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Si ets veí del barri de Monlivi i et ve de gust col·laborar
amb l’Associació de Veïns, t’oferim moltes possibilitats a
la teva mida i disponibilitat. A temps parcial, en acvitats
educaves, d’organització, de lleure, solidàries... o amb
més dedicació en els temes de barri, formant part de la
Junta Direcva.
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Si t’engresca la proposta, envia’ns un correu a l’adreça
avmonlivi@gmail.com i ens posarem en contacte amb
tu.

Ajuda’ns a difondre la revista del barri
Tens a les teves mans la revista de l’Associació de Veïns
de Monlivi, publicació del barri i pel barri, que acudeix
a la seva cita amb els veïns i veïnes, des de fa més de
trenta anys, pels vols del mes de maig. La revista és ﬁdel
tesmoni de l’acvitat i vitalitat de l’Associació i del barri
de Monlivi.
Volem arribar a totes les llars del barri, que les famílies
coneguin de primera mà els temes del barri, les nostres
pecions, les actuacions previstes per l’Ajuntament i el
munt d’acvitats que organitzem i altres que amb la teva
ajuda podrem realitzar.
L’exemplar que fulleges és un autènc memoràndum
anual d’actualitat, que vol ser un tesmoni, de primera mà,
del moviment associau del barri i la seva transformació
imparable.

ACTIVITATS

JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ
Ramón Ternero Laborda
Dolors Estañol Pibernat
Blas Rubio Seco
Conxita Pérez Alonso
Anna Mir Roma
José Artacho Roger
Carme Subirana Pla
Antonio Chia Rodríguez
Juan López Cuenca
Feliciano Heras Ruíz
Jordi Catà Casllo
Soledad Rodríguez Tarifa

Ajuda’ns a fer socis-sòcies

Blas Rubio Seco

El més important d’una associació és tenir socis. Les
persones associades donen sent a l’existència i l’acvitat
de l’Associació.

Dolors Estañol
Conxita Pérez Alonso
Anna Mir Roma

Aquest 2022 l’Associació s’esmerça en recuperar socis
perduts, en bona part, per la crisi sanitària. Necessitem
recuperar les quotes per a mantenir, sobretot, les
acvitats “de franc”, obertes al barri i a la ciutat; Sardanes,
Castanyada, Havaneres, Sant Jordi, Nadal...

Maria Jesús Gómez
Carme Subirana Pla
José Artacho
DISSENY PORTADA I WEB

IMPREMTA PAGÈS, SL
Dipòsit Legal: GI-664-2007

Et demanem que difonguis la revista als teus veïns
i contactes i els engresquis a fer-se socis. Per a més
informació ens podeu trucar al telèfon 639 379 138 o
enviar un correu amb les dades personals del nou soci a
avmonlivi@gmail.com

CONTACTA’NS

Moltes gràcies per la teva col·laboració i els millors
desitjos de benestar i salut.

www.monlivi.cat |
@AVmonlivi |
avmonlivi@gmail.com

Diego Madrid Ribera

/avvmonlivi
@avmonlivi

La Junta de l’Associació
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Salutació de l’alcaldessa

s’hagi completat la tramitació del contracte i ja entri en
servei.

Hem trobat a faltar les festes de barri. Les conseqüències de la pandèmia ens han obligat a un parèntesi de dos
anys, on l’acvitat social ha quedat reduïda a la mínima
expressió, on hem enfocat les nostres forces a treballar
per reduir l’impacte de les restriccions provocades pel
virus. El conjunt de la ciutat, i també l’Ajuntament, hem
prioritzat donar solució a les conseqüències sanitàries,
socials i econòmiques de la crisi. Per això, i aproﬁtant
aquest espai que em cediu, el primer que vull fer és agrair
a tothom l’enorme solidaritat i l’enorme capacitat d’esforç i resiliència. Hem viscut un període molt complicat
de la nostra història recent, durant el qual crec que ens
hem enfort com a societat.

També hem concentrat molts esforços en les tasques de
renovació i manteniment: a les escoles, als parcs infanls,
a la via pública, al transport... Sabem que encara hi ha
molta feina per fer, la ciutat és molt gran i té urgències de
tota mena, però estem compromesos en aquesta millora
del dia a dia. Per exemple a Monlivi estem treballant en
un camí escolar segur, hem instal·lat una càmera de seguretat lectora de matrícules, i esperem executar ben aviat
millores pendents en voreres i parcs i en la il·luminació
d’encreuaments.
Vull agrair a l’Associació de Veïns de Monlivi la collaboració i la implicació que han demostrat des de sempre. La recuperació de la festa major és la millor nocia
perquè signiﬁca que l’entat manté les ganes i la il·lusió
de treballar per al barri, tal i com he pogut comprovar
amb l’organització del Carnestoltes o la Festa de Nadal.
Aproﬁtem aquests moments de trobada per diverr-nos i
construir plegats la Girona del futur.

Ara anem recuperant mica en mica tota l’acvitat, carrer
a carrer, barri a barri. Els serveis públics no han deixat mai
de funcionar amb tota la normalitat possible, i ara estem
concentrant els esforços en la recuperació econòmica i
la creació de llocs de treball. Cal donar suport a l’economia producva, perquè aquesta és la clau del nostre estat
del benestar. I també tenim dues grans prioritats davant
aquesta nova etapa: seguretat i neteja. En seguretat, hem
modernitzat la Policia Municipal i han entrat en servei
nous agents. I en neteja hem aprovat un nou contracte
amb moltes millores imprescindibles, com la recuperació
de l’ús de l’aigua a tots els carrers de la ciutat. Això serà
un avenç que podrem veure a parr de la tardor, un cop

Molt bona festa major a tothom!

Marta Madrenas i Mir
Alcaldessa de Girona
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Per una Església Sinodal, experiències de camí junts
El papa Francesc ha convocat pel mes d’octubre del 2023
a Roma un sínode, amb el lema: “Per una Església sinodal:
comunió, parcipació i missió.” El procés d’inerari del
Sínode es va obrir el 9 d’octubre de 2021 a la Basílica de
Sant Pere del Vacà, i el 17 d’octubre a totes les diòcesis
del món. I ﬁns al mes d’abril del 2022 hi haurà la fase de
treball diocesà dels sínode, amb les aportacions dels grups
parroquials, moviments i altres. Del mes de setembre del
2022 al març de 2023, hi haurà la fase connental del
sínode, on les diferents conferències episcopals faran el
discerniment dels documents en base a cada connent.
Finalment a l’octubre del 2023 hi haurà a Roma la
celebració del sínode pròpiament dit. És el primer en què
tot el Poble de Déu està cridat a parcipar-hi de manera
acva, perquè la seva veu serà escoltada. En sinodalitat
hem d’escoltar-nos i parlar molt entre tots els batejats,
amb llibertat per parlar i escolar-nos mútuament.

un missatge al darrere de l’evangeli que hem llegit aquell
diumenge. Som comunió quan tots plegats parcipem
del mateix missatge de Jesús, i el portem a la nostra vida.
En fem pregària, en fem relació mútua, en fem conﬁança
i servei.
En parcipació: en entrar a l’església trobem un arbre de
cartró, i se’ns convida a escriure-hi els nostres missatge,
les nostres pregàries, els nostres anhels, il·lusions, dubtes
i pors. Fem parcipació quan ens impliquem en la vida
de la parròquia —cadascú al seu nivell— comparnt tots
junts aquest camí que anem teixint —decorant l’arbre—
amb la nostra vida.

En missió: des del grup de Càritas de la parròquia se’ns
convida a adquirir a parr de 5€ una ampolla de vidre
de colors amb un missatge en posiu i d’esperança. Els
diners recollits aniran desnats a ﬁnançar els projectes
de Càritas Interparroquial de Girona ciutat. La nostra
missió en el món és portar un signe d’esperança i vida,
amorosint-ne el dolor i el sofriment de molts. Un missatge
en una ampolla és el signe d’aquesta missió cap enfora de
la nostra comunitat.

En aquests moments de crisi de l’Església —per molts
mous— els crisans hem de tenir la força de discernir
els signes dels temps, i interpretar-lo amb l’ajut de
l’Esperit Sant, per donar una resposta als reptes de la
nostra societat. No podem restar en les lamentacions i en
el “si no fos”, cal proposar, ajudar i comparr la vida amb
totes les persones d’aquest nostre món. Hem de donar
una paraula d’esmul, d’acolliment i de sent a al vida,
encara marcada per tota aquesta situació de pandèmia
que vivim.

A més a la parròquia hem fet uns grups de treball i reﬂexió,
que ens hem anat trobant per fer camí, un camí que hem
d’anar fent i aprenen a fer tots junts com a Església, en
diàleg, humilitat i ganes de cercar junts noves respostes
al temps que vivim. En el sent d’Església sinodal no
només se’ns demana caminar junts, sinó aprendre
a reunir-nos, treballar i discernir junts; cercar noves
formes d’interactuar, d’integrar-se i de prendre decisions
consensuades junts. Aquest és el repte.

