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Editorial
Les lletres d’aquesta editorial les volem dedicar a la figura del
guàrdia de barri i la seva presència al barri de Montilivi.
La primera referència del guàrdia de barri de
Montilivi la trobem a la revista núm. 5 del mes de
febrer de 1992. En aquell exemplar s’informava de
l’acte de presentació del primer guàrdia de barri de
Montilivi i de les principals tasques encomanades.
En l’acte participava el Sr. Miquel Fañanàs, com a regidor, el Sr.
Joan Delors, cap de la Policia Municipal i el Sr. Ternero, president
de l’Associació de Veïns de Montilivi.
Els avantatges del guàrdia de barri eren i són importants: Permet
un coneixement profund del seu espai de treball, de les persones
que es mouen en el seu entorn, cosa que es tradueix en detecció,
i en el seu cas, en una intervenció immediata en relació amb
qualsevol incidència que es pugui produir. Permet, també, fer
el seguiment continuat dels problemes i facilitar l’accés dels
particulars i comerciants als serveis policials, així com a altres
serveis no estricament policials.
A més d’aquestes tasques, pròpies com a policia, aquest nou
escenari permetria implementar tasques de prevenció com ara:
Aconsellar particulars i comerciants per a evitar-los ser víctimes
d’actes dissocials o delictius. Detectar absentisme escolar.
Detectar situacions de risc social. Detectar i prevenir conflictes
veïnals. Controlar i seguir de aprop elements sospitosos aliens
al barri. Col·laborar amb el col·legi per a impartir xerrades de
seguretat vial. Col·laborar amb l’Associació de Veïns mantenint
reunions periòdiques de recollida d’incidències…
Finalment el guàrdia de barri, com a empleat municipal, fa de
pont entre el barri i l’Ajuntament i canalitza, a través dels seus
fulls de servei, les incidències en els serveis públics, com ara,
l’enllumenat públic, la recollida d’escombraries, la senyalització,
el clavegueram, tasques de jardineria i neteja general del barri.
Moltes d’aquestes incidències les recull també l’Associació de
Veïns.
Han passat vint anys des de la presentació al nostre barri del
primer guàrdia i, des de l’Associació de Veïns, no podem més que
valorar de manera molt positiva aquesta figura al nostre barri i
destacar el valor afegit que té el fet que l’actual guàrdia de barri,
Sr. Muñoz, romangui durant tant de temps ocupant aquesta plaça
a Montilivi.
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Salutació de l’alcalde
En motiu de la Festa Major de Montilivi, accepto amb molt d’orgull la invitació de l’Associació de Veïns del barri per dedicarvos a tots una salutació molt cordial des d’aquestes pàgines del
programa d’actes.
És un honor i també una oportunitat, que l’any passat no vaig tenir
perquè encara no havia accedit al càrrec d’alcalde de la ciutat, de
comprometre’m de manera explícita amb el barri de Montilivi,
amb la seva gent i amb totes les entitats que contribueixen amb
tanta dedicació a fer que aquests dies de festa siguin especials.
Les festes majors mantenen, potser avui més que mai, aquella capacitat original de fer-nos sentir part d’una identitat col·
lectiva, de reforçar llaços personals, familiars i veïnals, d’afavorir
la cohesió social de la ciutat, de compartir estones de lleure i de
diversió i d’apartar les rutines habituals i les dificultats d’aquest
temps tan incert i preocupant que ens ha tocat de viure.
Tots plegats haurem de fer front al desànim general que es percep amb noves maneres de gestionar els interessos col·lectius,
de garantir l’atenció a les raonables reivindicacions de millora
de la qualitat de vida dels barris, de seguir construint ambiciosament la Girona del futur i de progrés a la qual Montilivi va tan
estretament lligada. És feina de tots intensificar el grau de participació en la vida de la ciutat, i d’implicar-nos en la recerca de
les solucions als problemes i a les necessitats que es presentin.
El diagnòstic acurat que en fem i la bona disposició de tothom
seran essencials i seran, també, la clau de volta imprescindible
per avançar.
Vagi per endavant el meu agraïment a l’Associació de Veïns de
Montilivi per l’aportació tan responsable i valuosa que fa, dia
a dia, a la vitalitat d’aquest sector de la ciutat, i per la feinada
que cada any assumeix, en coordinació amb la resta d’entitats i
associacions del barri, per planificar i organitzar la Festa Major.
Us animo a participar-hi amb il·lusió, i a enfortir aquest entramat de complicitats que és el barri i sense el qual les ciutats no
podrien existir.
Que tingueu molt bona Festa Major!
Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde de Girona
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La nova Escola Pericot de Girona
Pels volts d’aquest passat Nadal de 2011, els gironins
i les gironines han pogut veure una realitat anunciada des de feia molt temps: l’antic col·legi Pericot era
enderrocat per donar pas a la construcció d’un nou
edifici on s’hi ubicarà l’escola que ara mateix funciona en aules prefabricades en un altre indret de la
ciutat.

