal de 
fer-la més àmplia i diversa. 

Després, al febrer, va venir el Carnestoltes, una activitat 
organitzada tradicionalment per l’Associació de Veïns. Les 
AMPES tampoc no hi van faltar. 

Així que poc temps després de treballar junts, els pares 
i mares i els veïns ja han col·laborat en la organització 
de diferents activitats amb orígens diversos: iniciats per 
les AMPES, creats per l’Associació de Veïns o bé ideats 
conjuntament.

PARTICIPACIÓ, en majúscules 

Implicar-se, involucrar-se, participar, col·laborar... formen 
part de la llista de verbs que apareixen repetidament en 
aquest diàleg a sis bandes que té lloc mentre es va ponent 
el sol de primavera. 

En aquest marc, en Ramon Ternero posa un altre tema 
sobre la taula. Primer, comença pel context. L’Associació 
de Montilivi fa molts anys que dinamitza activitats per tal 
que els veïns facin vida al barri, apaguin el televisor, surtin 
de casa, teixeixin relacions socials i participin del que 
s’organitza. Pel president de l’entitat –i ara ve la reflexió– 
hi ha dos tipus de participació: l’activa i la passiva. Segons 
ell: “Hi ha molta gent que creu que participa però no 
s’adona que ho fa de manera passiva. És a dir, són usuaris 
de les activitats del barri i senten que participen però 
aquestes activitats les munta algú altre. Estaria molt 
bé aconseguir una participació real dels ciutadans i, en 
especial, dels nens i nenes de les escoles i instituts del 
barri. Seria molt interessant que es preguntin: què puc fer 
jo per la meva societat, en què puc ajudar el meu barri?”. 
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“M’agrada molt això que diu en Ramon. Promoure que 
siguin els nens i nenes qui organitzin les activitats és una 
bona idea i hem de mirar de fer-ho”. En Ferran s’apunta 
a la reflexió i puja al carro de la participació activa, la 
PARTICIPACIÓ en majúscules. 

La Marisa Roca, presidenta de l’AMPA de l’institut Nou,  
també se sent interpel·lada. La seva filla fa 1r d’ESO a 
l’institut Nou, que tot just aquest curs ha iniciat la seva 
trajectòria amb 60 alumnes. La Marisa creu que és 
sobretot als nois i noies de l’institut, per una qüestió 
d’edat, a qui pertoca la responsabilitat de dinamitzar 
accions. “Ells són grans i poden fer moltes coses i, de fet, 
ja n’han fet algunes com ara la pancarta i un taller per a 
nens més petits per la celebració de Sant Jordi”, ressalta. 

Això escalfa l’ambient i comencen a sorgir algunes 
propostes, encara que només siguin un exemple, com 
anar a fer companyia a les persones grans i col·laborar 
en la recollida pel Banc dels Aliments. En Ramon Ternero 
ofereix l’associació per guiar aquests nois i noies i donar-
los un cop de mà.

Avantatges d’anar plegats

De moment, coordinar-se ha aportat beneficis tant a les 
AMPES com a l’Associació de Veïns. En Ferran explica que 
fins fa un any les entitats no cooperaven: “No treballàvem 
conjuntament, de fet, ni tan sols ens ho havíem plantejat 
perquè el nostre objectiu és donar servei a les famílies 
del nostre centre”. El pare del Pla diu que puntualment 
s’havien enviat informació d’alguns actes “però això no 
havia tingut continuïtat”.

En Ferran reconeix que organitzar activitats requereix 
un gran esforç “i quan només hi assisteixen deu pares 
et preguntes si ha valgut la pena”. Ara, com que estan 
connectats, la informació pot arribar a més gent. En 

Ramon li dóna la raó i li explica que fa poc va assistir a 
una xerrada que feien al Pericot. Si no hagués estat per 
aquesta xarxa que han creat, potser no se n’hagués 
assabentat i no hi hauria anat. “Entre tots fem més força”, 
afegeix el president de l’Associació de Veïns de Montilivi.

Pel que fa a la informació, tothom està d’acord amb la 
Marisa quan diu que és interessant que la comunicació no 
sigui només entre els associats de les AMPES i aquestes 
cap al barri sinó també a la inversa. “És molt interessant 
que les accions que organitza l’Associació de Veïns es 
puguin enviar a les famílies de Montilivi a través de les 
AMPES i així arribar a més persones”, diu la mare de 
l’institut Nou.

La Teresa, representant del Pericot, assegura que una 
millor difusió “permet una major visualització tant de les 
associacions com de les AMPES i això convé a tothom”. 
Aquest benefici se suma als avantatges econòmics que té 
el fet d’anar plegats ja que ara poden compartir despeses, 
materials i equipaments.