A parr de les paraules que acompanyen el camí Sinodal
que ens proposa el papa Francesc —comunió, parcipació
i missió— des de la parròquia de Sant Josep de Girona,
hem volgut fer una experiència sinodal amb la implicació
de tots aquells que volen fer camí junts.
En el temps d’advent i Nadal ho hem fet amb...
En comunió: cada setmana en sorr de la missa se’ns
dona un retallable amb una imatge adient en aquest
temps d’Advent (arbre, àngel, estrella i naixement), i amb

Jordi Reixach i Masachs
Rector de la parròquia de Sant Josep
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Placeta de les germanes Úriz Pi

Les germanes Úriz Pi, dues professores extraordinàries a Girona
Pepita i Elisa Úriz Pi, dues germanes navarreses per
part de pare i catalanes per part de mare, van exercir
de professores a les escoles de magisteri de Catalunya
(Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona). Pepita —
professora de Ciències i de Pedagogia— exercí a Girona
del 1914 ﬁns el 1921 i Elisa —professora de música— des
del 1915 ﬁns els 1929.

Feminista com era va manifestar-se a favor de la dona
i de la coeducació. Era el desembre del 1919! A més
es dedicava a l’ensenyament dels adults, opció no
comparda pel sector més conservador del claustre.
Considerada lliurepensadora i anclerical, va rebre
l’embat dels sectors més clericals.
Les dues germanes es van comprometre socialment i
públicament. Durant la República, a Barcelona, van militar
polícament i ocupada Catalunya pels rebels van haver
de marxar a l’exili, a França. Des de París ajudaren a sorr
dels camps de concentració i, en alguns casos, a sorr
de la França ocupada pels nazis a mestres i companys
republicans. L’any 1950 en el marc d’una acció políca del
govern francès contra els comunistes espanyols arribats
el 1939 van ser expulsades de França. Van ser acollides al
Berlín oriental.

A Girona el 1914 s’havia creat l’Escola Normal femenina
i es reobria la Normal Masculina. En aquestes escoles
van coincidir professors i professores de gran categoria
professional. El nom més conegut és, sens dubte, el de
Cassià Costal, però n’hi havia d’altres entre elles les dues
germanes Úriz.
Pepita havia estudiat a la Escuela de Estudios Superiores
de Magisterio, a Madrid, instució que va marcar
profundament per la qualitat dels ensenyaments a
bona part de les estudiants. Pepita va ser de la primera
promoció.

Pepita va morir aviat a Berlín, el 1958. Elisa es va
dedicar intensament a treballar a favor dels infants.
El 1952 formava part del Comitè Patrocinador del dia
Internacional del Nen, juntament amb Picasso i d’altres
intel·lectuals. Van elaborar la Carta dels Drets del Nen.
Dos anys més tard la ONU proclamarà el Dia Internacional
del Nen i, ﬁnalment, el 1959, la ONU proclamarà la Carta
Internacional dels Drets del Nen. Pepita serà reconeguda
i premiada internacionalment per aquesta tasca a favor
dels infants. Morirà l’agost de 1979 al Berlín Oriental.

Per la seva part l’Elisa, mentre exercia a Girona, va ser
pensionada per la Junta de Aplicación de Estudios, el curs
1922-1923, per anar a estudiar a Ginebra la metodologia
de gimnàsca rítmica de Jacques-Dalcroze. En aquesta
ciutat suïssa va fer amistat amb Aurora Bertrana;
l’escriptora gironina en va deixar un extens tesmoni en
les seves memòries.
A les Escoles Normals gironines els anys anteriors a la
República van ser molt intensos des del punt de vista
pedagògic pels connguts progressistes i renovadors que
imparen part del professorat. També foren tensos per
la diversitat ideològica dels membres del claustre i els
canvis polícs que vivia el país, especialment la dictadura
de Primo de Riera el 1923.

Per la seva qualitat humana i professional han estat
reconegudes en l’àmbit del magisteri i, també, en l’àmbit
sociopolíc pel seu compromís per fer una societat més
justa i democràca.

Pepita va provocar tensions pel connguts dels seus
ensenyaments en una Girona molt clerical i conservadora.

Salomó Marquès
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Entrevista a Àlex Viñolas, veí de Monlivi
“Crec en l’associacionisme com a mitjà de cohesió social”

L’Àlex Viñolas és un “barri-lover” declarat. Encara
podríem dir més: és un “Monlivi-lover”. L’esma cap al
seu barri es palpa de seguida a través de les paraules que
pronuncia, amb les experiències que relata, les anècdotes
que recorda, i les reivindicacions que considera que
queden per fer. Viu al barri des de la seva infantesa i se
sent compromès amb els seus carrers i la seva gent. Per
això, durant molts anys s’ha implicat amb l’Associació de
veïnes i veïns de Monlivi.
Els valors de l’Àlex Viñolas es posen de manifest al llarg
d’aquesta entrevista, on lamenta que l’individualisme
s’està imposant per davant de la lluita pel bé comú. Està
convençut que les següents millores del barri passen per
fer-lo més inclusiu per les persones amb discapacitat, i
somia amb un Monlivi més verd i sostenible, amb menys
cotxes i més espai per les persones. A més a més, també
manifesta amb seguretat que les associacions de veïnes i
veïns connuen essent molt necessàries pels barris.

Àlex Viñolas, al balcó de casa seva, davant la seu de l’Associació de veïnes i veïns de Monlivi

Des de quan fa que vius a Monlivi i què et va portar
aquí?

Tota la meva vida he estat implicat en una entat o una
altra, per tant, diria que crec en l’associacionisme com a
mitjà de cohesió social. Jo vaig ser tresorer de l’Associació
ﬁns l’any 2003 i, durant aquest període, vaig fer de tot:
des dels comptes ﬁns a entrepans, passant per fer la
megafonia mòbil al carnestoltes.

Des de l’any 1967. Vinc d’una família humil, com la majoria
dels que coincidíem en aquest lloc remot de la llavors
Girona grisa. En el context de “desarrollismo” franquista,
els meus pares van haver de fer cua per aconseguir un pis
d’una promoció d’habitatges socials deixada en un turó,
anomenada Grup Girona per a Girona. Vagament recordo
que alguns, en to sarcàsc, ho anomenàvem “Nosaltres
per a Girona”.

Com has vist evolucionar el barri des que vas arribar?
És obvi que el creixement demogràﬁc de Girona porta
implícit una reordenació urbanísca. Ja han quedat enrere
les mancances en infraestructures, serveis, mobilitat,...

Com era el barri en aquell moment?
Què és el que més t’agrada de viure aquí?
Era una zona d’extraradi que presentava moltes mancances
per a una població que volgués viure amb condicions
dignes. Les estructures i els serveis eren mínims, alguns
d’ells inexistents. Hi vivíem poques persones. Érem gent
humil, treballadora, lluitadora i solidària, i amb moltes
ganes de solucionar els problemes.

El que m’agrada més de viure a Monlivi és la tranquil·litat
que hi ha en un barri perifèric, encara que ja hagi quedat
absorbit per la urbs. Soc un “barri-lover”.
Quines millores creus que es podrien fer encara en
aquest barri?

Quan et vas vincular a l’Associació de veïnes i veïns de
Monlivi?

Tot i que aquells problemes pels quals els nostres conveïns
(Cot, Pardillo, Castaño, Antón, Lladó, Pavón, Huertas,
Fernández, Arbat, Risco, Lladó, Cayuela, Graciano,
Marnez, Arnal, Chamorro, Ruiz, Zamora, Lozano, Maré,
Girona, Jerez, Giralt i un llarg etcètera perquè no em
voldria oblidar de cap) van lluitar perquè el barri sigui
tal com el veiem avui, segueixen pendents alguns temes

Vaig començar a col·laborar amb l’Associació del barri
l’any 1996, arran d’una assemblea.
Què et va movar a fer-ho i en què ha consist la teva
coŀlaboració?
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Entrevista a Àlex Viñolas, veí de Monlivi

Des de casa seva, al cor de Monlvi, Àlex Viñolas pot prendre el pols del dia a dia del barri

hi afegim el paper que tenen les acvitats socioculturals,
crec les associacions de veïns segueixen i connuaran
sent de gran ulitat.

enquistats de barreres arquitectòniques, pressupostos —
ja siguin parcipats o no—, neteja i seguretat. Aquests
temes són comuns a altres barris de la ciutat. Amb tantes
crisis econòmiques i sanitàries, sembla ens nguin una
mica oblidats.

Conﬁes que en aquesta etapa ﬁnal de la pandèmia es
puguin recuperar acvitats que havien quedat aturades?
Quina iniciava et fa més il·lusió que torni?

Hi ha alguna cosa que canviaria?

Tinc entès que ja s’estan reprenent paulanament
algunes acvitats o, pràccament, la majoria d’elles.
Amb l’envelliment de la població, també al nostre barri,
no estaria malament algun pus d’acvitat de caràcter
esporu desnada, no només al manteniment, sinó
també alguna iniciava que sedueixi els més joves. A tol
nostàlgia i en el sent de parcipació, recordo la gimcana
automobilísca que avui seria inviable.

A l’inici de l’entrevista parlàvem de la cohesió social.
Doncs bé, la solució de moltes de les necessitats bàsiques
ens ha portat a una societat del benestar, entesa com
un conjunt d’individus. Aquesta, juntament amb la
globalització, ha fet que els individus passin a ser el
centre de tot, els protagonistes de tot. La humanitat ha
passat de ser social a ser individual, bé sigui per mous
tecnològics, geopolícs o econòmics. No ho sé. Aquesta
transformació també s’ha produït al nostre entorn veïnal.

Com t’imagines el barri de Monlivi d’aquí a deu anys?

Per què creus que són importants les associacions de
veïnes i veïns a dia d’avui?

