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Editorial
Heràclit, un fi lòsof presocràtic, fa una pila d’anys, va dir “tot 
passa, tot canvia, tot fl ueix”. El temps no s’atura i per aquestes 
dates la Junta de l’Associació de Veïns ja ha organitzat les 
activitats de la Festa Major i les que s’oferiran durant el curs 
vinent 2011 – 2012. 

Un any més en què han passat moltes coses en les nostres 
vides, ben segur que a tort i a dret tothom n’ha tingut d’alegries 
i tristeses. És la vida mateixa, aquest és el contracte. 

Enguany, l’Associació de Veïns vol dedicar aquest editorial al 
record de dues persones, recentment desaparegudes, i que 
romandran presents en el pensament i el sentiment dels qui 
vam tenir la gran sort de compartir amb ells escenaris de la vida. 

En Josep Masias, que el vam saludar, per última vegada, el passat 
dia set de setembre durant el concert d’havaneres de Montilivi. 
Malauradament ja no el vam veure a les sardanes de novembre, 
i els que el coneixíem bé, també el vam trobar a faltar, a la 
cadira del costat on seia la Núria, a l’Assemblea del barri de 
primers d’any. En Josep, un veí generós, amb valors de soca-rel. 
Sempre acompanyat de la Núria, parella inseparable i present 
en tots els esdeveniments que organitzava la nostra associació. 
Gràcies a ell, com a detall, vam poder il·lustrar la revista del 25è 
aniversari amb les seves fotografi es que retrataven el canvi de 
fesomia del nostre barri. 

Quan pensem en en Josep Recasens ens envaeix un sentiment 
amarg i calmós. Un dia qualsevol, amb traïdoria, una malaltia greu 
el va arrencar de cop, com una aixada esmerla un tronc, del seu 
dia a dia. Sense gaire alè, vam deixar de veure’l. L’11 d’abril va 
morir. En Recasens era un senyor exemplar, treballador, curiós, 
lliurat als seus ideals, enamorat de Catalunya. Va col·laborar, 
una bona colla d’anys, en les activitats del Casal de Gent Gran 
de Montilivi i va ser President de l’Associació Onyar. Feia allò que 
més li agradava i quan era escaient, era polivalent... mai tenia 
un no per resposta. La seva activitat favorita eren les classes 
de català. Les agafava amb molta estima, com una mena de 
“militància”. Creia fermament en la integració de les persones a 
través de l’aprenentatge de la llengua. De manera excepcional 
va participar en el projecte de Grup de Teatre Intergeneracional. 
Ell era el nostre millor ambaixador en la presentació de les 
nostres obres i, també, actor en més d’una ocasió. També, com 
en Masias, el recordarem sempre per l’empremta que va deixar 
en l’entrevista publicada a la revista del barri en ocasió del 25è 
Aniversari de l’Associació. Al seu costat sempre, fi ns a la fi , la 
Francesca, la seva mà...
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Benvolguts veïns i veïnes del barri de Montilivi,

La salutació que cada any, des que sóc alcaldessa, us adreço amb motiu de la vostra Festa 
Major aquesta vegada pren forma de carta de comiat i d’agraïment. És any electoral i, com ja 
deveu saber, he decidit no tornar-me a presentar a la convocatòria d’eleccions municipals. Així 
doncs, aquesta és la darrera vegada que em dirigeixo a vosaltres per escrit. En aquesta circum-
stància no em semblaria adequat fer cap dels balanços que feia habitualment sinó que voldria, 
per damunt de tot, transmetre-us tot l’agraïment per la col·laboració de tots aquests anys. He 
volgut ser una alcaldessa dedicada plenament a la meva ciutat i a tots els seus barris. I m’hi 
heu ajudat molt. No només hem treballat conjuntament per intentar assegurar el major progrés 
de Girona, sinó que, des del vostre barri, heu perfi lat amb precisió i rigor aquest conglomerat 
de vivències i necessitats individuals que l’integren i que, sumades i cohesionades, conformen 
la ciutat. 

Vull destacar i agrair, molt especialment, la contribució de l’Associació de Veïns de Montilivi i de 
totes les entitats que tot l’any treballen amb generositat pel seu barri i que, ara que ha arribat 
el bon temps, preparen la Festa Major. Gràcies, també, de tot cor, per l’hospitalitat amb què 
sempre m’hi heu convidat i pel tracte cordial que en totes les ocasions m’heu ofert.
M’agradaria creure que, vosaltres també, us heu sentit tractats per la vostra alcaldessa amb 
la consideració que mereixeu. D’ara endavant, com a ciutadana, em tindreu com sempre a la 
vostra disposició.

Molt bona Festa Major a tots!

Rebeu una salutació molt afectuosa.

Anna Pagans Gruartmoner 
Alcaldessa de Girona

salutacióSALUTACIÓ DE L’ALCALDESSA
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Des de sempre, el més freqüent que es podia 
trobar a les escoles eren els llibres que feien 
servir els alumnes i els mestres per l’educació i 
l’aprenentatge. Les noves tecnologies informàti-
ques, els ordinadors i les pissarres digitals han 
arribat a les escoles, i el Pla de Girona també ha 
estat protagonista d’aquestes innovacions que 
ens obliguen a actualitzar-nos dia a dia per apro-
fi tar les possibilitats que proporcionen al sistema 
educatiu i a tot l’aprenentatge.

S’han destinat tres espais: el pati interior de 
l’entrada per les plantes ornamentals, les plan-
tes remeieres (farigola, romaní, aloe vera, espí-
gol,...) es troben al costat de les grades, i el re-
cinte tancat al fi nal del pati per l’hort pròpiament 
dit. Els espais són controlats pels alumnes dels 
diferents cicles de l’escola.
Amb jardineres i testos de diferents mides, els 
nens i nenes viuen directament el procés de dife-
rents productes de l’hort des que són llavors fi ns 
que es converteixen en “coses ja més conegu-
des” que, a vegades pensen, que només “surten 
del supermercat”.

Conjuntament amb els ordinadors, hi compar-
tint un altre espai de l’escola, hi tenim enciams, 
tomàquets, escaroles, faves, pèsols... que són 
resultats d’un projecte ecològic lligat amb la Na-
tura: L’HORT. 

El projecte de L’HORT es va començar al 2008, i 
ara se segueix a través del programa de Recursos 
Educatius de l’Ajuntament, amb la col·laboració 
d’una educadora (Sònia) que periòdicament ve 
a l’escola i assessora tant als alumnes com al 
professorat.

      

escolesESCOLA DEL PLA
Pèsols i enciams a l’escola!

És una eina positiva per la sensibilització per la cultura ambiental, per l’entorn proper, l’ecologia i el 
treball en equip. El treball a l’hort potencia el contacte amb la natura i facilita l’adquisició de com-
portaments responsables.  

El meu hort és petitó, però també és molt bufó.
Té enciams, cebes, cols, escaroles, tomàquets i cargols.

En tinc un a casa meva, potser també a casa teva.
Jo hi planto llavors com a tots els horts.

(Jana Fontrodona, 2n curs)
 CEIP “Pla de Girona”

El j t d L’HORT l 2008 i
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Posa’t guapa aquesta 
primavera amb 

Manicura i Pedicura 
Permanent SHELLAC

HOME 
DONA

CENTRE 
D’ESTÈTICA

- Teràpies facials
- Teràpies corporals
- Solàrium personalitzat
- Depilació làser
- Cavitació
     1a consulta gratuïta

TRACTAMENTS

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

10è ANIVERSARI
Promoció abonament
corporal anticel·lulític
10 sessions + 2 regal

o producte per posar a casa 
* fi ns esgotar existències
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P O R T E S
PORTES METÀL·LIQUES

Mas Ramada, 3-5 i 7
Telèfons 972 20 82 88

972 21 22 55
Fax 972 22 36 17
17004 GIRONA

c/ Joaquim Ruyra i Homs, 1 baixos
17003 GIRONA

Tel. 972 22 38 45 - 972 21 05 24

ZUNIGA
CONSTRUCCIÓ D’INTERIORS

* SISTEMES CARTRÓ - GUIX
* PALETERIA
* GUIXAIRES
* FALSOS SOSTRES

Lluís Zúñiga 
605 811 511

Riera Bugantó, 3 local A
17003 GIRONA
e-mail: comptabilitat@coogest.com

Tel. 972 20 53 84
Fax 972 20 97 43

NOVA ADREÇA
c/ Emili Grahit, 64 baixos

17004 GIRONA
Tel. 972 22 83 16

www.bikegirona.com
bikegirona@gmail.com

c/ Castell Solterra, 5 - Montilivi 17003 GIRONA

ESPECIALISTAS EN TAPAS VARIADAS

C/ Josep Clarà Ayats, 1-3 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 87 23 - 972 22 77 13