Les begudes es van acabant. El cel ja és ben fosc i comencen 
a venir ganes d’anar cap a casa a sopar. És hora d’anar 
plegant i en Ferran conclou que la dinàmica que han creat 
és molt bona “i segur que sortiran més oportunitats per 
seguir treballant plegats, per exemple, ara que s’acosta la 
festa major del barri”. 

Una de les companyes de conversa aprofita un moment 
en què tots estan immersos comentant idees per al futur 
i convida tota la resta. Després dels amables retrets 
habituals de per què ho ha fet –tothom volia convidar– 
ens acomiadem. L’endemà no falta un missatge de 
Whatsapp de l’Eva: “Va estar molt bé ahir”. 

Cristina Valentí
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Assemblea General Ordinària

A Girona, vint-i-tres de febrer de dos mil quinze 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 Ordinària de l’Associació de Veïns de 
Montilivi amb el següent ordre del dia:

1)Salutació.  

2) Pressupost per a 2015 i balanç econòmic de 2014.

3) Exposició del president.
 • Balanç de les activitats socials.
 • Temes d’interès general del barri.

4) Intervenció de la regidora Sra. Isabel Muradàs. 

5) Torn obert de paraula.

2) El president, i abans de tractar el 2n punt, informa 
de la complexitat que suposa per a la gestió de l’entitat 
haver de declarar l’impost de societats requerit per la 
recent Llei estatal sobre la Transparència. En aquest 
sentit sol·licita suport a socis i amics coneixedors del 
tema per a col·laborar en aquestes noves obligacions. 

Seguidament presenta el balanç de l’exercici econòmic 
de 2014 que amb data 1/1/2014 era de 66.413,52€ i amb 
data 31/12/2014 de 59.418,05€. Seguidament presenta 
el pressupost per a 2015 per un import de 49.650,00€. I 
el saldo en compte corrent de 59.418,05€ en data 31 de 
desembre. Aquest import resulta de les quotes d’activitats 
ingressades a principis de curs i destinades a fer front a les 
despeses que generen.

3)  Balanç de les activitats socials.

En relació amb les activitats fa una bona valoració de les 
mateixes i informa de la posada en marxa d’un grup de 
ZUMBA i un curset de Sardanes de manera immediata. 
Aquestes activitats es realitzaran al nou gimnàs de l’escola 
Pericot. També va informar de la organització, per a la 
Festa major, del II campionat de Ping-Pong.

• Temes d’interès general del barri.

El president presenta un informe sobre els temes de barri 
treballats durant el 2014 amb l’Ajuntament i destaca els 
següents: 

Urbanització dels accessos a la Punta del Pi i instal·lació 
d’un ascensor: S’informa de la reunió amb els veïns 
afectats que va tenir lloc el passat 22 d’octubre, en què 
els tècnics municipals amb el regidor d’Urbanisme i la 
regidora de barri,  van presentar un esbós del Projecte 
i la reserva en el pressupost, de 50.000,00€ per a la 
seva redacció. També es va presentar i votar el projecte 
definitiu “Instal·lar un ascensor al peu de les escales de 

Punta del Pi” projecte resultant de la capitalització de les 
assignacions de 2013 i 2014 dels pressupostos participats. 

Seguidament va informar de l’assignació de 40.031,77€ 
per a 2015 i dels projectes que es preveu presentar a 
votació els dies 24 i 25 d’abril i que són els següents: 1) 
Recuperació de la font de l’Abella. 2) Construcció d’un 
”Skate park”. 3) Instal·lació d’un tendal a l’Escola-bressol 
L’Olivera. 4) Habilitar un tancat per a gossos. 5) Ampliar 
les pistes de la petanca.

Per acabar va relacionar els temes més actuals i necessaris:

- Asfaltatge amb pòrtland dels carrers del sector de la 
Muntanya.

- Fer una vorera i posar una barana al c/ Turó Rodó. 

- Posar la barana que es va demanar a l’Assemblea 
General per al carrer Tuyet Santamaria.

- L’arribada d’un segon bus de 62 places per a la L11,  a 
primers de març.

Seguidament va celebrar l’execució dels següents 
temes:

- Condicionament de l’entorn de l’Escola Pericot i 
petanca.

- La cessió del gimnàs del Pericot per a fer activitats en 
horari extraescolar.

- La instal·lació de la segona taula de tennis-taula a la 
plaça Ciutat de Figueres.

4) Intervenció de la regidora Sra. Isabel Muradàs.