Si no és gaire demanar, me l’imagino com un barri verd,
amb prioritat pels vianants, accessible, inclusiu, segur,
renovable i, sobretot, habitable.

S’ha dit diverses vegades que aquestes associacions
han fet un gir i que ara tenen funcions d’oci, lúdiques i
fesves. Al meu entendre, crec que la situació actual
requereix algú que segueixi recordant als responsables de
les administracions que han sorgit nous problemes que
se sumen als ja existents. D’altra banda, també cal que
hi hagi algú que recordi als ciutadans que cal reprendre
la consciència d’allò que formem part com a individus. Si

Crisna Valen Ternero
Monlivi, 20 d’abril de 2022
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Nou servei de cafeteria i menjador al Casal Cívic

Un equipament al servei del barri, la ciutat i obert a
tothom

Amb el nom de “La Parada”, es posa en marxa aquest
servei tan necessari per a l’equipament, el barri i la ciutat.

El Casal Cívic i Comunitari Girona-Monlivi del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya
connua oferint una bona colla de serveis —com els
de podologia i perruqueria— i una programació estable d’acvitats gratuïtes. Així, després dels mesos més
dicils de la pandèmia, el Casal torna a funcionar al
cent per cent amb les precaucions sanitàries exigides
com la ulització de la mascareta a l’interior del recinte, la venlació dels espais i un control rigorós de l’aforament a les diferents sales.

També s’ha reacvat el ball dels divendres, suspès durant els mesos més durs de la pandèmia. Les restriccions derivades de la pandèmia i la renúncia de l’anc
concessionari van causar la interrupció del servei de
cafeteria i menjador del Casal Cívic i Comunitari Girona-Monlivi. El mes de març passat, però, es va reacvar l’acvitat gràcies a l’esforç de la nova empresa
concessionària i del Departament de Drets Socials de
la Generalitat de Catalunya. “La Parada” ofereix un servei de qualitat a un preu social en un entorn ideal per
relacionar-se amb les veïnes i els veïns.

A les instal·lacions del Casal s’ofereixen acvitats per
a tots els gustos i edats. Hi ha acvitats siques com
esraments i reeducació postural i mobilitat arcular
i toniﬁcació, i d’altres relacionades amb la dansa i el
moviment com el country, la dansa del ventre o el zumball. Per a la gent més gran i amb problemes cognius
es fan dues acvitats de memòria i una d’esmulació
dels sents. Les persones amb inquietuds arsques
poden assisr a les classes de dibuix i pintura i els
amants de la dansa tradicional, als cursets de sardanes. Per a la gent més jove, s’ha organitzat un taller
de dansa contemporània que potencia la improvisació
i les tècniques més innovadores.

La cafeteria menjador, ubicada al primer pis de l’equipament, està oberta ma i tarda, de dilluns a divendres
i s’hi serveixen esmorzars i berenars a molt bon preu.
El servei de menjador funciona de 13.00 a 15.00 h i
s’hi ofereixen menús a parr de 7,20€. Les persones
jubilades associades al Casal poden menjar per 5,85€.
Durant les primeres setmanes de servei, el menjador
s’ha omplert diàriament i l’empresa s’està plantejant
fer dos torns per poder atendre tothom. “La Parada”
també ofereix menjar per emportar i un servei a domicili (amb suplement) adreçat a les persones que no es
poden desplaçar o que tenen problemes de mobilitat.

L’Associació de Veïns de Monlivi i l’Associació de Gent
Gran de Monlivi són dues entats arrelades al barri que també organitzen un munt d’acvitats al Casal,
com ara ioga, pilates, ball en línia, sevillanes, tai-txi,
hipopressius, escacs, teatre, punt de creu, puntes de
coixí, cursos de lectura i escriptura, anglès, català o
converses de francès.

A banda del servei de menjador, les persones parcipants de l’equipament poden gaudir de tots els serveis
que ofereix el Casal com els jocs de taula, el servei de
biblioteca, la pràcca del billar, el tennis-taula, la petanca o apuntar-se a les acvitats gratuïtes que programa l’equipament. Aquestes acvitats estan relacionades amb l’exercici sic, el ball, la dansa, la creació
arsca o el manteniment del cos i de la ment.

El Casal Cívic i Comunitari Girona-Monlivi té les portes
obertes a totes les entats que treballen per la comunitat i col·labora amb altres instucions i equipaments
del barri com l’Instut Ermessenda de Girona, el CAP
de Monlivi o el mateix Ajuntament de Girona.

Els divendres, cada quinze dies, hi ha ball a la Sala Polivalent, una acvitat que també es va haver de suspendre a causa de la pandèmia. Des del mes d’abril l’Associació de Gent Gran de Monlivi ha tornat a incloure a
l’agenda aquesta acvitat tan esperada.

Xavier Castanyer i Angelet
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Joaquím Ruyra i Girona
Els carrers i places de la ciutat de Girona compten amb un
notable conjunt d’escultures dedicades a personatges, a
fets rellevants de la ciutat i a elements caracteríscs de
la vida quodiana. La distribució, però, d’aquestes escultures no és equitava. La majoria es concentren en els
barris del centre i l’eixample de la ciutat, en alguns ni tan
sols n’hi ha.

Catalans. Blanes en manté el record ben viu amb el nom
d’una escola pública i el del passeig marím, a més d’una
ruta literària que ajuda a descobrir llocs que l’inspiraren,
i el 1958, any del centenari del seu naixement, van collocar al passeig marím una escultura que representa
fra Sadurní dels Ocells, personatge de la seva obra Les
coses benignes (1925). Girona no li ha atorgat una atenció especial. L’Escola de Magisteri havia dut el seu nom,
Narcís-Jordi Aragó fa constar Ruyra dins la publicació La
Girona dels poetes, i la vetllada literària Nit de Poetes l’ha
homenatjat en dues ocasions —el 1999, sota la direcció
de Joan Ribas, i el 2018, amb mou del 25è aniversari
amb Mar Peraferrer com a director. Però penso que no
és suﬁcient.

L’Associació Amics de la UNESCO de Girona el curs 20012002 va posar en marxa el projecte educau i ciutadà
“Apadrinem escultures” amb l’objecu de fomentar el coneixement de les peces escultòriques dels espais públics,
promoure’n l’esma i valoració, i animar la ciutadania a
tenir-ne cura. Des de l’inici el nostre projecte va ser adoptat per l’Ajuntament de Girona com un recurs educau
més coordinat des de La Caseta, pel que fa a la tasca dels
centres educaus de la ciutat. Al cap de poc temps, “Apadrinem escultures” es va estendre a d’altres poblacions i
també s’ha consolidat a Salt i a Santa Coloma de Farners.

En el Dossier de treball per al professorat del nostre projecte “Apadrinem escultures”, un dels apartats proposa
imaginar una escultura, és a dir, fer el projecte d’una
peça escultòrica. Doncs es tractaria d’això: imaginar què
es podria fer per deixar constància de la petja de Joaquim
Ruyra i Oms. La proposta que llancem és innovadora
dins del projecte i a la ciutat. És una idea parcipava
al cent per cent donat que es tractaria de formular diferents projectes d’escultura per part dels alumnes de la
mà dels seus respecus professors de plàsca i de literatura —s’ha de conèixer bé el personatge per trobar-ne els
trets més signiﬁcaus de l’obra a crear. Transcorregut el
temps marcat per crear els projectes, se n’hauria de fer la
presentació i exposició per tal de poder-los valorar i triar,
amb un procés parcipau del barri.

Des de l’Associació Amics de la UNESCO de Girona fem
una proposta a l’escola Pericot i l’INS Monlivi: idear un
projecte per fer una escultura dedicada a l’escriptor Joaquim Ruyra i Oms (Girona, 1858 – Barcelona, 1939), per
posar a la placeta Joaquim Camps i Arboix, situada a una
banda del carrer Joaquim Ruyra, entre els carrers Andreu
Tuyet i Santamaria i Emili Grahit.

En el capítol Cultura i ciutadania del seu Breviari de ciutadania, Carles Rahola i Llorens diu: “Hi havia a Grècia un
escultor que treballava anys i anys les seves obres i només
estava content quan les veia a l’aire lliure, sota la llum del
sol, i semblava que les donzelles es tornessin més formoses en contemplar-les, i que els infants s’hi senssin invenciblement atrets com per un misteriós encís, que no
era l’altre que el de la bellesa i l’harmonia de proporcions
de l’estàtua vivent, nimbada d’una glòria eterna”.
Amb aquesta peça escultòrica al barri de Monlivi anivellaríem una mica més el reparment d’escultures a la
ciutat i seria un senzill homenatge a Ruyra, un gran escriptor, lingüista i traductor que va néixer a Girona i que
va escriure La ﬁ del món a Girona (1903). Una escultura
per recordar Joaquim Ruyra i Oms “nimbat d’una glòria
eterna”.