Fax 972 21 87 23
e-mail: tmontilivi@grn.es

Av. Lluís Pericot. 20-22, local 2
17003 GIRONA
Tel. 972 41 08 13
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Llaminadures
i Regals

M. de Déu de Loreto, 23  - 17003 GIRONA
Tel. 972 215 571

C/.J.Mª Corredor i Pomés, 15
17003 GIRONA

  Psicòloga i Criminòloga

Tel. 972 21 59 38 - 686 681 999

Cristina Santocildes
Bernabé
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La Dieta Mediterrània
Cada dia d’aquesta setmana prepararem un 
esmorzar amb productes tradicionals de les 
terres banyades per la mediterrània.
- Dilluns: Fruites i sucs naturals
- Dimarts: Pa amb tomàquet i embotit
- Dimecres: Fruits secs
- Dijous: Diferents tipus de pa
- Divendres: Llet i Cereals 
A més, el menjador de l’escola, també ens ofe-
rirà durant aquests dies un menú basat en la 
nostra Dieta.

El Cant de la Sibil·la
Cada any, durant la missa de la nit de Nadal, 
a totes les esglésies de Mallorca i l’Alguer es 
representa aquest Cant nascut al sud d’Euro-
pa a l’Edat Mitjana. Un “al·lot” d’uns 12 anys i 
que sosté amb les dues mans una gran espasa 
lluenta interpreta aquesta arcaica cançó per tal 
de predisposar els gentils a rebre la llum de la 
Bona Nova. Aquesta setmana escoltarem i veu-
rem vídeos d’aquesta cançó tan antiga.
                   

escolesL’ESCOLA PERICOT
SETMANA CULTURAL

“Patrimoni de la Humanitat” dies 21 a 25 de febrer.

L’any 2010 la UNESCO va declarar Patrimoni Cultural Immaterial de la Humani-
tat “La Dieta Mediterrània”, “Els Castells”, “El Flamenc” i “El Cant de la Sibil·la”. 
Aquesta setmana tots els alumnes de l’escola farem activitats i tallers relacionats 
amb aquests quatre béns immaterials.

Els Castells
Fa uns 200 anys la gent de les terres del Delta 
de l’Ebre va començar a fer castells a les  pla-
ces de les viles.
Els Marrecs de Salt, colla castellera del Giro-
nès i amb 15 anys d’història, vindran a fer un 
taller als alumnes del centre. Ens deixaran una 
maleta pedagògica amb material i vestuari pro-
pi dels castellers (faixes, mocadors, jocs,...), i 
ens ensenyaran el vocabulari bàsic (enxaneta, 
pinya, aleta...), el toc de castells (gralla i tim-
bal), les primeres passes per fer una pinya i 
començar a carregar un castell i el lema dels 
castellers: “Força, Equilibri, Valor i Seny”.

El Flamenc
El fl amenc va néixer i es va desenvolupar a An-
dalusia a partir del segle XVIII. Va tenir infl u-
ències morisques, gitanes, africanes i america-
nes, entre d’altres. 
Aquesta setmana treballarem “El cante”, “el to-
que” i el ball, les principals facetes del fl amenc. 
I la “bailaora” Maria Guarnido ens vindrà a fer 
una demostració d’aquest ball del folklore an-
dalús.
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OBERTES LES INSCRIPCIONS ALS CURSOS D’ESTIU

c/ Botet i Sisó, 16 - 17003 GIRONA
Tel./Fax 972 20 22 95 - Mòbil 629 72 24 10

instalmontilivi@gmail.com

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 

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

Codi Fuji 58RNX

Codi Hofmann
230685

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

DILLUNS: Torroella de Montgrí
DIMARTS: Girona
DIMECRES: Sarrià de Ter / Sant Antoni de Calonge
DIJOUS: Figueres
DIVENDRES: La Bisbal d’Empordà
DISSABTE: Girona / La Canya
DIUMENGE: Palafrugell / Sant Feliu de Guíxolsc/ Baldiri Reixach, 58 bxs - 17003 GIRONA - Tel. 972 218 869 - estudi@gruparco.com

Av. Lluís Pericot, 33 bxs
17003 GIRONA
Tel. 872 003 166

www.qstura.cat
info@qstura.cat



10

DESRATITZACIÓ
DESINSECTACIÓ

CONTROL TÈRMITS
 I CORCS

SISTEMES ANTI-AUS
LEGIONEL·LA

Grup Girona per Girona, escala 11, baixos
17003 GIRONA

Tel. i Fax 972 22 30 01 - Mòbil 639 36 73 85

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

c/ Riell de la Font s/n, Nau 1
17133 SERRA DE DARÓ

Tel. 972 75 59 03 - Fax 972 76 22 50
www.labroqueta.com

Llibreria - Papereria

travesses - Primitives

* FABRIQUEM I COMERCIALITZEM 
PINXOS I BROQUETES

* VENDES A MAJORISTES, 
MINORISTES I A PARTICULARS

* SERVEI PROPI A DOMICILI 
O DIRECTE A FÀBRICA

Pl. Mercat, de 3 a 9  - GIRONA
Tel. 972 21 77 04 

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

De dilluns a divendres 
de 9 a 20 h.

c/ A. Tuyet Santamaria, 17
17003 GIRONA

Av. Lluís Pericot, 52 - 54
17003 GIRONA 

Tel. 972 22 33 22



11

Carrer Nou, 23 - Tel. 972 20 27 42
Caldes de Montbui, 119 - Tel. 972 41 19 78
Joan Maragall, 28 - Tel. 972 20 61 92

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

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

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

Fórmules magistrals
Dermofarmàcia
Homeopatia
Fitoteràpia
Ortopèdia

GIRONA

FRUITES DE TEMPORADA
DIRECTES DEL CAMP

FORMATGES MANXECS
PRODUCTES ARTESANS

Perruqueria
Dona / Home

Obert migdia

EUROARTS
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Av. Lluís Pericot, 36
Tel. 972 21 77 47

GIRONA

c/ Migdia, 17
Tel. 972 22 53 78

GIRONA

“El grup de teatre Montilivi va interpretar a la III Mostra de Teatre Barris de Girona Les 
dones sàvies de Molière”. Estrena que va dedicar a Josep Recases i Adroher. 

teatre
El Grup de Teatre Montilivi ha treballat de va-
lent, moltes hores suportant la solitud de l’es-
tudiant i alhora compartint hores d’assaig amb 
la simpàtica i inquisidora mirada de la Mª An-
tònia, la directora. Enguany el grup s’ha posat 
el llistó més alt encara, ha tingut la serena go-
sadia d’assajar el llibret de Molière, Les dones 
sàvies. Un text d’època, en català, que conté 
un guió en rimes, la qual cosa obliga els actors 
a extremar al màxim el seu perfecte domini. 
Estrenar aquesta versió lliure d’un clàssic de 
Molière, dels més recargolats, com Les dones 
sàvies ha estat tot un repte.
L’obra en cinc actes, està dividida en diferents 
escenes, algunes d’elles sense sentit de conti-
nuïtat. Retrata la societat de la Il·lustració on 
les persones il·lustrades estaven “de moda”. 
El text està escrit en rima i sovint apareixen 
composicions sintàctiques amb paraules un xic 
rebuscades.
Un mèrit eminent té la part logística de la posa-
da en escena, ens referim al vestuari. Gràcies 
a la Remei i a les costureres del Casal ens vam 
poder “disfressar” d’època, sense gaire pressu-
post, però amb molta dignitat.