La regidora saluda als assistents i presenta el seu informe 
de demandes i d’actuacions:

En relació amb la Línia 11 celebra la demanda de millora 
que l’Associació va fer a través de la Taula de Mobilitat i 
informa que s’esperen nous autobusos més grans, com ha 
informat el president.

En relació amb la posada en funcionament del gimnàs de 
l’escola Pericot i del conveni que permetrà a l’Associació 
de Veïns organitzar activitats, explica, les dificultats, ja 
superades, per construir-lo. I és que val caldre realitzar 
unes excavacions abans de fer els fonaments del col·legi, 
cosa que va encarir el preu final de l’obra i va impossibilitar 
fer el gimnàs alhora amb l’escola nova. 

Va celebrar que l’organització organitzés un campionat 
de tennis taula, cosa que va relacionar amb la recent 
instal·lació d’una segona taula fixa de ping pong a la plaça 
Ciutat de Figueres. A petició de la Federació, s’han posat 
taules a diferents barris per revitalitzar aquest esport.
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La Sra. Muradàs, que és regidora d’Educació i Esports 
ens va explicar que s’havia aprovat el Protocol de curses 
i esdeveniments esportius per a ordenar la organització 
de marxes i curses populars. Aquest reglament preveu, 
entre altres aspectes, la obligatorietat que les entitats 
contractin una pòlissa d’accidents a més de la pòlissa de 
Responsabilitat Civil.

En aquest sentit, va informar, que les Curses organitzades 
per les Associacions de veïns no hauran de contractar 
aquesta pòlissa ja que la contractarà el mateix Ajuntament 
i els oferirà la cobertura reglamentària. El Sr. Ternero va 
manifestar la seva satisfacció i va recordar que aquest 
proper mes de juny la Marxa Popular de Montilivi farà 
trenta-dos anys, tot un rècord d’una prova històrica, 
segurament de les més veteranes de les que s’organitza, 
amb el mèrit que s’organitza des del barri, sense més 
mitjans que la bona voluntat dels membres de la Junta i 
els col·laboradors.

El següent tema, per a nosaltres importantíssim, que 
va tractar té a veure amb el fet que els Serveis Tècnics 
estan elaborant el Projecte definitiu d’Urbanització dels 
Accessos a la Punta del Pi, esbós del qual es va presentar 
als veïns de la Punta del Pi el passat dia 22 de març.

El Sr. Ternero va celebrar la presentació de l’esbós que 
es troba penjat al web de l’Associació (montilivi.cat) 
i espera que abans que acabi el manament actual se li 
lliuri una carpeta amb el Projecte definitiu. Va insistir en 
la necessitat que durant els pròxims quatre anys es liciti i 
s’executi aquest importantíssim projecte.

En relació amb la parcel·la al costat del CAP que s’utilitza 
d’aparcament, la Sra. Muradàs, va informar que no es 
podia asfaltar per manca de pressupost, en tot cas, va 
afirmar que s’havia demanat una ajuda a la Diputació i 
que a principis de maig es faria una actuació per arranjar 
el solar, treure els clots i allisar amb un sòl de grava.

Unit al tema de l’aparcament, la Sra. Muradàs, va parlar 
de la necessària canalització de les aigües pluvials que 
haurien d’acabar desguassant a la plaça Països Catalans. 
Obra important que requeriria d’una inversió d’uns sis 
milions d’euros.

El president recorda que el solar en qüestió està afectat 
pel Pla General que preveu connectar el carrer Tuyet 
Santamaria i Castell Solterra amb la pujada a la Punta del 
Pi i l’actual carrer Josep Clarà i Ayats que dóna continuïtat 
fins a la plaça Ciutat de Figueres.

5) Torn obert de paraula.

• El Sr. Rafael Graciano informa que els arbres que hi ha 
davant de l’escala número 12 estan malalts. Ni se’ls 
ha tractat ni se’ls ha talat.

• El Sr. Francisco Montesinos proposa, els dies de futbol, 
posar cons a Lluís Pericot a l’alçada del Canis. La Sra. 
Muradàs passarà la proposta a Viabilitat. 

• El Sr. Francesc Arnal es queixa que hi ha promeses 
que no es compleixen en relació amb la situació 
deplorable d’abandonament de la parcel·la del CAP i 
que considera que el barri es troba descuidat.

• El Sr. Narcís Vivolas demana habilitar un espai de Pipi-
can darrere de l’escola Pericot. El president informa 
d’un projecte participat per habilitar un tancat a 
l’Avinguda Montilivi. En tot cas restem al resultat de 
la consulta de Participació els dies 24 i 25 d’abril.

Quan són les 21:15h s’aixeca la sessió.

Vistiplau, el president.

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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