Ruyra va néixer a Girona i va viure a Barcelona, Arenys
de Mar i, sobretot, a Blanes, després de casar-se amb
Teresa de Llinàs. El seu nom està relacionat amb el d’altres grans noms de la literatura i la llengua catalana. Per
esmentar-ne només tres: Jacint Verdaguer, gràcies a la
seva inﬂuència Ruyra va començar a escriure en català;
Joan Maragall amb qui va parcipar en el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana, i Pompeu Fabra amb
qui va col·laborar en ser membre de l’Instut d'Estudis

Ma Dolors Reig Garganta
Presidenta Associació Amics de la UNESCO de Girona
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Teatre Monlivi
Tornem a treure el cap. Tímids rajos de sol ens marquen el camí de la represa i ens hem posat una altra
vegada a la feina. Hem tornat al nostre local d’assaig,
al Centre Cívic, els dimarts a les vuit del vespre per a
preparar el nou muntatge d’aquest curs.
El balanç del 2021 va ser molt pobre tot i que ﬁnalment vam poder fer dos “bolos” de Els bojos del bisturí, un al Teatre de Salt a beneﬁci de Càrites i l’altre a
Vidreres durant el mes de juny. Després, altra vegada
restriccions que ho van parar tot. Volem agrair a l’Associació de veïns de Palau que ens deixessin el seu
local per a poder preparar aquestes dues representacions.

Vam arrencar el nou curs el mes de setembre amb
alguns canvis que ens van fer replantejar el muntatge
que teníem en preparació abans de la pandèmia. Du-

rant algunes setmanes van passar diverses obres per
les nostres mans a veure què escollíem per a treballar
aquest curs. Aquesta és una de les parts més complicades perquè s’han de conjuminar diferents aspectes
que ens permen arribar a bon port: l’obra en sí mateixa, la diﬁcultat del muntatge amb la possibilitat de
rodar-la per anar de gira i sobretot fer quadrar el personatges amb els actors i actrius del grup. Finalment
vam decidir fer un muntatge amb textos d’obres de
Dagoll Dagom i T de Teatre que creiem que ens ajudaran en el nostre treball com a grup i a més a més
us podrem oferir una entrenguda sessió de teatre.
L’estrena de l’obra Retalls i pedaços està prevista pel
18 de juny a les 6 de la tarda al Centre Cívic Monlivi.
Us hi esperem a tots.
Abans d’acabar, volem agrair de tot cor a l’anc equip
de direcció del grup, la Maria Antònia Valle, la Dolors
Casanovas i la Remei Triola, tota la feinada i entrega que hi han dedicat durant tots aquests anys i que
sense elles ara no seríem aquí. Els que hem agafat el
relleu només esperem estar a l’alçada de la seva feina
i de la fantàsca herència que ens han deixat.
Salut i cultura
Narcís Juanola

El dia Internacional de les Dones
Una trobada intergeneracional el Dia de les Dones

que s’ha avançat força en alguns àmbits pel que fa a
la igualtat entre homes i dones, també es va posar de
manifest el llarg camí que encara queda per recórrer.

Amb mou del Dia Internacional de les Dones, el Diari
de Girona va organitzar una entrevista a quatre usuàries del Casal Cívic i Comunitari de Girona-Monlivi
que va contrastar les vivències de dues generacions
de dones. A la trobada hi van parcipar Maria Termes
i Àngela Hernández, nascudes en temps de la República però que van passar tota la joventut sota el jou del
franquisme. L’experiència de la Maria i l’Àngela es va
posar en contrast amb les vivències de dues alumnes
de 3er d’ESO de l’Instut Ermessenda, Bruna Vaca i
Helga Font, nascudes a les primeries del segle XXI.

L’entrevista completa es pot consultar a l’enllaç següent:
hps://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/03/08/havia-vist-mai-homeanant-63555817.html

Les quatre dones van parlar obertament d’algunes
qüesons relacionades amb el món laboral, les oportunitats per estudiar, les relacions de parella, la llibertat sexual, les convencions socials o les llibertats
políques. Si bé durant l’entrevista va quedar palès
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...acvitats, acvitats, acvitats,...

Zumba, Sevillanes, Guitarres i havaneres,
Hipopressius

Ioga, Recital de poemes,
Fira de la Joguina
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Pilates
i ara tots ho fem com cal
Fem la vaca i fem el gat
movem lumbars, baixem pelvis
poc a poc i controlat
això no ho faria ni l’Elvis
(esrats caps per amunt)
Ens esrem caps per amunt
vigilem zona lumbar
ara ja en sabem un munt
que no es pugui carregar
Amb les cames entaulades
acvem musculatura
ara i totes les vegades
la panxa se’ns posa dura

A pilates ens trobem,
la Sònia ja ha fet recompte
hem saludat la gent,
comencem amb molt de compte

Ara de punta ara ﬂex
rodem a dreta i esquerra
treballem abdominals
i amb les cames donem guerra

(comencem drets)
Cap al sostre esrem cap,
controlant respiració
i amb molta concentració
la columna hem allargat

Fem el “hundred” que en són cent,
amb la respiració
i ja als vint la sensació
d’abdominal ardent

Fem que sí i fem que no,
esrant les cervicals,
sento un “crec”, però sense por
se m’obliden tots els mals

Ara el roll-up ja toca
exercici que m’agrada
fa mal però és una passada
quan la ma en el peu s’aboca

Endarrere i endavant, les espatlles rodarem,
pit enfora pit endins
poc a poc ens acvem...
ja sembla que anem més ﬁns!

Amb la planxa i la planxa lateral
braç ben amunt com cal
ens enform la panxa,
aguantant maluc ben alt

Posem les mans al maluc,
pugem l’esquerre, ara el dret
jo ho faig tan bé com puc
moviment sexi i picant l’ullet

Després de fer la sirena
diem adéu al mal d’esquena
sempre el melic endins
potser així ens veurem més ﬁns?

(ﬂexió de columna)
A la primera ni toco el terra,
pes a la punta, pes al taló,
a la tercera dono més guerra
la cama esro des del garró

I ara ja per acabar, profunda respiració,
i jo acabo ben content
després d’haver treballat per a senr-nos millor
tant del cos com de la ment

(quadropèdia)
Ens posem en quadropèdia,
postura piramidal
ens ho sabem d’enciclopèdia

Maite Ros i Ferran Ribas
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Coral Monlivi, reprenem els assajos

Coral Monlivi abans de l’assaig, 4 de maig de 2022

La coral està formada per uns 14 cantaires i està oberta a
noves incorporacions. T’hi esperem!!!
Els assajos els fem dimecres de 20.15 a 21.45 h al Local
Social de Monlivi ubicat a la Plaça George Orwell (costat
escola Pericot).
Dani Mancebo Blanco

En el mes d’octubre la coral de Monlivi va reemprendre
els assajos que a causa de la pandèmia va haver de suspendre temporalment.

Nascut a Figueres al 1978. Cursà estudis musicals al Conservatori Isaac Albéniz de Girona, al Conservatori del Liceu de Barcelona i al Conservatori de Perpinyà. Obngué
les tulacions de professor de Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i acompanyament, Harmonia, Contrapunt, Composició i Instrumentació. Amplià el seus coneixements de composició per a música de cinema amb José
Manuel Pagán.

Actualment, el nostre director és en Dani Mancebo que
ha donat un aire fresc a la coral on el seu principal objecu és que els integrants del grup es trobin a gust i es
diverteixin cantant, progressant i millorant cada dia. A
part de la musicalitat, treballa la interpretació dels textos
de cada cançó i la teatralització donant un color musical
diferent i més atracu.

Posteriorment es decantà per la direcció d’Orquestra cursant estudis en “La Escuela de Dirección de Orquesta y
Banda Maestro Navarro Lara” i direcció Coral del Liceu
de Barcelona a càrrec del professor Josep Prats. Ha realitzat diferents cursos amb professors de renom com Jordi
Lluch, Pere Lluís Biosca, Xavier Sans, Philippe Fournier i
Kai-Uwe Jirka.

Els assajos són molt dinàmics on hi entra també l’humor
per fer-los més distesos, sense perdre de vista la rigurositat musical com l’aﬁnació, el ritme, l’expressió i la memorització. Tot i això, no és necessari que els cantaires
sàpiguen llegir música, es treballa amb partura però
s’ulitza com a guia i poc a poc van entenent el sistema
de lectura musical.

També és el director tular de la Coral Polifònica de Figueres.

Celebració de Nadal 15 de desembre de 2021

El repertori actual de la coral és molt variat amb esls
diferents i llengües diverses.

Les obres més destacades que ha dirigit amb orquestra
i veu han estat el Réquiem de Mozart i Stabat Mater de
Pergolesi amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà.
Si vols venir a cantar amb nosaltres envia’ns un correu a
avmonlivi@gmail.com o posa’t en contacte amb la Conxita 666 426 390.
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Assemblea General Ordinària
A Girona, quatre d’abril de dos mil vint-i-dos, a les 18.30,
al local social de Monlivi, el president, Sr. Ramon Ternero
saluda els socis i sòcies parcipants i dona per constuïda
l’Assemblea General Ordinària de Socis de l’Associació.
A connuació el president presenta l’informe anual amb
els següents punts:
1. Balanç econòmic de 2021 i pressupost per al 2022
El president presenta a l’arqueig de l’exercici 2021 i el
pressupost de 2022.
El pressupost de l’exercici passat va ser de 26.992,64€,
enguany presentem un pressupost de 56.714,92€.
On cau destacar la lleu pèrdua de SOCIS, malgrat la
situació d’incertesa, l’associació va tenir baixes mínimes,
(vam passar de 355 socis a 323), cosa que va permetre
mantenir pràccament tots els tallers programats pel
curs 2021-2022.
L’evolució posiva de la pandèmia ens ha permès
recuperar, amb les AFAs del Barri la Fira de la Joguina,
la festa de Carnestoltes i la Diada de Sant Jordi. Enguany
recuperem la Festa Major, els dies 10, 11 i 12 de Juny,
amb Balls i un tastet de les acvitats del Barri: Teatre,
Coral, Sevillanes, Havaneres, concurs de petanca, curses
infanls i la històrica Marxa Popular de Monlivi.