L’obra es va representar el passat mes de maig, 
el dia 8, la preestrena, al Casal Cívic Montilivi i 
a la III Mostra de Teatre de Barris que va tenir 
lloc el passat divendres 13 de maig al Centre 
Cívic Ter.
La Mostra és el tercer any que se celebra grà-
cies en part a la voluntat i motivació de la re-
gidora Pilar Prat i el seu equip. Especialment 
destacar la dedicació d’en Jaume Cruzet i l’en-
tusiasme dels grups de teatre de la ciutat que 
hi participem. Enguany els amfi trions han es-
tat els amics del Grup Pocapena amb la col-
laboració dels treballadors del Centre Cívic Ter.
Després dels esforços, esperem satisfaccions. 
La satisfacció de poder representar-la durant 
el 2011 i si escau també el 2012 en les Festes 
Majors i diades especials dels pobles i ciutats. 
No podem deixar d’acomiadar-nos sense recor-
dar-vos que si us agrada el teatre i teniu ganes 
de cultivar les habilitats de la interpretació no 
dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres 
al Casal Montilivi. 

TEATRE
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Què hi trobaran els nens i nenes a l’Olivera?

• Una Línia coherent d’escola.
• Educadors/es que els atendran de manera individualitzada.
• Un espai i materials adequats a les seves necessitats i un ambient motivador que facilita el 
desenvolupament harmònic dels infants.
• Suport per anar-los ajudant a fer les coses tot sols.
• La convivència amb companys i companyes per iniciar-se en les primeres relacions socials.

          

Què hi trobaran les famílies a l’Olivera?

• Suport per educar el fi ll o fi lla en un entorn diferent del familiar.
• Informació sobre temes relacionats amb l’educació dels nens i nenes.
• Un espai per relacionar-se amb altres famílies, un espai per compartir.
• La possibilitat de participar en l’escola i col·laborar-hi aportant coneixements i habilitats.

llar d’infantsEscola Bressol Municipal l’Olivera
L’Escola Bressol Municipal l’Olivera, és un servei educatiu que treballa, juntament 
amb les famílies, en l’atenció dels nens i nenes d’1 a 3 anys per acompanyar-los en 
el seu desenvolupament. L’equip educatiu està format per 9 educadores i la cuinera. 
L’Escola Bressol té una capacitat per a 75 infants.

El guàrdia de barri atén individualment consultes i 
temes diversos que poden interessar o preocupar als 
veïns de Montilivi.
 

Us hi esperem!

El Guàrdia de Barri

DIA: DILLUNS
HORA: de 17 a 18 h.
LLOC: Local Social (caseta vermella) 
al costat del Club Petanca Montilivi
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Per mi és un orgull ser en “Pere de la Farmàcia”

entrevistaENTREVISTA: PERE VIVOLAS

En Pere Vivolas abaixa la persiana de 
l’establiment i es relaxa després d’un dia 
llarg. Avui hi ha hagut molta feina a la far-
màcia de Catalina Riera, la més antiga del 
barri de Montilivi. I és que, en contra del 
que molta gent es pensa, en Pere és tan 
sols un treballador d’aquesta farmàcia, 
tot i que ha estat darrere del mostrador 
des dels seus inicis. I ja fa 35 anys! Junta-
ment amb “La Teresa de l’Estanc” són els 
veterans del barri. Per aquest motiu, en 
Pere és “En Pere de la Farmàcia”. 

 

Ha estat un dia dur avui?
Sí. Avui érem menys personal perquè alguns 
companys eren a un curs de formació. Normal-
ment som sis persones. Pot semblar que som 
molts i que això és una bicoca, especialment 
en una època en què s’estan retallant tant les 
plantilles. Nosaltres ara tenim molta feina, so-
bretot des que aquí al costat hi ha el CAP de 
Montilivi i també des que existeix la recepta 
electrònica.

La recepta electrònica us dóna més feina que 
la tradicional?
Sí, perquè la venda és molt més lenta. Hi ha 
tota una part del procés que abans es podia fer 
una altra estona, com enganxar el codi de bar-
res. Ara s’ha d’acabar tot el procés en el mateix 
moment de la venda, quan el client encara és a 
la farmàcia. L’altre inconvenient és que, de tant 
en tant, es para el sistema a tot Catalunya i 
hem d’esperar fi ns que es reinicia. Això encara 
ho fa més lent.

Éreu tants treballadors quan la farmàcia va co-
mençar?
Fa trenta-cinc anys, érem dues persones: la ti-
tular de la farmàcia i jo. En aquell moment, jo 
tenia disset anys i vaig començar com a apre-
nent. Després vaig ser ajudant i, fi nalment, 
auxiliar. Quan la farmàcia va obrir, a Montilivi 
érem quatre i “el cabo”. I mai més ben dit per-
què tenim la Guàrdia Civil al costat! Aleshores, 
la farmàcia estava situada a l’altre costat del 
carrer i aquest edifi ci ni tan sols existia.

Com era el barri en aquell temps?
Era, principalment, un barri de casetes petites 
i també hi havia els pisos de Girona per Girona 
i la Punta del Pi. No hi havia gaire res més i la 
majoria dels carrers estaven sense asfaltar.

Què va portar un barceloní de Llinars del Vallès 
a Girona?
La meva família va anar a viure a Salt poc temps 
després que jo nasqués. Salt era un poble. Da-
vant de casa meva hi vivien uns pagesos i jo els 
donava un cop de mà. Als 12 anys vaig ajudar 
a fer néixer un vedell. La meva primera feina 
va ser a Muntasell, un establiment de recanvi 
de cotxes que estava a l’avinguda Jaume I de 
Girona. Després vaig anar a Ca l’Andreu, un 
magatzem de farmàcia que també era al centre 
de Girona; i, més tard, a la farmàcia Concepció 
Geli de Salt. La meva feina següent va ser a 
aquí. Vaig començar a treballar una setmana 
abans d’obrir i vam muntar tota la farmàcia.  

Des d’aleshores, han passat 35 anys! I t’has 
convertit en “En Pere de la Farmàcia”!
Sí, i han passat tantes coses! Et podria explicar 
mil anècdotes. Treballant en aquesta farmàcia 
he passat l’adolescència, la joventut, m’he ca-
sat i he tingut fi lls. Sóc dels últims dinosaures 
que queden. Hi ha pocs homes auxiliars de far-
màcia. I de persones que hagin treballat tants 
anys en una mateixa farmàcia encara n’hi ha 
menys! Per mi és un orgull i una satisfacció ha-
ver arribat a ser “En Pere de la Farmàcia”. Que 
les persones confi ïn en tu és molt important.

La confi ança és fonamental en una farmàcia.
Evidentment. Un farmacèutic pot arribar a ser 
com un confessor. Aquesta confi ança es retor-
na al client amb la discreció i la confi dencialitat.
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I a més de tenir-hi la feina, un dia vas decidir 
venir a viure al barri de Montilivi, oi?
Sí, fi ns llavors havia viscut a Salt i al Pont Ma-
jor però, per comoditat, ens vam traslladar 
aquí. Això encara em va fer sentir més integrat 
al barri. De fet, fi ns i tot abans de viure aquí ja 
formava part de l’Associació de Veïns de Mon-
tilivi. Ens ho passàvem molt i molt bé. He estat 
vinculat a l’associació des de sempre.

L’Associació de Veïns de Montilivi devia ser 
molt jove aleshores...
Sí. Quan vam obrir la farmàcia, l’Associació 
feia molt poc que havia nascut.

Què volia fer l’Associació en aquell moment i 
quina va ser la teva aportació?
Per mi, era important conèixer més el barri i 
les seves inquietuds. En aquell moment, era 
un barri obrer amb moltes necessitats urbanís-
tiques i l’associació va treballar moltíssim per 
ajudar a donar resposta a tots aquests proble-
mes.

O sigui, un barri molt diferent d’ara?
I tant, ara estem a l’Eixample!

Això d’Eixample sona molt barceloní.
Sí, jo també ho penso. Tot i això, la gent de 
Montilivi encara fem servir l’expressió “anem a 

Girona” quan ens volem referir al centre per-
què abans érem als afores. Actualment encara 
se senten frases o preguntes com: “Aquest au-
tobús porta a Girona?”. És curiós! 

Com és el barri de Montilivi avui en dia?
Ha millorat, és molt més modern. Evidentment, 
encara té alguna mancança. Podria estar més 
net, la situació dels contenidors s’hauria de re-
distribuir. I potser s’hauria de repensar la cir-
culació, tot i que ja s’han provat diferents fór-
mules. Però sobretot ens falten aparcaments. 
Aquest és un problema molt bèstia en un barri 
on hi viu tanta gent. No pot ser que tinguem 
un ambulatori i ens faltin aparcaments. Hi ha 
espais desaprofi tats que es podrien habilitar. I 
com es pot solucionar? Per això hi ha els po-
lítics.