Una escola és vida per al poble o per al barri que
l’acull. El so de la mainada jugant ha estat sempre
un so agradable per als carrers d’un nucli habitat.
Sembla com si el futur es fes present per un instant... Montilivi recupera, doncs, un element vital
per al seu esdevenidor i la ciutat de Girona fa un pas
endavant molt important per a l’estructuració de la
seva oferta educativa.

Els processos que envolten la construcció d’una
escola no són ni fàcils ni breus. Ja ho explicava
l’anterior director territorial quan, l’any 2010, en
aquest mateix butlletí es referia a les dificultats amb
què havia calgut treballar per poder unificar el solar
on, finalment, es farà la nova construcció. A aquestes dificultats, en aquests moments, cal afegir-hi
les d’ordre econòmic que han anat sacsejant el país
des de l’any 2011 i que, ara mateix, alenteixen fortament el ritme de construccions escolars arreu
de Catalunya. Però tot i amb això, el Departament
d’Ensenyament i, a Girona, els seus Serveis Territorials, en aquesta nova etapa, han defensat des del
primer dia la prioritat que representa la construcció
del “nou Pericot”.

Però a banda d’aquest component tan important
però més intangible, hi ha un element més material
a tenir en compte: l’equipament. El barri de Montilivi, que ja té un CAP i que ja té una Llar d’Infants,
ara, a més, tindrà una escola. Una escola també és
un edifici i un pati. És un equipament públic que no
ha de servir només per a les activitats que es realitzen de dilluns a divendres, dins l’horari escolar,
nou mesos a l’any, no. L’escola és un equipament
que, convenientment organitzat, ha de posar-se al
servei del seu entorn i ha de poder-se utilitzar com
a equipament per a ús social. És, en definitiva, un
espai al servei de la cultura, de l’esport i de la cohesió social que ha de beneficiar l’ alumnat de l’escola
però també tots els habitants del barri de Montilivi.
En aquest sentit, estic convençut que l’Associació de
Veïns hi tindrà un paper ben rellevant i que, amb la
col·laboració de tots, es farà realitat aquesta afirmació que feia, més amunt, referint-me al fet que
una escola és vida per al poble o per al barri que
l’acull.

Tot i les vicissituds de tota construcció de grans
dimensions, aquesta primavera s’inicien les obres
i hom preveu que l’escola pugui estar enllestida
aquest proper Nadal. Caldrà, doncs, preveure-hi el
trasllat del nens i de les nenes i de l’equip de mestres i, amb ells i amb elles, el barri de Montilivi recuperarà una imatge, un so i una realitat quotidiana
que fa molts anys que enyorava: l’escola, amb tot el
que comporta.

Albert Bayot i Fuertes
Director dels Serveis Territorials
d’Ensenyament a Girona
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HOME
HOME
DONA
DONA

CENTRE
D’ESTÈTICA

Tractaments:
• Teràpies facials.
• Teràpies corporals.
• Solàrium personalitzat.
• Depilació làser

3x2 promoció!

• Esmaltat Permanent.
• Assessorament Personalitzat per a:

Promoció
de 6 sessions
lipolàser
Home / Dona

99€

Nuvis i Núvies.

Manicura i pedicura
perfecte durant 14 dies
amb Shellac.

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

immo
SERVEIS I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA
Plaça Catalunya, 15, 1r - 17004 GIRONA
Tel. 972 20 89 60 - Fax 972 41 02 70
E-mail: admin@immog.e.telefonica.net
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Riera Bugantó, 3 local A
17003 GIRONA
e-mail: comptabilitat@coogest.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

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

ESPECIALISTAS EN TAPAS VARIADAS

c/ Castell Solterra, 5 - Montilivi 17003 GIRONA

ZUNIGA

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

CONSTRUCCIÓ D’INTERIORS

* SISTEMES CARTRÓ - GUIX
* PALETERIA
Lluís Zúñiga
* GUIXAIRES
605 811 511
* FALSOS SOSTRES
clock.amawebs.com
www.amarillasinternet.com/clock

c/ Joaquim Ruyra i Homs, 1 baixos - 17003 GIRONA

Tel. 972 22 38 45 - 972 21 05 24

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
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Av. Lluís Pericot, 74
17003 GIRONA
Tel. 972 41 00 01
xarambeco@gmail.com
xarambeco.blogspot.com

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 Guíxols

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

VENDES · LLOGUERS
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
AICAT Nº 1728

c/ Baldiri Reixach, 8 baixos - 17003 GIRONA
Tel. 972 20 86 98 - Fax 972 21 40 36
e-mail: duplex@duplexgirona.com
www.duplexgirona.com