També s’informa de reunions i seguiment d’acords
amb els veïns i les veïnes dels carrers Mas Llobet i Puig
de Monlivi i el regidor de Seguretat per analitzar les
mesures d’autoprotecció que es poden prendre contra la
onada de robatoris en domicilis que es venen pant.
3. Temes de barri
A connuació el president fa un balanç de les actuacions
realitzades i les actuacions compromeses abans de 2019
pendents d’executar.
Pecions ateses:
1. S’ha reparat amb pòrtland l’accés al local social de
la petanca i l’Associació de Veïns a la plaça George
Orwell.
2. S’ha instal·lat uns bancs al Parc de la Pedra
3. S’ha pintat una vorera de vianants entre els
contenidors i l’anga Petanca.
4. S’ha inclòs el local social en el contracte de neteja.
Pecions pendents:
El president lamenta l’absència de Monlivi en el pla
presentat en gener de 2021 per un import de 13 milions
d’euros, ni cap previsió per a executar els projectes
parcipats de 2019.

L’Assemblea aprova els comptes de 2021 i pressupost de
2022.

• La pavimentació de la vorera entre l’aparcament del
CAP i l’aparcament de l’anga petanca (13.000€)

A connuació el president saluda el regidor de barri, Sr.
Eduard Berloso i presenta l’informe anual.

• El manteniment correcu local social del barri de
Monlivi (30.000€)

2. Acvitats

• La redacció del projecte d’arranjament dels Jardins de la
Riera Gornau a Lluís Pericot (6.000€)

El president descriu les acvitats de l’Associació:
- Acvitats siques: Ioga, Hipopressius, Pilates, Zumba.
- Arsques: Teatre, Guitarra, Havaneres i Coral
- Al carrer amb les entats del Barri: Fira de la Joguina,
Carnaval i Diada de Sant Jordi.
- Parcipació: Des de 2010 que l’Associació parcipa
amb “Girona, Temps de Flors”, enguany guarnirem els
Jardins de la Riera Gornau.
El president informa dels espais municipals on parcipa
l’Associació:
- Grup de WhatsApp i la Taula de sostenibilitat.
- Grup de WhatsApp i Taula de seguretat.
- Contactes periòdics amb la Policia Municipal.
- Taula de Mobilitat: En què el 12 d’abril es presentarà la
proposta de delimitació de la Zona de Baixes Emissions
de Girona (ZBE).
- Comissió de nomenclàtor. La darrera reunió va tenir lloc
el passat 24 de març i es va aprovar, per unanimitat,
posar el nom de les “Germanes Úriz Pi” a una plaça del
nostre Barri.

• L’Execució de la II Fase dels accessos a la Punta del Pi
que preveu traslladar el transformador aeri als calaixos
habilitats a la pujada.
• Lliurar de fanals i pals telefònics la vorera del c/ Castell
Solterra, Palau i Quer i Sant Salvador d’Horta.
• Eixamplar la vorera del c./ Tuyet i Santamaria previst en
el PMU (2016) i executat al 10%.
• Construcció d’un nou mur de contenció a l’anga
petanca i rerar els new jersei actuals.
• Cobrir la pista de la Plaça Ciutat de Figueres.
• Restem a l’espera de l’autorització per a posar en marxa
l’hort de Monlivi.
• Adoptar una solució deﬁniva a la rotonda dels carrers
Romanyà, Far i Puig de Monlivi.
El Sr. Berloso informa que la rotonda, en el seu dia es va
recepcionar amb aquest defecte i, de moment, no es pot
tocar i cal respectar la senyalització per evitar sancions.
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Assemblea General Ordinària
El regidor apunta el retard a la diﬁcultat de cedir la
propietat dels armaris de la Punta del Pi a Endesa.

Parcipació de socis i veïns:

El Sr. Àlex Viñolas apunta que des de 2011 resta pendent
d’una solució a la plaça interior dels ediﬁcis de l’illa Tuyet
Santamaria-Castell Solterra-Dr. Bolós oberta al trànsit
de persones. També que, pel fet d’estar oberta, en
ocasions, detecten grups de joves que no es comporten
adequadament. També comenta un paràgraf en el
Registre de la Propietat segons el qual, l’Ajuntament
podria converr-lo en parc infanl.

El president llegeix un correu enviat pel soci Sr. Jordi
Fontrodona en què, tot i estar sasfet amb la instal·lació
de pilones, troba que falten a la corba del Bonpreu i a la
parada del bus (L-9), sorda de les cases de la Grober,
on paren cotxes que tapen la visibilitat de la sorda de
les cases. També, segons el seu parer, no s’hauria d’haver
tancat la travessa de Pericot amb Castell de Requesens,
ni s’haurien d’haver posat tantes, formant una illeta, a
la cruïlla del c/ Castell Peralada amb l’Av. Monlivi on els
vehicles gran tenen diﬁcultat per girar a l’esquerra.

El Sr. Berloso comenta l’existència d’altres pas interns
a la ciutat i que en aquests casos s’ha de deﬁnir si és
propietat privada i informa que els serveis jurídics de
l’ajuntament estudien l’abast de l’ús públic d’aquestes
ﬁnques de propietat privada. Una opció seria la cessió de
l’espai per a fer horts urbans, com el que es vol fer a la Llar
d’Infants, o un altre servei. En tot cas tot els propietaris
han d’estar disposats a cedir-ne la propietat.
Es proposa fer una reunió monogràﬁca amb les persones
competents per desencallar el problema.
També s’informa que a la mateixa illa no tots els pisos
paguen el mateix IBI, cosa que afecta a 109 ﬁnques.
La Sra. Dolors Estañol comenta el mal estat del pont de la
Font del Rei. El regidor pren nota per consultar el seu estat.
La Sra. Estañol també comenta que l’hort comunitari de
darrera la llar d’infants no té aigua. El president explica
les gesons realitzades per a aquest hort urbà i el fet que
es troba en mans de la regidoria de Sostenibilitat.
El Sr. Berloso comenta la manca d’aigua i la cerca d’aigua
freàca per la neteja de carrers, també que demanarà
informació al regidor Sr. Terés sobre l’hort urbà.
El Sr. Antonio Rodríguez demana millorar la visibilitat de
la sorda de l’aparcament de la petanca, potser amb un
mirall. També demana que s’ampliï la vorera esquerra del
c/ Dr. Bolós. En el carrer Castell de Solterra i en el carrer
Ullastret també tenen un problema similar.
La Sra. Carme Subirana qüesona la ulitat d’alguns
“pirulis” instal·lats al barri i demana que es treguin.

L’assemblea entra en debat sobre temes de mobilitat
i s’acorda que el regidor de barri, els traslladarà a la
regidora de Mobilitat i n’informarà a l’Associació.
El Sr. Ricard Rodríguez informa que a prop de casa seva,
(Montori, 4), hi ha un ediﬁci de quatre plantes, que esta
buit, brut i ple de coloms i demana que es requereixi a la
propietat perquè tapin les ﬁnestres. També demana saber
quina previsió hi ha per a traslladar el transformador aeri
a la ubicació deﬁniva.

El Sr. Berloso ha pres nota dels temes plantejats i
n’informarà els regidors responsables i trametrà les
respostes a l’Associació. A resultes de les consultes, es
proposaran reunions amb els responsables.
Sense més temes a tractar, el president agraeix la
parcipació a totes les persones presents i clausura
l’Assemblea a les 20.20 h.
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Visplau, el president.

Un any d’acvitat en imatges

14-05-2021 Recital poesia per Temps
de
Flors amb el grup de català de l’Associa
ció
de Gent Gran

a
12-12-2021 IX Fira de la Joguin
de segona mà en bon estat

23-4-2022 Festa de Sant Jordi. Vam
aplicar el pla B per la pluja a l’escola el Pla

naval de l’AFA
5-3-2022 Comparsa de Car
Pla
el
a
de l’escol

-

19-12-2021 Recital de Nadales a la Resi
dència Geriàtrica Maria Gay

24-1-2022 Celebració a la Junta
de l’Associació

26-4-2022 Assaig teatre al Casal Cívic
Monlivi

30-4-2022 Recit
al de la Coral Mon
livi,
amb mou de le
s Fires de la Sant
a Creu
a Figueres
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25-11-2021 Llums de Na
dal a l’Avinguda
Lluís Pericot

la Coral de Monlivi
13-4-2022 Assaig de
direcció
al Local Social, sota la
o
eb
nc
Ma
de Dani

5-3-2022 Comparsa de Carnaval de
l’AFA
de l’escola Pericot

, voluntari incom1-5-2022 José Artacho
la Marxa Solidàen
t
ran
busble. Col·labo
ona
ria de Palau ACAPS Gir

Programa de la Festa Major
de Montilivi 2022
DIVENDRES 10 DE JUNY

DIUMENGE 12 DE JUNY

VII Campionat de Tennis Taula

XXXVII Marxa de Monlivi. 11 km

“Festes de Monlivi”

Sorda a les 9 h

A les 18 h a la Sala Polivalent
del Casal Cívic Monlivi

XXII Caminada popular. 6 km
Sorda a les 8.30 h
Lloc: Plaça Ciutat de Figueres.