Què demanaries al nou Ajuntament de Girona?
Sigui qui sigui, l’alcalde i els regidors s’haurien 
de “patejar” els barris, conèixer-los cantonada 
a cantonada. Han de saber la realitat de cada 
barri de Girona, les mancances reals i els pro-
blemes que tenen els veïns. Com ho fas per 
anar a l’institut de Montilivi sense fer infracci-
ons? L’institut de Montilivi està abandonat de 
la mà de Déu. No pot ser que un centre de 
1.500 alumnes, i amb la Universitat de Giro-
na tan a prop, tingui una entrada i sortida de 
vehicles tan precària. Com s’ho fan els busos? 
Això incita a fer infraccions.

Deu ser molt difícil escollir una anècdota d’un 
període tan intens però voldria acabar amb al-
gun record especial d’aquests 35 anys.
De bon rotllo? O de mal rotllo?

De bon rotllo!!!
Fa uns set anys, vam fer una renovació de la 
farmàcia en només 21 dies! La vam ampliar 
i la vam transformar completament. Això vol 
dir que implicava treure-ho tot i tornar-ho a 
col·locar de nou. Va ser un caos impressionant 
però poder-ho fer en només 21 dies va ser 
brutal. 21 dies!!!

Quins cracks! 
Enhorabona pels 35 anys de la farmàcia!

Entrevista a Pere Vivolas 
per Cristina Valentí
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divendres 3 de juny

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

II nit jov@ a Montilivi
 - TIPUAIXÍ TRIBUT BAND 
 - TSEPO (versions 80)
 - STARSKY HUTCHERS (rock) 

De 22 a 1.30 h. a la Plaça Ciutat de Figueres

dissabte 4 de juny

Concurs de dibuix
“Paisatge: muntanyes, rius, camps i horts”
Participants: nens i nenes de 3 a 13 anys.
Premis: tres millors classifi cats de cada grup.
De les 11.30 a les 12.30 h.  
Plaça Ciutat de Figueres.

VIII mostra artística
Concert dels alumnes de guitarra
i Coral Montilivi.
A les 17 h. al Casal Montilivi

Festa infantil 
amb en Pep Puigdemont
“UN PURÉ DE CANÇONS”
A les 18 h. a la Plaça Ciutat de Figueres.
Lliurament premis de dibuix i xocolatada.

Gran Ball 
amb l’orquestra La METROPOL
De les 23 a les 2 h. a la Plaça Ciutat de Figueres

programaPROGRAMA DE LA FESTA MAJOR
MONTILIVI 2011

15 ANYS

diumenge 5 de juny

V Torneig de Petanca
FESTES DE MONTILIVI
De 9 a 14 h. al Club Petanca Montilivi.
Hi haurà premis pels guanyadors
Organitza: Club Petanca Montilivi i
Associació de Veïns de Montilivi

Gran Ball 
amb l’orquestra La METROPOL
De les 21 a les 24 h. a la Pl. Ciutat de Figueres

XXVIII Marxa de Montilivi 12 km

XI Caminada popular 6 km

INSCRIPCIÓ: de 8 a 9 h.
PREU 6€ hi haurà botifarra, refresc i un record.
(Mireu de portar canvi)

Sortides:
CAMINADA: a les 8.30 h.
MARXA: a les 9 h.

Lloc:  
Plaça Ciutat de Figueres.

dijous 9 de juny

Demostració artística
  - Sevillanes
  - FAMA KIDS
  
A les 19 h. al Casal Cívic Montilivi.
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PROMOCIONS

   VENDES

     LLOGUERS

XXI Cantada d’havaneres
amb el grup gironí: TERRA ENDINS
Vint-i-un anys celebrant, ininterrompudament, la Cantada 
d’Havaneres de Montilivi. L’any passat, amb motiu de la vin-
tena edició, al fi nal de la cantada, en Jaume Cristau, baix 
del Grup i compositor consagrat de Sardanes, es va dirigir al 
president de l’Associació per felicitar-lo pels vint anys d’Ha-
vaneres i li va comunicar que composaria una “Sardana” que 
dedicaria a l’Associació de Veïns de Montilivi. Doncs bé, uns 
mesos després, en Jaume es posava en contacte amb en Ra-
mon Ternero i, a cau d’orella, a través del telèfon, li deixava 
sentir una Sardana. La Sardana que ens dedicava ja era una 
realitat i ambdós van acordar posar-li per nom “Girona, de 
fl ors farcida”.
Aprofi tem aquestes pàgines per constatar el nostre immens 
agraïment a en Jaume Cristau Brunet per aquesta Sardana, 
que de ben segur, interpretarà la Cobla Ciutat de Girona, el 
proper 7 de novembre, a l’audició de Sardanes de Montilivi. 
La Sardana ja s’ha difós a través de la Federació Sardanista 
de Catalunya i de ben segur serà interpretada en les audicions 
que es facin a Girona. Aquesta és la segona Sardana dedicada 
al nostre barri juntament amb “Gent de Montilivi” composada 
pel mestre Francesc Camps i Comellas. Jaume moltes gràcies.

divendres 9 de setembre

programaPROGRAMA DE LA FESTA MAJOR
MONTILIVI 2011

c/ Reverend Dr. Bolós, 6 baixos



18

A Girona, a set de març de dos mil onze, a les 19 ho-
res al Local Social de l’Associació de Veïns es va cele-
brar l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de 
Veïns de Montilivi. El president, el Sr. Ternero, després 
de saludar als veïns presents i a la regidora del barri, 
Sra. Maria Àngels Freixenet, dóna per constituïda l’as-
semblea en segona convocatòria a les 19 h.

Ordre del dia:

1.Memòria d’activitats:

El president, el Sr. Ternero, fa un resum de les ac-
tivitats portades a terme durant l’any 2010, que es 
poden dividir en tres blocs:

1.1. Activitats al carrer: 
Obertes al barri i a la ciutat, tenen lloc a diferents in-
drets del barri durant l’any: Carnestoltes, al febrer, 
la festa del barri, el primer cap de setmana de juny, 
Havaneres, al setembre i Sardanes i castanyada, 
al novembre. Aquestes activitats no les podríem fer 
sense el suport econòmic i material de l’Ajuntament. 

1.2. Activitats culturals i de lleure: 
Donen servei als socis i usuaris. Es desenvolupen al 
Casal Cívic Montilivi, de l’avinguda Pericot i al Local 
Social de la plaça George Orwell. El treball en equip 
entre el Casal i l’Associació ha permès organitzar cur-
sets de Balls de Saló, Sevillanes, Anglès i Photoshop, 
maduresa i superació personal, classes de Ioga i Pi-
lates i d’assajar i representació de teatre i per Nadal, 
tallers d’art fl oral nadalenc.
Al local es fan classes de guitarra, educació de la veu 
i cant coral.
El president informa que des del passat mes de juny 
la Generalitat va requalifi car el Casal de Gent Gran en 
Casal Cívic, cosa que reconeix la feina duta a terme 
durant setze anys de col·laboració de l’Associació de 
Gent Gran, l’Associació de Veïns de Montilivi i la direc-
ció del Casal.
El 12 de febrer passat el grup de sevillanes va anar a 
Sils i va participar en la celebració del “día de Andalucía”.
El Sr. Ternero informa que aquest any el grup de te-
atre està treballant una peça de Molière, Les dones 
sàvies, obra de gran envergadura que s’estrenarà al 
Casal el 8 de maig i invita a tots els socis a assistir a 
aquesta representació.
El grup de teatre participa en les mostres que organit-
za la Regidoria de Dinamització, i el president agraeix 
a la Sra. Prat i al Sr. Cruzet tot el suport rebut. Aquest 
any la mostra de grups de teatre de la ciutat de Giro-
na tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 de maig en el Centre 
Cívic del Ter.
El Sr. Ternero informa que l’AV Montilivi té compte a 
Youtube on es poden veure algunes de les actuacions 
del grup de guitarres, de la coral, etc.
 
Activitats organitzades amb el Club Petanca 
Montilivi, amb qui dins les activitats de la festa ma-
jor hi ha establert un torneig de petanca.