DESRATITZACIÓ
DESINSECTACIÓ
CONTROL TÈRMITS
I CORCS
SISTEMES ANTI-AUS
LEGIONEL·LA

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

Codi Fuji 58RNX

Grup Girona per Girona, escala 11, baixos
17003 GIRONA
Tel. i Fax 972 22 30 01 - Mòbil 639 36 73 85

Codi Hofmann
230685
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L’Escola Pericot:

Setmana de tallers, ciència i experimentació.
L’Escola Pericot ha dut a terme del cinc al nou de març la
seva cinquena setmana de tallers, enguany dedicada als
experiments. Des de fa cinc anys, aquesta escola dedica
una setmana de tallers a algun dels projectes que desenvolupa. Així, de manera alternativa, es van duent a terme
cada any setmanes dedicades a tallers de música, plàstica
i experimentació.
La idea d’aquesta activitat és complementar les activitats
que ja es duen a terme de manera sistemàtica a totes les
aules. No estem parlant, per tant, d’una experiència aïllada durant el curs escolar sinó d’una setmana que reforça
una activitat que es desenvolupa de manera habitual però
atorgant-li un aire diferent, més lúdic i amb un component afegit d’espectacle.

Els alumnes comencen a entendre la ciència si se’ls estimula a pensar i a esbrinar les coses per ells mateixos. El
mestre adopta el paper de guia que els acompanya durant
tot el procés, partint del plantejament del Per què passa algun fet, per passar seguidament a l’elaboració d’hipòtesi que els conduirà a la comprovació i, finalment, al
descobriment dels principis científics. D’aquesta forma, la
ciència deixa de ser un cúmul de dades i es converteix en
una experiència vivencial i emocionant.

Els alumnes es distribueixen en grups de 12 components
de diferents edats i, sota la consigna del seu carnet de diferents colors es reparteixen per tota l’escola per realitzar els experiments. Aquestes activitats es duen a terme
dos cops cada matí, abans i després de l’estona d’esbarjo,
arribant a fer un total de nou experiments de dilluns a
divendres. La darrera sessió del divendres representa la
cloenda, i es realitzen uns experiments amb un aire més
d’espectacle, més teatralitzat i comptant amb l’ajut dels
estudiants de mestres en pràctiques.
Per tal de preparar aquesta setmana, i així poder donar-li
aquest vessant més lúdic però alhora científic, el claustre
de mestres ha estat rebent durant dos mesos una formació específica des de la Facultat d’Educació.

Algunes de les situacions que més han encuriosit als
alumnes al llarg de la setmana han estat: com podem fer
surar un cos que s’enfonsa?, es pot travessar una bossa
d’aigua sense que l’aigua s’escapi?, podem fer bombolles
gegants?, Una xinxeta sempre peta un globus?, Podem caminar sobre un cos líquid sense enfonsar-nos?, Saps inflar
un globus sense bufar?...
Un cop es planteja l’enigma cal elaborar les hipòtesis i,
sempre després, cercar les respostes per acabar construint un informe detallat de tot el que ha succeït.
Un altre aspecte a destacar és que els tallers es duen a
terme en les tres llengües que contempla el projecte lingüístic del centre; català, castellà i anglès. Tenint en compte que aquesta setmana d’experimentació implica a tots
els mestres de l’escola, els especialistes d’anglès duen a
terme tota l’activitat en aquesta llengua, i mentre que una
gran part dels tutors fan els tallers en català uns altres desenvolupen l’activitat en llengua castellana.

A l’hora de dissenyar les activitats es parteix del fet que
els nens i nenes sempre fan preguntes sobre el que veuen, toquen, oloren, senten o tasten. I des d’aquest punt
de partida s’han anat creant unes programacions amb
activitats científiques destinades a despertar la curiositat
innata de l’alumnat i encoratjar-los a l’hora a fer servir
els sentits per introduir-los al món de la ciència. Per mitjà d’activitats ja conegudes i de noves, els nens i nenes
aprendran que la ciència té un paper important en el món
que els envolta. Val a dir que per realitzar les activitats, en
la majoria dels casos, s’ha recorregut a materials assequibles, senzills i econòmics alhora.
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Escola de Costura, Patronatge i Manualitats:

Cursos, Casals i Tallers de tot tipus... Nous cursos d’estiu!!!
Nou servei de Merceria:

Botons, cintes i aplicacions... noves llanes d’estiu!!!
Av. Lluís Pericot, 33 - 17003 - Girona - Tel. 972 00 31 66

c/ Baldiri Reixac, 58 bxs - 17003 GIRONA - Tel. 972 218 869 - estudi@gruparco.com

* Fabriquem i comercialitzem
pinxos i broQuetes
Sant Sadurní, 34 · MEDINYÀ
Tel. 972 49 80 68