Nit de balls de saló amb Joan Sol
A les 20 h a l’envelat
de la Plaça Ciutat de Figueres

IV CURSA INFANTIL
A les 11 h a la Plaça Ciutat de Figueres.
Prebenjamí: 1 volta (500 m.) Benjamí: 2 voltes (1.000 m.) Infanl: 3 voltes (1.500 m)

DISSABTE 11 DE JUNY
XI Torneig especial de petanca

Vermut musical

“Festa Major de Monlivi”

Grup d’Havaneres de Monlivi.
Recital de guitarra amb Gerard Molero.
A les 12.30 h a l’envelat de la Pl. Ciutat de Figueres

A les 9 h al Club Petanca Monlivi

Vermut musical
Coral Monlivi i Polifònica de Figueres
Sevillanas del grup Monlivi
Belly Dance a càrrec de Lisset

Ball amb el Duet Gerunda

A parr de les 11 h a l’envelat de la Pl. Ciutat
de Figueres. (Hi haurà servei de bar)

Festa infanl i xocolatada

A les 20 h a l’envelat de la Plaça Ciutat de
Figueres (Hi haurà servei de bar)

DISSABTE 18 DE JUNY
El Grup de Teatre Monlivi estrena l’obra

amb les cançons d’en Pep Puigdemont
A les 18 h a l’envelat de la Pl. Ciutat de Figueres

Concert i ball de Festa Major
La Montecarlo
A les 22 h a l’envelat de la Pl. Ciutat de Figueres
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Retalls i pedaços
Adaptació de textos de Dagoll Dagom, Pere
Calders i Sergi Belbel.
A les 17 h al Casal Cívic Monlivi.

Des de la Gerunda romana a l’Europa actual
Premi beca Europa. Ajuntament de Girona. Alumnes de 3r d’ESO de l’INS Monlivi
Els alumnes de tercer d’ESO de l’Instut Monlivi, durant
aquest curs, parcipen en el projecte de Coneixem Europa,
“Des de la Gerunda romana a l’Europa actual”, pel qual des
de l’Ajuntament de Girona i prèvia presentació d’un projecte
des del Departament de Socials del centre, hi ha una dotació
econòmica que permetrà a alguns alumnes fer el viatge ﬁns a
Estrasburg per tal de conèixer les instucions europees i el seu
funcionament.

El projecte està dividit en quatre blocs.
a) En el primer bloc, anomenat “ Situem Europa”, els alumnes
de 3r d’ESO treballaran la situació d’Europa vers el món a nivell sic, social i econòmic.
b) El segon bloc l’hem anomenat “Connexió Europa”, per tal
de treballar la Unió Europea, com a espai comú, com a instució, fent incís en els fonaments dels valors de la pròpia Unió
Europea.
c) En el tercer bloc, anomenat “Camins d’Europa”, es treballarà tot el tema de les calçades romanes vers les vies verdes,
quina és la connexió al llarg de la seva història ﬁns a l’actualitat.
Aquest bloc serà distribuït en diversos apartats, com ara:
· Història de les calçades
· Vies verdes (normava, ulització connexions)
· Valors europeus i diversitat religiosa
· Green cies
· Més Europa
d) I, a l’úlm, en el quart bloc, que hem anomenat “Fita Estrasburg”, es treballarà el viatge cap a Europa, en el qual els propis
alumnes seran protagonistes, promotors d’aquesta aventura,
i hauran de planiﬁcar de forma conjunta els dies d’estada a la
ciutat.
Durant el curs acadèmic s’han preparat acvitats relacionades
amb Europa i el seu coneixement des de la major part de les
àrees del currículum. Es treballaran els valors democràcs, les

llengües que es parlen a Europa, les creences religioses, les
ciutats més importants, les vies verdes, la inﬂuència de Grècia
i Roma en la cultura europea, la transformació de les ciutats
amb les noves tecnologies i els vehicles elèctrics, la coneixença dels principals monuments…
Els i les alumnes han realitzat el treball a l’aula, durant una
sessió cada setmana en grups cooperaus, guiats i tutoritzats
per la professora de socials, fent invesgació i recerca sobre
l’aspecte que els ha tocat treballar. Un cop elaborada la presentació, en faran una exposició a la resta de grups de la classe; per tant, tots els alumnes podran conèixer els aspectes
treballats sobre Europa a través de les tasques de recerca i
invesgació dels companys. La darrera comesa serà fer una
selecció del grup que millor ha invesgat tots els aspectes i
que podrà gaudir del viatge a Estrasburg per conèixer les instucions europees, la seva organització i allò que desenvolupen
i representen. La selecció la farà un tribunal format per professors del departament de socials, un professor d’una altra
àrea, un membre de l’equip direcu de l’instut i un representant dels alumnes.
Amb aquesta tasca es vol movar els alumnes i augmentar
l’interès d’aquests cap al coneixement d’Europa, i fer possible
que coneguin el funcionament de les instucions, la tasca que
desenvolupen i com poder accedir-hi un cop hagin acabat la
seva formació. Aquest impuls del que representa Europa i el
paper que exerceix en aquest món globalitzat comença per fer
conèixer als estudiants la seva importància i quina projecció
pot tenir en el futur, i també com inﬂueix en el nostre dia a dia
a través de les decisions que s’hi prenen.
Per aconseguir valorar més Europa cal fer-ho des del coneixement i la implicació de tots els països que en formen part.
La importància de la gesó que es fa, la procedència dels diferents recursos de què es disposa, les eleccions europees, el
coneixement de les diferents llengües, els representants dels
parts que conﬁguren el Parlament Europeu, les lleis i els assumptes que s’hi tracten, les seus que ocupen i un llarg etcètera, són alguns dels aspectes que es tractaran.
En un futur, hi ha incertesa en el paper que farà Europa en la
geoestratègia global, i si serà desplaçada o engolida per les
grans potències —els EUA, la Xina…— o serà capaç d’aglunar
tots els interessos dels països membres per tal de caminar cap
a un futur comú, més humanitzat, en el qual la cooperació entre els governs del nord i del sud serveixi per treballar per unir
forces i lluitar per un objecu. D’aquest projecte en destaquem l’estudi dels interessos dels països que integren la Unió
Europea que, per bé que dispars, tenen un objecu comú.
Aconseguir que el nostre alumnat descobreixi, conegui i valori
Europa és un pas envers les bones pràcques de convivència,
i un dels nostres objecus a assolir.
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Departament de Ciències Socials

L’INS Monlivi i l’FP DUAL

L’instut Monlivi és conegut a les comarques gironines,
per ser un referent en qualitat i innovació en els seus estudis de Formació Professional. La nostra oferta formava d’FP inclou 5 cicles formaus de grau mig, 12 cicles
formaus de grau superior i un cicle Ineraris Formaus
Especíﬁcs (IFE). En tots aquests cicles formaus s’inclou
necessàriament un període d’estada a l’empresa que és
obligat per tots les alumnes que cursin aquests cicles.
L’àmplia oferta d’estudis d’FP de l’instut Monlivi atreu
estudiants de totes les comarques gironines i desperta
l’interès de les empreses del nostre entorn producu, per
acollir alumnes en pràcques.
Des del curs 20-21 tots els cicles de l’instut es van acollir
a la modalitat Dual d’estada en pràcques a les empreses. Les demandes de les empreses en connua recerca de talent jove per incorporar al procés producu, i la
recerca de les mateixes de tulats especialistes, ens van
fer decidir a fer el pas i incorporar els cicles que restaven
sense modalitat Dual.

L’aventura de l’instut Monlivi en la modalitat Dual es
va iniciar el curs 13/14 quan el cicle de GM de Carrosseria
va ser pioner a les comarques gironines en les estades
Duals a les empreses i tallers del sector de l’automòbil.
Poc a poc es van anar sumant altres cicles de la família
de Transport i manteniment de vehicles, Administració i
Gesó, Informàca, Química, Electrònica, per acabar afegint el curs passat la resta de les famílies de Serveis a la
Comunitat i Seguretat i medi ambient.
L’acollida per part d’alumnes, empreses i entats ha estat
entusiasta, malgrat que les condicions d’estada Dual im-

pliquen, per totes bandes, un nivell de compromisos més
alt. Els alumnes passen d’una estada promig de 400 h a
1.000 h, pràcques que són retribuïdes per als alumnes.
Us mostrem l’evolució del nombre d’alumnes en estada
Dual dels darrers anys i comprovareu amb xifres l’evolució de la mateixa.

També és interessant destacar el nombre d’empreses i
entats que han signat un conveni de col·laboració amb
l’instut Monlivi, per acollir alumnes en estada Dual,
i esmentar com a element signiﬁcau el fet que en determinades especialitats l’oferta d’empreses supera en
escreix el nombre d’estudiants interessats en realitzar
estades Dual.