2.Temes d’interès general del barri:

2.1. Gestió de la informació: 
L’associació es comunica amb els socis per correus, a 

través de avmontilivi@gmail.com.  I disposa d’una pla-
na web www.montilivi.cat, Youtube, Facebook i un bloc.

2.2. Bústia d’avisos: 
El Sr. Ternero informa i recomana l’ús de la Bústia 
d’Avisos de l’Ajuntament, que facilita la comunicació 
entre el ciutadà i l’Ajuntament per a temes diversos, a 
més considera que la resposta és immediata.

2.3. Policia de barri: 
El president destaca la feina important que realitza 
el guàrdia de barri, Sr. Muñoz, el qual atén les qües-
tions diverses, cada dilluns de 17 a 18 h. al Local de 
l’Associació. 

2.4. Altres temes: 
La Sra. Estañol, membre de la Junta, participa en el 
Consell de Cohesió Social Municipal, projecte que vet-
lla perquè les polítiques socials puguin arribar a  tots  
els grups de població amb risc d’exclusió social. També 
participem en el Consell del Centre Cívic Pla de Palau. 
L’Associació també està afi liada a la Federació d’AA 
VV de Girona, des del convenciment de la importàn-
cia que les AAVV coordinin esforços en projectes que 
tenen una dimensió més enllà del propi barri. Temes 
com ara, les obres del TAV, la participació en l’audièn-
cia pública, l’arribada de la tuneladora Gerunda el pas-
sat 17 de setembre, el pla d’usos de la Devesa... El Sr. 
Ternero recorda la col·laboració de l’Associació en els 
actes de l’any Amades, celebrats a la Casa de Cultura, 
el tercer any que Montilivi participarà a “Girona Temps 
de Flors” guarnint un cel obert del Museu d’Història...
El president constata que Montilivi ha anat rebent ser-
veis des dels seus orígens, d’acord al desenvolupa-
ment de la ciutat i subratlla, que durant el 2010 es 
va inaugurar l’escola bressol l’Olivera, va arribar 
la Girocleta, però subratlla la manca d’un Pavelló Es-
portiu d’ús polivalent, instal·lació que espera que 
arribi amb la construcció de la nova escola Pericot, 
tema no resolt, la resolució del qual és urgent i, mal-
grat la crisi actual, és prioritària, ja que els alumnes 
necessiten un nou col·legi i el sector Ullastret orde-
nar-se. Properament demanarà una entrevista amb el 
nou director dels Serveis Territorials d’Ensenyament. 
En temes d’urbanisme continuem insistint a l’Ajun-
tament la necessitat de connectat el carrer Carles de 
Bolós amb el carrer de les Serres, millorar els accessos 
a la Punta del Pi, soterrar la línia de mitja tensió 
i millorar els accessos de la zona del carrer Ullastret.

3.Pressupost per a 2011 i balanç eco-
nòmic de 2010:

El pressupost per desenvolupar totes les despeses de 
funcionament i activitats puja a 20.850,00 euros.
Les fonts de fi nançament són la col·laboració dels co-
merciants del barri a la revista anual de l’associació 
(2.100,20 euros), las quotes dels socis (1.589,00 eu-
ros) i de les subvencions que hem rebut de l’Ajun-
tament de Girona (2.113,00 euros) i de la Caixa de 
Girona (400,00 euros).
L’Associació pot portar a terme les activitats gràcies al 
romanent existent per la venda realitzada a la barraca 
de les Festes de Sant Narcís. 
Llegits els diferents apartats del pressupost, s’aprova 
per unanimitat.

actaacta de l’assemblea general
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4.Intervenció de la Sra. M. Àngels 
Freixenet:
 
4.1. Escola bressol L’olivera: 
La Sra. Feixenet manifesta la seva satisfacció per la 
inauguració de l’escola bressol L’olivera, construïda 
amb fi nançament estatal (l’any 2009 van concedir a 
Girona setze milions d’euros i al 2010 deu milions 
més). Aquesta escola bressol pot atendre més de se-
tanta nens. La regidora informa de dos trets impor-
tants que té aquesta edifi cació i que han provocat 
alguns problemes:

    a) El sistema de calefacció geotèrmica que va com-
  portar alguna difi cultat en la construcció.
    b) El sistema de ventilació ja que el nou reglament   
  d’edifi cació obliga als centres docents a garantir la
  rotació de l’aire.

4.2. Escola Pericot: 
Respecte a l’escola Pericot, l’Ajuntament ja ha con-
cedit la llicència per a la construcció de l’escola, que 
s’ubicarà al pati actual i està previst que el gimnàs-
pavelló tingui accés independent. Aquesta escola tin-
drà un cost previst de 3.579.482 euros. La llicencia 
per l’enderroc de l’actual escola fa temps que està 
concedida, però la Generalitat encara no ha fet cap 
pas per iniciar les obres.

4.3. CAP: 
Un altre tema que afecta al barri és la concessió de 
la llicència per a l’ampliació del CAP. S’ampliarà per 
darrere; tindrà dotze consultoris, despatxos, etc. 
i es farà una reordenació de l’aparcament. L’edifi ci 
serà d’una sola planta, amb una superfície d’uns 600 
m2. L’Ajuntament desitja fer una gran plaça pública 
i estudia fer un aparcament subterrani amb règim 
de concessió, però la situació econòmica actual ha 
deixat en suspens aquest projecte. 

4.4. Dr. Bolós-Ullastret: 
Confi rma la millora dels accessos del c/ Dr. Bolós i 
Ullastret. Hi ha problemes amb la companyia FECSA-
ENDESA pel soterrament de la línia de mitja tensió a 
causa del seu elevat cost. L’Ajuntament espera de-
sencallar aquest tema en un parell de mesos. La idea 
és eliminar el mur i posar un paviment més tou per 
facilitar el pas dels vianants per aquest indret.

4.5. Autobús 11: 
S’han millorat les parades de l’autobús 11 amb les 
marquesines i s’han instal·lat panells amb GPS als 
autobusos que aniran informant dels temps d’espera. 
A fi nals de l’any 2010 es va posar en marxa la nova 
línia d’autobús que connecta Santa Eugènia-Sant 
Narcís amb l’IES Montilivi.

4.6. Girocleta: 
Aquest servei ha tingut una gran acceptació. El man-
teniment d’aquest servei és molt car, 200.000 euros 
anuals, i s’ha de veure com un servei transitori, que 
s’ha d’anant substituint per la bicicleta pròpia.

4.7. Altres temes: 
S’han pavimentat els carrers Sant Grau, Botet i Sisó, 
s’està asfaltant Puigsacalm, s’han fet les voreres de 
Palau i Quer,  s’ha netejat la riera i s’ha pintat el pont.

4.8. Noves instal·lacions: 
La Sra. Freixenet informa que el 9 de març s’inau-

gurarà l’equipament juvenil “Els químics Espai Jove”  
ubicat al carrer Caldes de Montbui, 106.

4.9. Talús vial camp de futbol: 
S’han fet cales i s’està estudiant la millor manera 
d’arreglar aquest tall. 

5.Precs i preguntes:

El Sr. Rafael Graciano recorda que l’any passat es 
va demanar que la línia 11 arribés al c/ Ullastret. I 
està pendent de fer-se una rampa davant del núm. 
7 de Girona per Girona i fi nalment que no entén el 
sentit de la pintada de prohibit aparcar que hi ha a la 
plaça interior de Girona per Girona. 
La Sra. Aurèlia Sánchez consulta si es pot construir 
una rampa a l’escala que accedeix a la Punta del Pi, a 
prop del bar. La regidora respon que té difícil solució 
perquè el desnivell és molt pronunciat.
La Sra. Maria Camps demana que es faci una vorera 
a Sant Salvador d’Horta en la part del carrer que està 
sobre la riera. 
El Sr. Àlex Viñolas informa que s’està creant la 
mancomunitat dels edifi cis de l’illa interior dels car-
rers Dr. Bolós, Tuyet Santamaria i Castell de Solterra 
i cedir els espais comuns a l’ajuntament. Únicament 
falta per defi nir si s’han d’incloure dues comunitats. 
La Cámara de Propietat Urbana s’encarrega de la 
gestió del procés de constitució. També reclama dos 
aparcaments per a discapacitats a prop de la petan-
ca. La regidora, Freixenet, proposa fer una reunió a 
l’ajuntament per tractar aquest tema.
La Sra. Carme Subirana es queixa que el carrer 
Salvador Ferrer i Maura sigui de dues direccions i que 
els estudiants ocupen el carrer i els veïns no tenen 
lloc per aparcar. Comenta que alguns veïns van ser 
sancionats perquè ocupaven la vorera i pensen que 
amb un avís hagués estat sufi cient. Proposa que hi 
puguin aparcar només els veïns. També indica que 
resulta perillós el fet que aquest carrer sigui de dues 
direccions i proposa que es posi una senyal de 30 
km/h. La regidora recorda que es va passar una 
enquesta per decidir la doble direcció i es va fer el 
que van decidir els veïns. El Sr. Robert Hernández 
respon que aquesta enquesta no va arribar al carrer 
Universitat de Girona, també afectat per la circulació. 
També comenta que a la sortida de la Universitat de 
Girona - camp de futbol hi ha una direcció prohibida 
que no es respecta i que en el tall provisional hi ha un 
sot a prop d’un registre. També manifesta que és un 
perill  la circulació per la rotonda de la universitat de 
Girona, ja que l’autobús està autoritzat a girar cap a 
l’esquerra i, per tant, infringeix el codi de circulació. 
El Sr. Antonio Chía demana una franja groga a l’entra-
da de la rampa que hi ha entre el local social i la petanca.
El president, en Ramon Ternero informa als assis-
tents  que tant l’alcaldessa, com  la  regidora, la Mª 
Àngels Freixenet, deixaran els seus càrrecs al mes de 
maig i agraeix la feina que han realitzat. La regidora 
dóna les gràcies i transmet la salutació de l’alcaldes-
sa, la Sra. Pagans, que avui per raons d’agenda no ha 
pogut ser present en aquesta assemblea.

El Sr. Ternero informa que després de l’assemblea hi 
haurà un pica-pica.

I sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les  
20:30 h.

Vist-i-plau
El president
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músicaAcords Joves, Coral Montilivi, Veus Blanques
Les activitats de música de l’Associació són les classes de guitarra, classes 
d’educació de la veu i assajos de cant coral que imparteixen l’Euken i la Mª Je-
sús. Actualment tenim una quarantena d’alumnes de guitarra de totes les edats, 
l’orquestra de guitarres Acords Joves i dues composicions corals, la Coral de Mon-
tilivi i les Veus Blanques.  Les activitats musicals són molt agraïdes, si esteu inte-
ressats no dubteu a apuntar-vos-hi.

ACORDS JOVES MONTILIVI

L’orquestra de guitarres Acords Joves segueix assa-
jant amb il·lusió i donant concerts com ara el que va 
oferir a Llagostera. Aquesta foto recull un moment 
de l’actuació a Llagostera.
A Roma, van oferir dos concerts. A la Chiesa di 
Sant’llario, el cartell anunciava el “Concerto del 1º 
Maggio Dell’Orchestra Acords Joves. Diretta dal Ma-
estro Euken Ledesma”. I, el segon, a la Basilica di 
San Giovanni in Laterano. 
Per Nadal, com en altres ocasions, van alegrar els 
avis del centre geriàtric de Maria Gay i les Carmeli-
tes de Montilivi.

CORAL DE MONTILIVI

La Coral de Montilivi ha participat en el XV Cicle Co-
ral de les Comarques Gironines, enguany ha can-
tat amb la Coral Germanor Empordanesa del Casino 
Menestral de Figueres i la Croscat d’Olot. Les tro-
bades han tingut lloc a l’església de Sant Pere de 
Figueres, a l’hospici la Caritat d’Olot i a l’església de 
Sant Josep de Girona.
Aquest any tenen previst cantar amb la polifònica de 
Girona i la Coral Pla de Girona.  
Aquesta foto recull la trobada amb la Coral de Sant 
Quintí de Mediona que va tenir lloc al Casal de Mon-
tilivi. L’11 de juny aniran a Sardenya a cantar amb 
la Coral de la població de Silius.

VEUS BLANQUES MONTILIVI

Per la seva part les Veus Blanques van participar en 
el XV Cicle de les Comarques de Girona juntament 
amb les Corals Tribana de Salt i Mestre Sirés de Pa-
lafrugell. 
A principis de juliol van anar a Bèrgam, la capital 
de Llombardia. Van cantar una Missa i van visitar la 
ciutat que els va agradar molt. És una ciutat histò-
rica murallada amb racons molt macos. A la Piazza 
Vecchia van gaudir d’un agradable esmorzar. Aques-
ta foto es va  fer en una escalinata fl orida que hi 
ha al costat de la Catedral. És una ciutat que val la 
pena visitar. 
Per Nadal van oferir un recital de nadales a l’es-
glésia parroquial de Sant Narcís, barri d’una de les 
cantants.
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DINARS: de dilluns a divendres
Obert dissabtes i diumenges matí

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

c/ Dr. Ametller, 41 (costat Església St. Josep)
Tel. 972 21 26 09 -  Mòbil 606 06 56 59

e-mail: clubsantjordi@yahoo.es

c/ Creu, 34-36 - Tel. 972 21 01 20
www.fotomachuca.com

Av. Lluís Pericot, 36 - Tel. 972 41 16 67
info@fotomachuca.com

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

GIMNÀSTICA, FUNKY, PREPARACIÓ FÍSICA, MANTENIMENT, 
GIMNÀSTICA RÍTMICA i KARATE

LABORATORIS PER A AFECCIONATS
VENDA DE MATERIAL FOTOGRÀFIC

REPORTATGES DE CASAMENTS

• ARTÍCLES 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

C/ Castell de Peralada, 20, baixos - Tel. 972 225 361 - a/e: ferre@tuercaloca.com
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c/ Dr. Antic Roca, 32 - 17003 GIRONA
Tel./Fax 972 225 313

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

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

CONTRACTES DE MANTENIMENT

RACC 
ASSEGURANCES
L’assegurança 
dels conductors

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

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

dansaSEVILLANES
L’activitat de Sevillanes ha quallat molt bé en el con-
junt d’activitats que ofereix l’Associació de Veïns. Els 
mèrits d’aquest resultat, entenem que, a més de l’in-
terès i entusiasme dels “bailaós”, tenen a veure amb 
la bona disposició de la direcció del Casal Cívic i, so-
bretot, a la competència i simpatia contagiosa de la 
professora, la Bety.
La primera foto la vam fer a Sils amb motiu de la ce-
lebració del “Día de Andalucía” el passat 19 de febrer. 
El grup de Sevillanes de Montilivi va poder demostrar 
el seu nivell de ball davant d’un públic nombrós i entu-
siasmat. A més d’aquesta actuació, vam poder gaudir 
de la posada en escena de múltiples balls fl amencs, 
“seguidillas, fandanguillos, soleares...” ballats amb un 
estil impecable per grups més professionals.
La segona foto és una instantània d’una de les clas-
ses de Sevillanes que es fan els dilluns al Casal Cívic 
Montilivi. Actualment ballen a la planta baixa del Cen-
tre, un lloc ideal per a reproduir la música al volum 
necessari sense interferir en altres activitats, com ara 
Pilates, que es fa a la mateixa hora i requereix d’un 
ambient diferent.
La voluntat de l’Associació és mantenir aquesta acti-
vitat i donar-li el suport necessari per a participar en 
festes i certàmens que s’organitzin arreu, inclosa la 
possibilitat que Montilivi sigui amfi triona d’algun esde-
veniment fl amenc.
Si us agrada ballar la música alegre de les Sevilla-
nes no dubteu a demanar informació al Casal Cívic de 
Montilivi. Les inscripcions són al juny i al setembre.