* VENDES A MAJORISTES,
MINORISTES I A PARTICULARS

Av. Lluís Pericot 64-66 GIRONA
Tel. 972 41 13 38

* SERVEI PROPI A DOMICILI
O DIRECTE A FÀBRICA

Sant Feliu - GIRONA
Tel. 972 41 17 11

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

Fleca El Pont
Pl. Tomàs Beraut, 4 - GIRONA
Tel. 972 48 51 64

Av. Lluís Pericot, 36
Tel. 972 21 77 47
GIRONA
c/ Migdia, 17
Tel. 972 22 53 78
GIRONA
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Fórmules magistrals
Dermofarmàcia
Homeopatia
Fitoteràpia
Ortopèdia
FRUITES DE TEMPORADA
DIRECTES DEL CAMP

FORMATGES MANXECS
PRODUCTES ARTESANS

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

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

EUROARTS

Perruqueria
Dona / Home
Obert migdia
c/ Enric Claudi Girbal, 27 - GIRONA -Tel. 972 20 30 33

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

GIRONA
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El nostre Pericot
La imatge del barri de Girona per Girona ha canviat. En pocs dies un edifici emblemàtic d’aquells
que semblen de tota la vida ha desaparegut. Tothom hi havia tingut alguna relació amb el Pericot,
bàsicament perquè era l’escola i la pista del barri.
Però què en sabem de la seva història?
El vell edifici va néixer com a “Colegio Menor”, estava destinat per alumnes interns que vivien fora
de Girona i anaven a estudiar als diferents centres
de la ciutat. El director i els treballadors del centre depenien del “Movimiento” d’aquells temps,
les famílies dels alumnes interns també hi tenien
relació.
Va ser una escola amb una matrícula molt viva, és
a dir amb moltes altes i baixes. Per exemple el curs
83-84 hi hagueren 42 altes i 39 baixes, el 84-85,
71 altes i 55 baixes, el 85-86, 39 altes i 38 baixes i
així podríem continuar. La matrícula de l’escola era
d’uns 200 alumnes i escaig.

L’any 1973 es va obrir una escola de primària en
el mateix edifici i durant uns anys van conviure el
“colegio menor” amb l’escola de primària. Va ser
una escola especial ja que la provisió dels mestres
era diferent a la resta d’escoles. També hi havia
dos directors però és clar, el que manava era el del
“movimiento”.
Amb el pas a la democràcia i la desaparició de
l’antic “movimiento” també es van produir canvis
a l’escola de primària. L’escola es va normalitzar i
les places dels mestres passaren a cobrir-se com
a la resta de la ciutat. Com a cas curiós la primera
plaça en propietat va ser ocupada per una mestra
que havia perdut el lloc de treball durant l’antic règim pels seus ideals.

Allà per l’any 1995 el Departament tenia la intenció
d’obrir una escola d’una línia per substituir l’escola
Annexa a l’avinguda Pericot i tancar el Cassià Costal que passava a ser una escola de Secundària. En
una reunió de directors de les escoles implicades
(Annexa, Cassià Costal i Prof. Pericot) es va fer la
proposta al Departament d’obrir una escola de
dues línies a l’avinguda i continuar com a primària
el Cassià.
La proposta va tenir èxit i després de solucionar
uns problemes legals, l’escola Prof. Pericot es va
traslladar l’any 1997 a l’avinguda del mateix nom
amb el mateix codi, el mateix equip directiu i amb
el nom de Pla de Girona.
El vell edifici es va transformar en Centre de Recursos Pedagògics del Gironès del Departament fins
fa pocs dies.
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Josep M. Busquets
Exdirector del CP. Professor Pericot
i actual director del CEIP Pla de Girona.

Disposem dels millors pisos, cases, naus, locals, pàrkings, solars,...
Segur que tenim el que estàs buscant.
Tria a més entre les nostres ofertes Low Cost,
promocions noves directes de promotor
i immobles procedents directament d’entitats bancàries.
A més, comptaràs amb la nostra experiència en el sector
de més de 11 anys.
Perquè ARA SI ÉS EL MOMENT DE COMPRAR!
Vine a veure’ns al Passeig d’Olot núm. 22, baixos de Girona
o bé truca’ns al nostre telèfon 972 405 691.

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

Psicòloga i Criminòloga
Tel. 972 21 59 38 - 686 681 999
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Intercanvi amb la Coral de Silíus
Els dies 11, 12 i 13 de maig la coral de Montilivi va visitar
la població de Silíus (Sardenya) per cantar en el marc de
la seva festa major.
Des de l’arribada a l’aeroport vam estar molt ben acollits
i en bona companyia. En arribar al poble els nostres amfitrions ens van rebre a l’església del poble i seguidament
ens van distribuir entre els seus domicilis. Val a dir que,
de tanta hospitalitat, ens vam sentir com a casa.
Aquella mateixa tarda vam participar a la Missa i concert
on cantàrem cançons típiques catalanes i alguna també
italiana. Aquesta meravellosa actuació la vam recollir en
aquesta foto.