Amb totes aquestes dades i amb l’experiència acumulada al llarg dels darrers cursos, estem segurs que el projecte d’estades Duals connuarà creixent i adaptant-se
a les necessitats de l’entorn producu de les comarques
gironines. Per la nostra part seguirem dedicant les nostres energies a aquest i d’altres projectes, perquè l’FP de
l’instut Monlivi es manngui com un referent de l’FP
a Girona.
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Montserrat Carbonell (Coordinadora FP)

INS Ermessenda

Projecte EPAS
Aquest curs l’Instut Ermessenda ha entrat en el programa EPAS (European Parliament Ambassador School) com
a Escola ambaixadora del Parlament Europeu. Aquesta
iniciava té per objecu principal acostar la Unió europea
als joves de 4t d’ESO perquè en puguin esdevenir experts
i així formar els més joves de l’instut.
Les acvitats són diverses i es treballen des de l’àrea d’anglès, amb la col·laboració de les assignatures de Socials
i d’Economia. Les sessions inclouen una formació teòrica sobre fets importants de la UE (història, fundadors,
instucions, etc.), la creació d’un punt d’informació a
l’entrada del centre, treballs individuals i en grup sobre
diferents temes de la UE, acvitats per celebrar el 9 de
maig, microformacions per part de l’alumnat de 4t per la
resta de cursos, i l’aprofundiment sobre el funcionament
del Parlament Europeu i la tasca dels eurodiputats, entre
altres acvitats.
Aquest úlm punt ens va permetre entrevistar el diputat
Carles Puigdemont el passat 25 de gener per videoconferència des de les instal·lacions de Can Prunell. L’eurodiputat Carles Puigdemont, a banda d’haver sigut President
de la Generalitat, va ser alcalde de Girona i va inaugurar
l’Instut Ermessenda al setembre 2014. Un any abans
també va inaugurar l’oﬁcina d’Europe Direct, la represen-

tació de la UE a Girona, amb qui col·laborem des de fa uns
quants anys a través d’unes xerrades anuals sobre la UE,
i que ens va donar el seu suport en la preparació de l’entrevista a Carles Puigdemont. Un grupet d’alumnes es van
preparar les preguntes i van fer de periodistes per un dia.
Les preguntes es van centrar en el Parlament europeu i
els eurodiputats, i també es va explicar en què consisteix
la Cofoe (Conferència sobre el futur d’Europa), una plataforma creada fa poc més d’un any i que pretén escoltar la
veu dels ciutadans en quant a propostes d’un futur millor
per la Unió europea. També es va poder comentar breument l’impacte del Brexit i la situació d’Irlanda del Nord,
les oportunitats que ofereix la UE als joves ciutadans, així
com altres temes de políca general que van sorgir en el
torn obert de paraula. La presència de TV Girona i d’Europe Direct va acabar de donar un toc solemne a la parcipació de Carles Puigdemont a l’aula.
L’entrevista va ser un èxit i va marcar un punt culminant
del programa EPAS que està portant els seus fruits en tots
els sents.
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Elizabeth Buck Gili
Professora d’anglès i coordinadora del projecte EPAS.

Promoció 2013-22. Alumnes de 6è, Escola Pericot

El curs de sisè que va inaugurar l’Escola Pericot al barri, ara ens acomiadem!!!
Han estat uns anys intensos… Les famílies de sisè ens acomiadem. Fem memòria i recordem amb molta il·lusió el
primer curs de P3 quan els nens i nenes van estrenar una
nova escola, al Barri de Monlivi: EL PERICOT!!!
A l’Escola tot era nou de trinca, a l’inici el pa tenia molt
pocs elements de joc o quasi cap, l’entorn de l’escola estava poc preparat per la mobilitat i l’arribada de tantes
noves famílies que això suposaria; però hi havia el més
important, un grup de pares i mares acu i unit, amb
ganes de fer pinya i mantenir sempre l’harmonia i bona
convivència.
Estem segurs que la implantació de l’escola Pericot al Barri de Monlivi ha marcat uns abans i un després. Amb una
AMPA molt acva des dels inicis, col·laborant amb totes
les acvitats del barri: El Carnestoltes, la Fira de la Joguina, Festa de Sant Jordi, Festa Major... i aportant iniciaves
per millorar i construir plegats un barri millor!

Ara que els nostres ﬁlls i ﬁlles enceten un nou camí cap
al Instut, queda el més important que són els bons records viscuts. L’harmonia que hi ha hagut i que connuarà havent-hi amb tots els veïns i comerços del barri, i
que els nens i nenes han fet “poble”, enmig d’una ciutat,
interactuant amb tothom, jugant i fent amics a la plaça
Figueres, a la plaça de les bicis, a la pedra, i a totes les
places i carrers.
Volem fer un agraïment especial a tots els membres de
l’Associació de Veïns de Monlivi, amb Ramon Ternero al
capdavant. Els agraïm sempre la seva bona predisposició,
per estar oberts i recepus a totes les propostes i acvitats i a fomentar aquesta bona sintonia de barri.

Per nosaltres aquest és un Sant Jordi molt especial, per
dos mous, primer perquè han estat dos anys en què no
l’hem pogut gaudir tal com ens hagués agradat i segon
perquè els nens i nenes de sisè estan molt entusiasmats
amb la venda de les butlletes pel sorteig de Sant Jordi;
organitzant els tallers, les parades, que anirà desnat al
seu molt desitjat viatge de ﬁ de curs i per a la celebració
de cloenda d’aquest curs! Iniciaves que, als pares, ens
tenen ben fascinats!
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MOLTES GRÀCIES A TOTHOM.
BONA FESTA MAJOR!

Famílies de sisè de l’Escola Pericot

Projectes ERASMUS+ al Pericot
Des de l’Escola Pericot es fomenta l’esperit col·laborador
i europeu, parcipant del programa Erasmus+ que ofereix
oportunitats de formació en l’àmbit de l’educació.
Hem parcipat en les convocatòries següents:

críc i parcipau dels infants. Els alumnes de 5è de
primària, en el marc de l’English fesval, duran a terme
la representació teatral en anglès de l’obra “Democrazy,
a jungle tale”, la qual ha estat creada per la mestra
especialista d’anglès.

● “Learning to learn. L’entorn com a tercer element
educau” (2010-12)
● “Today a reader, tomorrow a leader” (2016-2018)
● “Modern Odysseus in the arms of Europe” (2018-20)
● “Democracy- crazy for acve parcipaon” (2020-23)

Per potenciar la relació entre alumnes dels països
parcipants, s’estan portant a terme videoconferències
per comparr diferents experiències, les quals permeten
als alumnes infants europeus com ells i posar en pràcca
de manera signiﬁcava la llengua anglesa.
També s’ha fet un intercanvi de postals de Nadal amb les
diferents escoles i també es faran postals per felicitar la
Pasqua.

L’objecu d’aquests projectes és comparr experiències
educaves amb els diversos països parcipants,
fomentant la identat europea, la ciutadania acva i la
parcipació en la vida democràca.
En aquesta edició hem fet equip amb l’escola “Dječji
svijet” de Croàcia, l’escola “2nd Kindergarten of Peania”
de Grècia, la “Compressive Instute Mili” d’Itàlia i la
“EFC Liberté” de Bèlgica.
L’eix vertebrador d’aquest úlm projecte és el treball dels
valors democràcs, el foment de la parcipació acva i el
respecte per la diversitat.
Els nostres alumnes duran a terme les acvitats
proposades en el marc de les diverses mobilitats.
Hem assist a jornades de formació a Croàcia i Grècia, i el
dia 23 de maig rebrem els companys europeus a la nostra
ciutat.
Els alumnes de 5è de primària, en el marc de l’English
fesval, duran a terme la representació teatral en anglès
de l’obra “Democrazy, a jungle tale”, la qual ha estat
creada per la mestra especialista d’anglès.
L’escola proposa diferents acvitats per fomentar la
parcipació dels alumnes. Des d’infanl els alumnes
parcipen de forma democràca a l’hora d’escollir
els espais de treball de l’aula (minimons). També es
fomenta el diàleg mitjançant les assemblees d’aula,
moment de comparr experiències, dialogar i arribar a
acords. Aquestes potencien aptuds socials, cognives,
lingüísques i afecves tot desenvolupant l’esperit

A l’escola disposem de dos “Erasmus Corner”, un a infanl
i l’altre a primària, on es mostren les diferents acvitats
relacionades amb el projecte. A la web de l’escola també
hi ha un espai desnat a fer difusió de l’evolució del
projecte.

Aquests projectes ajuden a l’enriquiment tant dels
docents com de l’alumnat, i és una oportunitat de seguir
creixent junts com a escola.
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Escola Pericot

Escola Pla de Girona
Descobrim les capses d’aprenentatge
Des de l’Escola Pla de Girona us volem presentar un nou
projecte que hem iniciat aquest any a Cicle Mitjà seguint
amb la idea d’aprenentatge de l’escola: les Capses d’Aprenentatge. És rellevant ressaltar que aquest projecte sorgeix de la reﬂexió del currículum i les orientacions que
marca el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.

Al llarg del curs, aquestes capses es van modiﬁcant. Es
van ideant propostes noves amb temàques i propostes
diferents segons les necessitats de l’alumnat i el Currículum d’Educació Primària. Dins de les capses, incloem
temes com la Plàsca CLIL (Conngut i Llenguatge Integrat en l’aprenentatge), el Joc Simbòlic en anglès, Reptes
Cienﬁcs, la Ràdio (Radioplà), Robòca, d’entre d’altres.