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

C/ Marquès de Caldes de Montbui, 89 - GIRONA
Tel. 972 396 000
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Despatx: c/ Emili Grahit, 50
Magatzem: Pl. Miquel Coll, 2

17002 GIRONA
Tel. 972 20 29 76 - Fax 972 21 83 29

colomercufi @colomercufi .com

Rambla de la Llibertat, 30, pral.
17004 GIRONA - Tel. 972 22 31 63

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

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

c/ Víctor Català, 2 
Tel. 972 67 32 97
Fax 972 67 16 42

17600 FIGUERES

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

c/ Andres Tuyet Santamaria, 4 (Pujada Montilivi) 972 22 09 53
Pl. Asssumpció, 14 - Sant Narcís  972 23 34 26
Av. Sant Narcís, 65    972 24 04 61
Magatzem Central - c/ Musquerola, s/n - Vilablareix 972 24 46 00

girona@satnord.com

Passeig d’Olot, 22
17005 GIRONA
Tel. 972 405 691
Fax. 972 245 287

qfunes@hotmail.com
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EL BALL ENS RELAXA
L’home ha tingut sempre la necessitat d’expressar les 
seves emocions a través de la música i de moviments 
rítmics o arrítmics del seu cos. És una manera de mani-
festar l’estat d’ànim individual o col·lectiu. A través del 
ball s’ha intentat transmetre tranquil·litat, nerviosisme, 
bogeria, etc. A Egipte es van trobar representacions de 
ballarines que corresponen al Nou Imperi (1550 a.C – 
1069 a.C). A Grècia eren famoses les bacants, dones 
que acompanyaven al déu Bacus, déu del vi, al so de 
címbals i cròtals. L’esperit d’aquestes dones el podem 
llegir a la tragèdia Les bacants, d’Eurípides (405 a.C). 
I  podem continuar veien que el ball ha estat i continua 
estant present a totes les cultures. 
Per què? Què aporta? Ja és prou important poder ex-
pressar estats d’ànim a través de l’expressió corpo-
ral, però de vegades això no és sufi cient i a mesura 
que sentim les notes d’alguns balls, txa-txa-txa, rock, 
tango, etc., tenim la necessitat d’imbuir-nos del seu 
esperit, i de conèixer els passos que hem de fer i és 
aleshores quan ens adonem que el nostre cos és fl e-
xible, només cal que el cos obeeixi les noves ordres 
que li dóna el cervell i una vegada que aconseguim 
la coordinació dels nostres moviments, el plaer està 
aconseguit, ens diverteix, ens sentim plens, fruïm de 
la música, del ritme, del nostre cos i tot l’estrès  del dia 
a dia desapareix immediatament.
Els balls de saló tenen un benefi ci afegit i és que poques 
vegades la parella fa activitats conjuntes i aquesta és 
una bona ocasió per fer-les; l’ambient del grup-ball es 
distès i agradable; per tant, des d’aquestes pàgines 
us convido a que el proper any us inicieu en aquesta 
activitat.

Núria Palomeras

activitatsANGLÈS, PILATES, BALLS SALÓ
ENGLISH
My God, my God!*
We know that nowadays it  is almost essential to speak 
English to visit a lot of countries, so we are working 
very hard to get out gracefully in basic relationships 
when we travel. So that we know what to ask the em-
ployee at the airport, what we have to say in a hotel to 
ask for a room, etc. We also can go to a store and try 
on clothes, or  ask for a museum, etc. Talking English 
is a bit diffi cult, but we try to do it.  
From here, we want to thank our teacher and we hope 
that next year we will be able to expand our vocabulary 
and to speak a little more in English.
                                 The English Language Students

*Déu meu, Déu meu!
Sabem que avui en dia és gairebé imprescindible saber anglès 
per visitar molts països; per això estem treballant molt dur 
per tal de poder sortir airosos davant de problemes bàsics 
quan anem de viatge. Ara ja sabem què ens preguntaran a 
l’aeroport, què hem de dir en un hotel per demanar una ha-
bitació, etc. També podem anar a una botiga i emprovar-nos 
roba, demanar una adreça per anar a un museu, etc. Parlar 
anglès ens resulta una mica difícil, però ho intentem.
Des d’aquestes línies volem donar les gràcies al nostre profes-
sor i esperem que el proper any, que  tindrem més vocabulari, 
parlarem una mica més en anglès.

                                                        Els estudiants d’anglès

PILATES
La gimnàstica amb el mètode Pilates va ser creada per 
l’alemany Joseph Pilates, de fet el seu veritable nom 
era Joseph Pilatu, però va decidir canviar-lo per Pilates 
ja que durant la seva infància els companys de l’esco-
la l’insultaven dient-li Poncio Pilato! En Joseph era un 
nen prim i malaltís que va patir asma i febre reumàti-
ca. Aquestes circumstàncies el van motivar a estudiar 
l’anatomia del cos per enfortir-la. Combinava exercicis 
de diferents disciplines i es fi xava en el moviment dels 
animals per realitzar nous exercicis que anava reco-
pilant entorn el seu Mètode. Si us interessa aquesta 
activitat poseu-vos en contacte amb en Blas. Us podeu 
preinscriure durant el mes de juny i confi rmar al se-
tembre. 
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Av. Lluís Pericot, 60 - 17003 GIRONA
Tel. 972 411 480 - Fax 972 411 458

www.vallfer.com

c/ Claudi Girbal, 23 baixos - Tel./Fax 972 22 25 69
e-mail:girolingua@girolingua.cat

www.girolingua.cat

• Cursos intensius d’estiu:
- Repàs, iniciació i ampliació
- Horaris: de 9 a 1 i de 5 a 9
- Durada: 30 hores
- Dues hores diàries, de dilluns 
  a dijous

• Professors titulats
• Classes particulars i de conversa
• Grups reduïts de 8 persones 
  com a màxim
• Preparació per a exàmens 
   ofi cials de Cambridge i de l’EOI
• Classes d’anglès i d’alemany

Carrer Sant Hipòlit, 18 - 17003 GIRONA
Tel. 972 20 90 21 - Tel./Fax 972 21 08 53

info@tomasarrieta.com - www.tomasarrieta.com

Lluís Pericot, 19
17003 Girona
972 41 53 71

Pl. Joaquim Camps i Arboix, 1 baixos 1a
17003 GIRONA

Tel. 646 617 992 - 675 494 232

Dolors López
Núm. Col. Fisioteràpia 3.498
Núm. Col. Infermeria 3.085

Xavier López
Núm. Col. Fisioteràpia 7.341

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

e-mail: info@steema.com

www.steema.com

Av. Lluís Pericot, 26 - 17003 GIRONA - Tel. 972 414 961
info@diprojectgirona.com - www.diproject.com

equipant espais

Fabricació de divisions d’ofi cina
Mobiliari per ofi cines i equipaments
Disseny, projectes i reformes integrals claus en mà
Terres elevats, tabics mòbils, sostres registrables, 
paviments, pladur, cabines fenòliques, terres esportius, 
cortines, complements,...
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Actuació d’Acords Joves a Llagostera, 
14 de febrer de 2010

Acords Joves actuen a Roma,
1 de maig de 2010

Girona Temps de Flors,
7 de maig de 2010

Actuació Festa de la Vellesa de Medinyà,
16 de maig de 2010

Preparatius Festa del Barri,
3 de juny de 2010

Curset de teatre al Casal,
9 de juny de 2010

Festa Final de Curs de la Coral,
17 de juny de 2010

Auditori col·laboració amb l’EMG,
20 de juny de 2010

Nit de Sant Joan, sopar al carrer,
23 de juny de 2010

Veus Blanques a Bèrgam,
4 de juliol de 2010

Inauguració Llar d’infants l’Olivera,
4 de setembre de 2010

Obres al c/ Palau i Quer,
17 de setembre de 2010

MEMÒRIA · REPORTATGE FOTOGRÀFIC

imatgesACTIVITATS EN IMATGES
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La Gerunda arriba a l’estació,
17 de setembre de 2010

Veus Blanques a Medinyà,
3 d’octubre de 2010

Festa de la Federació AV,
16 d’octubre de 2010

Intercanvi amb la Coral de St. Quintí,
23 d’octubre de 2010

XV Cicle Coral a Figueres,
24 d’octubre de 2010

Sardanes,
6 de novembre de 2010

XV Cicle Coral a Palafrugell,
14 de novembre de 2010

Taller d’art nadalenc,
9 de desembre de 2010

Concert de Nadal a Maria Gay, 
11 de desembre de 2010

Audició de Nadal al Casal
18 de desembre de 2010

Carnaval de Montilivi,
26 de febrer de 2011

Grup de Sevillanes,
15 d’abril de 2011

LES ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ D’UNA A UNA

imatgesACTIVITATS EN IMATGES
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E-17/ 386459