Aquesta magnífica foto de grup recull a simple vista
l’alegria que sentíem.
Seguidament anàrem a un paratge boscós, preciós, on
vam poder beure d’una font aigua pura i glaçada.

Aquell vespre vam gaudir plegats d’un sopar al centre cívic de Silíus. Tots vam poder comprovar la fantàstica organització dels nostres amfitrions i la calidesa i generositat
amb què ens tractaven, pastís inclòs.

L’endemà, després d’esmorzar, ens van dedicar el matí a
visitar indrets de l’entorn: En primer lloc una visita guiada al “Castello di Orguglioso“, que va ser escenari dels
episodis més destacables de la història de Silíus i la seva
província.
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Després de la font ens van acompanyar a la mina abandonada, el “Pozzo Henryk Skaba”, la qual, segons ens explicaren, havia estat l’activitat principal de la comarca amb
l’extracció del seu mineral. L’anècdota del viatge es va donar quan un dels companys gironins no se li va ocórrer res
millor que activar la botzina d’alarma. En pocs minuts ja
teníem un vigilant que ens mirava de lluny!
Al migdia, de tornada al poble vam anar a l’església on
vam poder veure un ball regional i l’alcalde ens va lliurar
un escut i un llibre de record. Aquell vespre vam celebrar
un sopar de vigília de comiat fantàstic, amb viandes, porquet al forn i postres.
L’endemà al matí, abans d’anar a l’aeroport, vam visitar
Càller.
En el moment de redactar aquesta crònica només falten
quinze dies per a retrobar-nos, ara a Girona, on visitarem
el barri vell, més bell que mai i Besalú.
El programa d’activitats és complet i confiem que sesentiran d’allò més bé amb nosaltres.
Ramon Ternero

Protagonistes del Barri,
Entrevista a Manel Antón

«Em sento molt orgullós de ser de Montilivi»
Entrevista a Manel Antón Martínez
Manel Antón Martínez
(Còrdova, 1966) és un dels
socis de Gestions Montilivi,
una gestoria que fa 16 anys
va obrir les portes al carrer
d’Andreu Tuyet Santamaria.
En Manel és cordovès de
naixement i, quan tenia 15
dies, va venir a viure a Girona per Girona. Des d’aleshores ha fet la seva vida a
Montilivi, on també va anar
a l’escola. En aquesta entrevista, ens parla de l’evolució d’un barri que ha vist
créixer i també de la convivència amb els veïns i veïnes.
Ets cordovès d’origen i, al mateix temps, de Montilivi
de tota la vida. Com s’explica això?
El meu pare treballava a RENFE i va venir a viure aquí
amb la meva mare l’any 1964, quan el van destinar a
Girona. Al cap d’un temps, la meva mare es va quedar
embarassada de mi i va decidir que aniria a Còrdova, la
seva ciutat natal, per donar a llum. Els primers quinze
dies de la meva vida els vaig passar allà. Després ja vam
tornar a casa nostra, a Girona per Girona, on els meus
pares ja vivien.
Com recordes el barri de quan eres petit?
Han passat molts anys, i anys significa evolució. Hi ha
una diferència abismal entre el barri d’abans i el barri
d’avui. Hi ha alguns comerços que recordo des de sempre: la farmàcia, l’estanc, la botiga de l’Esperança i en
Josep, la de la Paquita, però poca cosa més. Recordo el
camp de roselles que hi havia just aquí al costat i unes
papallones reina que ara costen tant de veure en una
ciutat. Això forma part de la meva vida i de la meva història.
Quins records...
Els millors moments de la meva vida els he viscut a l’escola que ara ja no hi és. Quan van enderrocar el col·legi
Pericot, fa ben poc, vaig passar una estona veient les
màquines com treballaven i això em va arribar a l’ànima. Només espero que els nens i nenes que hi vagin en
el futur, quan es construeixi una escola nova, acumulin
tants bons records com jo.