Les capses d’aprenentatge són capses reals i siques i
és un pus de metodologia que ofereix propostes educaves que promouen el protagonisme de l’alumnat. A
l’interior d’aquestes, hi ha diferents pus d’acvitats i
reptes educaus enfocades a l’aprenentatge cooperau i
inclusiu. Les capses es basen en la idea que l’aprenentatge és de naturalesa social i es tenen presents les diferències individuals, ja que s’ha d’aconseguir l’esforç de tot
l’alumnat per aconseguir els objecus d’aprenentatge de
les capses. També potencien l’autonomia, la creavitat i
l’aprendre de manera globalitzada, és a dir, es presenten
i s’aprenen els diferents àmbits d’aprenentatge de forma
integrada.

Per exemple, si ens centrem en el Joc simbòlic en Anglès,
vam crear la capsa d’aprenentatge: Let’s design a Restaurant. Aquesta capsa es realitza a parr de l’anglès. L’alumnat va haver d’endinsar-se en l’emprenedoria i va haver
de dissenyar un restaurant al llarg de diferents sessions.
Van haver de pensar en la identat del restaurant, crear fulletons i la carta, preparar els plats amb materials
plàscs, i per úlm, ulitzant tots els materials vam organitzar els restaurants i es va potenciar l’expressió oral en
anglès d’aquesta situació.
També hem dissenyat una capsa que es diu Robotland i
es basa ser un espai d’aprenentatge digital. A l’interior de
les capses hi ha propostes educaves relacionades amb
recursos digitals. Per exemple, es farà servir l’Scratch,
el Lego Wedo 2.0, els ozobots, l’Scratch, el Toontasc,
el Lightbot, d’entre d’altres. D’aquesta manera, amb la
capsa de Robotland es pretén que l’alumnat comenci a
programar disposius digitals i entendre les seves funcionalitats, a dur a terme acvitats en grup ulitzant eines
i entorns virtuals de treball col·laborau i a desenvolupar
el pensament computacional i creau.
Escola del Pla de Girona
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AFA Pla de Girona
Projecte Pa
especíﬁc pel projecte pa, i comptarà amb la parcipació de les famílies i mestres d’infanl. I això és el millor
i potser també més complex del projecte: fer que totes les famílies imaginin i parcipin pel millor pa pels
nens i nenes d’infanl.

Després de dos cursos marcats pel coronavirus, enguany, des de l’AFA hem pogut tornar a organitzar les
acvitats extraescolars amb certa normalitat. Aquest
curs 2021/2022, tot i haver viscut alguns moments més
complicats a causa de la pandèmia, les acvitats que
s’estan duent a terme són les d’acollida de ma i de
tarda, esports base, aprèn a dibuixar al teu aire, funky,
anglès, robòca, creavitat i mulmèdia, mans manetes, panatge, rítmica, mecanograﬁa, arts escèniques,
judo, voleibol, bàsquet, japonès i batucada.
Aproximadament 270 famílies formen part de l’AFA,
més de 100 infants fan ús d’acollida i 192 parcipen en
les acvitats extraescolars que ha proposat l’Associació
de famílies de l’escola Pla de Girona. Aquest any, i després de l’assemblea general, s’han incorporat a la Junta les vocals Carme Amer, Maria Cano, i Núria Puigó.
Que s’han sumat a la presidenta Nídia Camacho, la
tresorera Anna Casas i la secretària Crisna López i les
vocals Elisabeth Piferrer, Sílvia Teixidor i Sanaa Chadli.
També s’han creat noves comissions que han incorporat més famílies de l’escola i que han permès fer més i
millors acvitats. La parcipació en la Fira de la Joguina, al Carnestoltes o a la Fira de Sant Jordi.

És per aquesta raó que ja hem començat a fer feina
amb l’equip direcu de l’escola per fer possible el pa
d’infanl. Seguint la normava, i també posant a treballar la imaginació, farem del nou espai de gaudi dels
infants un lloc especial i amable, perquè una de les millors etapes dels nostres ﬁlls i ﬁlles sigui encara més
feliç.
Altres projectes que engegarem seran el de fer un concurs de dibuix entre els nois i noies de primària per triar la portada de l’agenda de l’any vinent, la nova festa
de ﬁ de curs amb més acvitats (ja que fa dos anys que
no la podem celebrar) i la parcipació en la confecció
del plec de clàusules del menjador amb el Consell Escolar introduint clausulat social i millores al contracte
perquè el servei del menjador cada cop sigui més bo i
ofereixi el millor dels serveis a tots els infants.

Aquest any, però, l’AFA té com a projecte el canvi del
pa d’infanl de l’escola, un espai que necessita una
remodelació i adequació amb nous elements i installacions que el facin més modern, dinàmic i funcional.
Aquest procés es coordinarà des de la comissió Llibres,
materials i projectes de l’AFA, creant un grup de treball
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AFA Pla de Girona
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www.elmondelgos.com

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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Lluís Pericot, 36 - Tel. 972 90 27 65
pastisserialesdelicies
pastisserialesdelicies@gmail.com

ADRIÀ GONZÁLEZ
Carrer Mare de Déu del Loreto
número 23 · baixos
Girona

info@ipsofactoimmobiliaria.com
www.ipsofactoimmobiliaria.com

C/ Botet i Sisó, 16 - 17003 Girona • Mòbil 661 956 954
Tel./Fax: 972 20 22 95 • e.mail: instalmontilivi@gmail.com

Tel. 972 07 87 22

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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• 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
PLATS DE DUTXA
FORNS, CUINES I EXTRACTORS

c/ Andreu Tuyet i Santamaria, 15 - 17003 Girona
Davant de la farmàcia

Avinguda Lluís Pericot, 58, baixos - Tel. 972 225 361
whatsappp 618 376 942 - www.tuercaloca.com

Fórmules magistrals
Dermofarmàcia
Homeopatia
Fitoteràpia
Ortopèdia

Andreu Tuyet Santamaria, 16 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 28 82 - catalinariera@cofgi.org
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c/ A. Tuyet i Santa Maria
Tel. 972 22 11 82
DILLUNS: Torroella de Montgrí i Olot
DIMARTS: Girona - Palamós
DIMECRES: Sarrià de Ter / Sant Antoni de Calonge
DIJOUS: Figueres
DIVENDRES: La Bisbal d’Empordà
DISSABTE: Girona
DIUMENGE: Palafrugell / Sant Feliu de Guíxols

E-17/ 386459

Enric Claudi Girbal, 27
17003 Girona Tel. 972 20 30 33

c/ Joaquim Ruyra, 17 - Tel. 972 20 76 80
17003 GIRONA
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PORTES · TENDALS · PORTES DE BALLESTA · GELOSIES · CORTINES
PERSIANES · PROTECCIONS SOLARS · REIXES · MALLORQUINES
VENECIANES · FALSOS SOSTRES · TANQUES JARDÍ · MAMPARES DE BANY
ESTORES · PARETS MÒBILS · MOTORITZACIÓ DE PORTES DE GARATGE
REFORMES DE BANYS

CÒPIES DE CLAUS (COTXES, MOTOS, CAMIONS, CARAVANES)
REPARACIÓ DE CLAUS I PANYS · PÈRDUA TOTAL DE CLAUS
ANUĿLACIÓ D’IMMOBILITZADORS · COMANDAMENTS DE GARATGE
PANYS DE COTXES A LA SEVA MATEIXA CLAU · CARCASSES DE CLAU
DE COTXES · CLONACIÓ DE CENTRALETES D’AIRBAG · RESTEIG
DE CENTRALETES D’AIRBAG · AUGMENT DE POTÈNCIA DEL SEU COTXE

c/ Emili Grahit, 50 BAIXOS • Tel. 972 417 833 • Mób. 608 092 202 • 17003 GIRONA • alumgir50@gmail.com

• Cursos intensius d’estiu:
- Repàs, iniciació i ampliació
- Horaris: matins i tardes
- Durada: 30 hores
- Dues hores diàries, de dilluns
a dijous
- PREPARACIÓ PEL FCE I CAE DEL MES DE JULIOL
• Professors titulats
• Classes particulars i de conversa
• Grups reduïts de 9 persones
com a màxim
• Preparació per a exàmens
oﬁcials de Cambridge i de l’EOI
• Classes d’anglès i d’alemany

c/ Claudi Girbal, 23 baixos - Tel. 972 22 25 69
e-mail:girolingua@girolingua.cat
www.girolingua.cat
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Av. Lluís Pericot, 26 - 17003 GIRONA
Tel. 600 891611 - raul.construccionstello@gmail.com
www.gruptello.com

C/ Josep Clarà Ayats, 1-3 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 87 23 - 972 22 77 13
Fax 972 21 87 23
e-mail: tmontilivi@grn.es
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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
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Berta Sitjas Bonet
Fisioterapeuta col·legiada núm. 12.554
info@alipta.cat
T. 722 192 446

@alipta_fisioterapia
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BUTLLETÍ PER A NOUS SOCIS
Nom:
Adreça:
Adreça electrònica:
Data: Girona,
IBAN:
Signatura,

Cognoms:
Núm.:
CP:

de

Telèfon:
Mòbil:
Quota anual de 15 euros
de 20

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

Quan surts de casa teva
perquè et cuidin,
no te’n vas:

Tornes a la
teva llar.

CENTRE RESIDENCIAL I CENTRE DE DIA

GERUNDA

·
·
·
·

Estades permanents i temporals
Activitats i teràpies en grup i individuals
Rehabilitació i manteniment físic i cognitiu
Horaris ﬂexibles i transport adaptat
Centre de Día:
Av. de Luis Pericot,
43 baixos.

Residència:
Av. de Luis Pericot,
45 -45A.

mayoressanitas.es/gerunda