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

c/ Tuyet Santamaria, 20
17003 GIRONA

Tel. 972 226 777

Av. Lluís Pericot, 33 - Tel. 972 20 75 74
17003 GIRONA

HOSPITAL
VETERINARI

COMPLEMENTS
PERRUQUERIA

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

Carles i Lupe

MENÚ DIARI
DE DILLUNS  

A DIVENDRES

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
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nordservice@eresmas.com

Yoga signifi ca unión, unión del alma del individuo 
con el alma universal, antes de esta unión, se 
halla la unión del cuerpo con la mente y la mente 
con el sí mismo.
El Yoga nos enseña a estar en perfecto equili-
brio físico y mental, cuando nuestro estado físico 
no está sano causa un desequilibrio en nuestro 
estado mental. La práctica del Yoga nos enseña 
a superar este desequilibrio. Mediante asanas o 
posturas yoguicas fortalecemos los huesos y los 
músculos, corregimos la postura mejorando la 
respiración e incrementando la energía. Esto nos 
produce una sensación de bienestar, este bienes-
tar físico favorece que nuestra mente se calme, y 
con la mente calmada nuestro cuerpo se relaja, 
disminuyendo en gran medida nuestro estrés. El 
Yoga puede practicarse a cualquier edad, y es 
igual para hombres y mujeres, nunca es dema-
siado tarde en la vida para comenzar a practicar 
Yoga, hay que ir sin prisas y poco a poco iremos 
recogiendo los frutos del Yoga.

 “EL YOGA ES LA LLAVE QUE ABRE LA PUERTA A 
LA PAZ, LA TRANQUILIDAD Y LA ALEGRÍA”

B.K.S. Iyengar

activitatsIOGA

“El Ioga segueix essent una de les activitats més consolidades”

Dimarts, dimecres, dijous i divendres practiquem 
Ioga al Casal Cívic Montilivi, de 8 a 2/4 de 10 del 
vespre.
Practicant les ASANES (postures), trobem l’equi-
libri i la salut, observant per a percebre, sen-
tir, corregir i conèixer el nostre cos; dominant la 
ment i l’esperit, és a dir, la salut física i psicolò-
gica, afavorint l’intel·lecte i la concentració junt 
amb la pau interna, per fi nalment viure amb har-
monia. El Ioga tranquil·litza el sistema nerviós i 
aporta calma a la ment.
Això no passa d’un dia per l’altre, sinó que són 
petites millores sessió rere sessió, amb constàn-
cia amb la quantitat i la qualitat de la pràctica.
Practiquem Hatha Ioga (de les Asanes), postu-
res, per enfortir i revitalitzar no sols la muscu-
latura i articulacions sinó també els òrgans vi-
tals, com el fetge, la melsa, els intestins, el cor, 
els pulmons, els ronyons i el cervell; benefi ciant 
el sistema respiratori, sistema nerviós i endocrí 
(encarregat de la química del nostre cos).
La pràctica de les asanes, amb la correcta ali-
neació del cos i la màxima concentració amb les 
accions, ens aporta alta consciència corporal; 
afavoreix que la nostra ment no es dispersi, es-
devenint així una meditació dinàmica, per rela-
xar fi ns i tot el nostre ésser.
El Ioga és una gran aportació contra l’estrès, el 
cansament, mal d’esquena, etc. i ens ajuda a 
gaudir del nostre cos, i com a conseqüència mi-
llorar la qualitat de la nostra salut.
Aquells i aquelles que encara no ho heu provat 
us invitem a fer-ho, sense compromís.

Rosa Maria Salvat, professora de Ioga per l’AEPY

nordservice@eresmas.com



30

ajuntamentAL NOU AJUNTAMENT

Un altre tema que fa anys que cueja és el man-
teniment i la conservació del pati interior de l’illa 
formada pels carrers Castell Solterra, Tuyet i San-
tamaria, Dr. Bolós i Emili Grahit. Fa anys que es 
mou aquest tema amb fallides successives. Bé, el 
que us podem dir, en aquest moment, és que a 
l’Assemblea de Veïns passada, el Sr. Àlex Viñolas 
va informar que han encarregat a la Cambra de 
la Propietat Urbana els serveis per a constituir 
una macrocomunitat de propietaris, una “man-
comunitat de tots els edifi cis de l’illa esmentada”. 
Aquesta mancomunitat, com a representant de 
tots els veïns, facilitarà les gestions necessàries 
per cedir els espais comuns, pati interior i voreres 
enjardinades, a l’ajuntament per a la seva con-
servació i manteniment. Per la seva part, la Sra. 
Freixenet va proposar fer una reunió a l’ajunta-
ment per tractar aquest tema. 
L’aparcament és un dels problemes més acusats 
del nostre barri. Especialment agut al sector de 
Tuyet i Santamaria els grups d’habitatges de Gi-
rona per Girona i Punta del Pi. Un total de disset 
edifi cis, moltes famílies de les quals no disposen 
de pàrquing particular.

Els propers dies es constituirà el nou equip de govern municipal resultant 
de les passades eleccions del 22 de maig. Des de l’Associació de Veïns hem 
recollit els temes generals més importants que afecten al nostre barri i que 
pensem que haurien d’estar en l’agenda d’actuacions del nou Ajuntament. A 
partir d’aquest moment, ens posem a la disposició de l’autoritat municipal a 
representants dels veïns per a posar “fi l a l’agulla” en aquests temes: 

Si reviseu la bibliografi a de la nostra revista i 
la premsa local, estareu d’acord amb nosaltres 
que, l’anunciada construcció del nou col·legi, 
s’ha convertit en un autèntic malson per al nos-
tre barri. 
Assistim impotents i amb ulls incrèduls contem-
plem com un solar extraordinari, que fa anys i 
panys, que l’ajuntament va cedir a la Generali-
tat, hores d’ara, malgrat les reiterades prome-
ses polítiques, encara avui, és un niu de brutícia, 
fosc i sinistre. 
Tot i que el passat 21 d’octubre, GISA i el Sr. 
Otero, director dels SSTT d’Educació, informaren 
que el projecte estava a punt per licitar, en data 
d’avui, tot i les trucades al nou Director Territori-
al d’Ensenyament, Sr. Balot, aquest no ha tingut 
un moment a la seva agenda per atendre la nos-
tra consulta. Per aquest motiu, sentim no poder 
informar al barri sobre la situació del projecte.  
L’altre gran projecte que desitgem que fi nalitzi el 
més aviat possible i que causa molts problemes 
de mobilitat, sorolls i contaminació al barri són 
les obres de connexió del carrer Dr. Bolós amb 
el c/ de les Serres i, també, la urbanització de 
la pujada al c/ Ullastret i Punta del Pi. Esperem 
que l’enderroc de l’actual mur eixampli la calçada 
i permeti construir les voreres necessàries per 
a millorar la seguretat dels vianants, molts dels 
quals són persones d’avançada edat.
També hem demanat per activa i per passiva 
que s’aprofi ti l’avinentesa de l’obra per soterrar 
la línia elèctrica que puja des del parc de Tuyet 
Santamaria al transformador del c/ Ullastret. El 
principi d’oportunitat no excusa que s’atengui, 
justament en aquest moment d’obres, aquesta 
històrica reivindicació veïnal.
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av. LLUÍS PERICOT, 39

TEL. 872 081 630

17003 GIRONA

www.nudukaestilisme.cat

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

www.e2ludoteca.com

Riera Burgantó, 7 - GIRONA 
cuinem@rostisseriapericot.com

www.rostisseriapericot.com

NOU HORARI
De 7 a 22 h. 

Esmorzars artesans
Xurros amb xocolata 

desfeta

Tel. 972 216 275
606 589 012

La més que anunciada ampliació dels consultoris 
del CAP de Montilivi, pensem que aguditzarà més 
aquest problema. Per les característiques de la 
zona i la manca de sòl seria del tot necessari estu-
diar la viabilitat de construir un pàrquing a la zona 
en règim de concessionària que posés a disposició 
dels usuaris del CAP llocs d’aparcament sufi cients 
per alleugerir la congestió actual i futura als carrers 
del voltant. 
I si s’agreugés més aquest problema, l’Associació 
no descarta la possibilitat de demanar a l’Ajunta-
ment prioritat d’estacionament a la via pública de 
veïns identifi cats. 