A Montilivi hi has viscut,
crescut, t’hi has educat
i també és el lloc on vas
instal·lar el teu negoci. Què
et va fer decidir?
Em semblava que per un
noi de barri era una mica
complicat “anar a la jungla”. Montilivi era una zona
perifèrica i “anar a la jungla” volia dir anar al centre
de Girona. Tenia 30 anys i,
després de valorar-ho molt,
vaig decidir quedar-me aquí perquè al centre era més
difícil però també per fer barri. Això no vol dir que aquí
fos un camí de roses! Tothom em desitjava sort però el
que calia era molta feina i van passar uns quants anys
fins que el negoci no va començar a rutllar bé.
T’estimes tant el barri que, fins i tot, vas posar al teu
negoci el nom Gestoria Montilivi!
No em va costar gaire decidir-me. A més, el logotip té
els colors verd i taronja, en representació de la terra i la
muntanya. En aquells temps, el barri tenia molts camps
i zones verdes.
Com és el barri avui en dia?
De tenir poques coses, Montilivi s’ha convertit en un
barri amb totes les infraestructures necessàries. Abans
senties a dir: “Vius a Montilivi? Ui!”.
M’estàs dient que veien Montilivi com un petit Bronx
gironí?
Potser una mica. Per mi, però, que sempre he viscut
aquí em semblava un barri ben normal. Jo em sento
molt orgullós de ser de Montilivi. No pots decidir on
neixes ni pots triar els teus pares i jo estic molt content amb el que m’ha tocat a la vida. Si em preguntes si
m’hagués agradat viure en un altre lloc, et diria que no
perquè aquest és el meu barri. Encara que ara visqui en
un poble de fora de Girona, treballo aquí i hi passo la
majoria d’hores del dia.
Segur que actualment la percepció és ben diferent.
Socialment, Montilivi ha canviat. Abans era un barri
molt familiar, la gent es relacionava d’una altra manera.
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Ara hi ha veïns nous i aquesta proximitat queda molt
dissipada. Les festes majors que es feien a la plaça de
Girona per Girona eren molt concorregudes, potser
més que ara i tot! Tothom es coneixia.
Com és la convivència a Montilivi?
Crec que, en general, és bona però hi ha de tot com a
tot arreu. Sempre hi ha amics més amics i amics menys
amics. El millor que un pot fer és escoltar, veure i callar.
A la nostra feina, a vegades ens trobem enmig de conflictes veïnals però és el
normal. Sovint els problemes vénen de persones que no són del barri
i, com que no el coneixen, no el respecten.
Malgrat això, també hi
ha veïns de tota la vida
que generen conflictes.
Per sort, la majoria de
gent ha aportat coses
bones i ha fet moltes
contribucions al barri.
Com per exemple...?
S’han obert moltes botigues i això fa barri. Tot i això, no som una zona comercial. Però de bars no ens en falten!
Encara hi ha alguna mancança a Montilivi?
Sí, el CAP ha quedat petit i falten infraestructures esportives. A Girona, hi ha altres barris de dimensions
similars que tenen pavelló i camp de futbol. Nosaltres
no. I el que es repeteix i es repetirà és el problema de
l’aparcament. Hi ha zones que es podrien habilitar per
tal que aparcar el cotxe no fos tan complicat.
Es podran aconseguir aquestes millores aviat?
Actualment les coses estan complicades. No voldria
posar una nota de desesperança però la crisi no acaba
aquí. El 2012 és complicat i el 2013 també ho serà, per
no dir que encara més. Ens hem d’adonar que es produiran canvis a les nostres vides. Em fa mal al cor quan
veig a la gent jove amb dificultats econòmiques. Penso
que no pot ser que una hipoteca sigui l’herència dels
nostres fills. Jo no tinc la solució però veig que hi ha
hagut una gran falta de control. Hi ha gent que ha fet
molts diners de manera corrupta. Això fa que els rics siguin cada vegada més rics i els pobres cada vegada més
pobres. Les classes baixes hem d’assumir euro a euro el
que altres han fet, estem pagant aquesta crisi.
Estàs implicat amb l’Associació de Veïns de Montilivi?
A diferència d’altra gent que ho fa i ho fa de manera
esplèndida, jo només hi col·laboro. Des dels inicis fins
ara, per l’Associació han passat persones que han lluitat
molt, fins i tot, abans d’estar constituïts com a entitat. Hi

ha noms imprescindibles i segur que me’n deixo molts
al tinter però estic agraït i orgullós de persones com el
senyor Pons, el senyor Pelegrí, el senyor Antón (el meu
pare), el senyor Rodríguez, el senyor Artacho, l’Àngels,
la Dolors, en Pere de la Farmàcia o l’Àlex Vinyolas, que
és especial per mi perquè és un gran amic meu. I, per
suposat, en Ramon Ternero, qui està al capdavant de
tot. Em trec el barret davant seu, que fa tants anys que
ens aguanta. S’ha de tenir molta enteresa i lluitar molt.
Aquestes persones han fet moltíssimes coses pel barri
de manera desinteressada. La il·lusió, dedicació, fidelitat al barri
s’hauria d’agrair o, com
a mínim, de valorar. A
mi m’agrada contribuir
com a soci i col·laborar
econòmicament amb la
revista i amb la festa. És
la meva manera de participar i així també es fa
barri. D’aquesta manera, l’associació és més
associació.
El paper de les associacions de veïns ha canviat moltíssim des dels seus origens. Quina ha de ser la funció d’aquestes entitats en
l’actualitat?
Encara hi ha algunes coses que són importants i que
l’associació es pot plantejar com a objectius. Com he dit
abans, fomentar més l’esport al barri també incrementa la participació. L’esport forma part de la vida de les
persones i sobretot dels joves. De petits, tots volíem ser
futbolistes o jugadors de bàsquet. Aquí no s’ha potenciat massa. Sigui del color que sigui l’Ajuntament, s’ha
d’apretar. Montilivi és un barri més, igual que Vilaroja
o Sant Daniel, i té unes necessitats diferents del centre
de Girona. Tenim un CAP que abarca una zona enorme i
no tenim prou aparcament. Això és un gran problema i
existeixen espais que es podrien habilitar mínimament
per solucionar-ho.
Una de les preocupacions de l’Associació de Veïns de
Montilivi és que els joves no participen. Com s’ho faria
per incentivar que s’impliquin més?
Actualment els joves tenen unes mancances i, més que
ajudar, ara necessiten que els ajudin. Quan les necessitats bàsiques no estan cobertes, és més difícil que
participin. Potser és més fàcil trobar la col·laboració de
gent jubilada que té temps per dedicar-se a aquestes
qüestions. Com implicar els joves és la pregunta del
milió. Una via podria ser l’activitat esportiva i, a partir
d’aquest punt de trobada, deixar que ells mateixos s’organitzin i es converteixin en un bon motor d’idees per
l’Associació.
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Cristina Valentí

