Casal Cívic Monlivi
Obres de millora al Casal Cívic de Monlivi durant la pandèmia
L’Equipament manté els serveis essencials
i ofereix una programació estable amb un munt d’acvitats en línia
El Casal Cívic de Girona-Monlivi, gesonat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha aproﬁtat els mesos de conﬁnament
i restriccions per acvar les obres de climatzació de la
primera planta de l’ediﬁci, una reivindicació històrica per
part de les persones usuàries.
Els efectes de la pandèmia també han trasbalsat la normalitat del Casal Cívic de Girona-Monlivi, que va haver
de tancar les portes durant els mesos de març, abril i
maig de 2020, però que es va posar en marxa novament
a parr del mes de juny del mateix any. Des d’aleshores,
l’acvitat del centre s’ha hagut d’adaptar a la nova situació amb l’acvació de tots els protocols de seguretat,
però no s’han deixat de prestar els serveis més bàsics,
com ara els de podologia, perruqueria i, de forma intermitent, el menjador.
El Casal ha connuat programant un munt d’acvitats
que, si bé no s’han pogut realitzar de forma presencial,
sí que s’han pogut seguir en la modalitat online. Aquesta
fórmula ha permès a molta gent apuntar-se a les classes
d’Esraments, Relaxació, Memòria, Mobilitat, Creavitat
a través de la narració i molts altres tallers, també en línia, organitzats per l’Associació de Veïns i l’Associació de
Gent Gran de Monlivi: Ioga, Pilates, Hipopressius, Català
i Anglès. Els tallers online han ngut una bona acceptació
entre els parcipants, que han pogut seguir les classes
des de casa a través del telèfon mòbil, la tablet o l’ordinador. Moltes persones usuàries recents a les noves tecnologies han descobert una altra manera de mantenir-se
acus, fer vida social i diverr-se.

valent, les que freqüentaven la cafeteria-menjador o les
que omplien la primera planta de l’equipament els dies
de ball o de teatre.
Les obres també han comportat la modiﬁcació integral del
sostre de la primera planta, la renovació de la il·luminació
i millores en el so. Tot plegat garanrà el benestar de la
gent i la qualitat de les acvitats.

Fins que no es reverteixi la situació, el Casal no podrà
reacvar algunes acvitats presencials com el tennis de
taula, el billar, els jocs de taula, la petanca o les acvitats
de la sala de lectura de la biblioteca. Les úniques acvitats presencials que s’han manngut amb un aforament
limitat són les adreçades a la mainada, organitzades per
l’Associació Lúdica la Diana i el Centre Obert de Palau.

Està previst que les obres acabin abans de l’esu, cosa
que permetrà reacvar el servei de menjador, gesonat
per l’empresa Plamurfoods, propietària de les famoses
bogues “La Vianda” de Girona. El menjador del Casal
ofereix un preu social i un menú de qualitat en un entorn familiar, ideal per culvar les relacions socials i enforr els lligams amb el barri, coses molts necessàries en
aquests temps tan dicils.

Obres de climatzació

Esperem poder-nos retrobar tots ben aviat en aquestes
instal·lacions millorades.

La gran novetat d’enguany són les obres de climatzació
del Casal, que es van licitar el 2020 i que van començar,
en plena pandèmia, el mes de novembre del mateix any.
La instal·lació de l’aire condicionat era molt demanat per
les persones que feien acvitats siques a la Sala Poli-
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