Amb el judo s’aprèn el respecte en vers els altres i la
obediència a la gent gran
creant actituds positives davant la societat.

DINARS: de dilluns a divendres
Obert dissabtes i diumenges matí

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

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

LABORATORIS PER A AFECCIONATS
VENDA DE MATERIAL FOTOGRÀFIC
REPORTATGES DE CASAMENTS
c/ Creu, 34-36 - Tel. 972 21 01 20
www.fotomachuca.com
Av. Lluís Pericot, 36 - Tel. 972 41 16 67
info@fotomachuca.com

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

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

RACC
ASSEGURANCES
L’assegurança
dels conductors

RACC MÒBIL
Av. Lluís Pericot, 21
17003 GIRONA
Tel. 972 41 07 00
Fax 902 54 64 74

I aprofita els avantatges
dels nostres plans d’estalvi.
mangeles.parra@racc.es
rosa.garri@racc.es
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Programa de Festa Major
de Montilivi 2012

diumenge 10 de juny

divendres 2 de juny
DIADA DE COMIAT D’ACTIVITATS
ARROSSADA POPULAR

XXIX Marxa de Montilivi 12 km

A les 12 del migdia
al jardí del Casal Cívic Montilivi
Amb les actuacions de:

XII Caminada popular 6 km
INSCRIPCIÓ: de 8 a 9 h
Preu: 6€ hi haurà botifarra, refresc i un record.
(Mireu de portar canvi)

LA BANDA DEL SURDO
FAMA KIDS
UN QUADRE DE CONT CLASS
I SEVILLANES

Sortides:
CAMINADA: a les 8.30 h
MARXA: a les 9:00 h
Lloc: Plaça Ciutat de Figueres.

Menú adult: Amanida, arròs i postres. 12 €
Menú infantil: 5 € (nens ﬁns 12 anys)
(Inscripcions al Casal Cívic Montilivi)

VI Torneig de Petanca
“Festa de Montilivi”
De 9 a 14 h. al Club Petanca Montilivi
Hi haurà premis pels guanyadors.
Organitza: Club Petanca i Associació de Montilivi

dissabte 9 de juny
Concurs de dibuix

“La meva escola: el pati, la classe...”
Participants: nens i nenes de 3 a 13 anys.
Premis: tres millors classiﬁcats de cada grup.
De les 11:30 a les 12:30 h
Plaça Ciutat de Figueres.

Gran Ball
amb l’orquestra LA LOCA HISTÈRIA
De les 21 a les 24 h
a la Pl. Ciutat de Figueres

XIII mostra artística

dimarts 26 de juny

Concert dels alumnes de guitarra
A les 17:00h al Casal Montilivi

INVITACIÓ.

Desﬁlada de Fi de Curs de
l’Escola, on els alumnes ens
mostraran els seus treballs:
A les 20:00 h, al Casal Cívic Montilivi.
c/ Josep Ametller, 56

Festa infantil
amb en Pep Puigdemont
“FAMÍLIA FESXUP”

A les 18:00 h a la Plaça Ciutat de Figueres.
Lliurament premis de dibuix i xocolatada.

divendres 7 de setembre

Gran Ball
Amb l’orquestra CHAPO
De 23 a 2h a la Plaça Ciutat
de Figueres

Havaneres amb TERRA ENDINS
A les 22 h a la Plaça George Orwell

c/ Andreu Tuyet i Santamaria, 19-21 baixos - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 36 80 - Fax 872 08 03 28 - info@gesmont.com - www.gesmont.com
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Acta de l’Assemblea General
Extraordinària i Ordinària
Assemblea general extraordinària.

1. Temes d’interès general del barri.

A Girona, a sis de febrer de dos mil dotze a les 19 hores al Local Social de l’Associació de Veïns el president
de l’Associació Sr. Ramon Ternero, dóna per constituïda
l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació de
Veïns de Montilivi, amb un únic punt en l’ordre del dia:
Aprovació de la proposta de modificació dels Estatuts
de l’Associació de Veïns de Montilivi.
El president informa que, d’acord amb la legislació vigent, s’han de modificar i aprovar els nous estatus que
substituiran els aprovats el 31 de març de 2008.
El president desprès d’explicar detalladament cadascú
dels articles modificats, sotmet la proposta a votació
per l’Assemblea que l’¡aprova amb la unanimitat dels
vots emesos pels socis presents.
Els socis rebran una còpia dels nous estatus, una vegada estiguin degudament registrats en el Departament
de Justícia.
I sense res més a tractar, es dóna per acabada
l’Assemblea General Extraordinària a les 19:15 h.
Vist-i-plau
El president

El president informa de la comunicació a la regidora de
barri Sra. Isabel Muradàs dels temes que preocupen
als veïns del nostre barri:
*Ordenació del transit del sector Font de l’Abella.
*Assegurar l’accés al local de l’associació senyalitzant
prohibició d’aparcament.
*Arranjar i netejar la zona d’aparcament del CAP habilitada a l’antiga petanca.
*Senyalitzar la connexió entre els carrers Josep Coromines i Girona per Girona per a evitar accidents en
aquesta cruïlla.
*Insistir en la reparació dels danys ocasionats per les
arrels del pi de la Punta del Pi
*Insistir en la possibilitat de modificar el trajecte del
la línia 11 perquè passi pel c. Ullastret i Girona per
Girona en hores convenides.
*Demanar a la confirmació de la construcció del pavelló en ocasió de la construcció del nou CEIP Pericot.
*Solucionar el problema de la mancomunitat de l’illa
de cases de Dr. Bolós, Castell de Solterra i Tuyet Santamaria.
El Sr. Ternero recorda que si es detecta algun problema
al nostre barri es pot comunicar a l’Ajuntament a través
de la Bústia d’Avisos.
2. Balanç econòmic de 2011, pressupost per a 2012 i
proposta de quota associativa.

Assemblea General Ordinària.
A Girona, a sis de febrer de dos mil dotze a les 19´15
h al Local Social de l’Associació de Veïns el president
de l’Associació Sr. Ramon Ternero, dóna per constituïda
l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Veïns
de Montilivi.

El Sr. Ternero fa balanç sobre les activitats de 2011,
l’associació de veïns (AV) i destaca un superàvit de
8.213,99 € romanent que ja està inclòs al pressupost
d’engany amb el que es pretén ampliar la barraca i eixugar part de les despeses de les activitats deficitàries i
obertes a la ciutadania com ara la Festa Major, les havaneres, les sardanes i el Carnaval. A més d’aquest romanent, durant 2011, vam comptar amb els ingressos
següents:
• Col·laboració dels comerciants del barri i de la Fundació “La Caixa”: 2.012,12 €.
• Quotes de socis: 1.593,00 €.
• Loteria 2010: 2.463,31 €.
• Subvencions municipal: 2.594,31 €.
Seguidament el president presenta el Pressupost per
a 2012 per un import de 24.900,00 €. També informa
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de l’existència d’un fons resultant dels beneficis de la
barraca de les Fires d’altres anys. L’Assemblea aprova
la nova quota de l’Associació per a 2013 i que passa de
9€ a 10€.
El president demana a l’Assemblea que aquells socis que decideixin donar-se de baixa de l’Associació
ho facin saber per carta o per correu electrònic a
l’Associació, però que no retornin el rebut de 9€ girat
pel banc ja que suposa unes comissions molt elevades per a l’Associació i, per tant, per als socis actius de
l’Associació.

3. Càrrecs de la Junta i renovació de càrrecs.
El Sr. Ternero informa sobre la composició i dinàmica
de la Junta Directiva de l’associació i demana socis voluntaris per formar part de la mateixa. En resposta a
aquesta petició s’ofereixen com a voluntaris el Sr. Chia,
el Sr. Arrebola i el Sr. Rodríguez.

4.Memòria d’activitats:
El president presenta el seu informe anual sobre les
actuacions en defensa del benestar dels veïns del barri i les activitats de l’Associació desenvolupada durant
2011 i ho fa amb el suport de la projecció d’un PowerPoint.
Finalitzada aquesta presentació recorda els presents
que per a qualsevol tema o denúncia es poden dirigir a
la bústia electrònica d’avisos de l’Ajuntament, al Guàrdia de Barri, Sr. Muñoz cada dilluns de 17 a 18 h. en
aquest mateix Local i, per descomptat, a la Junta de
l’Associació mitjançant el correu electrònic (avmontilivi@gmail.com)
El president informa amb satisfacció l’èxit de la posada en escena de l’obra clàssica de Molière “Les dones
sàbies” i l’actuació de l’rquestra de guitarres Acords Joves i de la Coral de Montilivi a la diferents poblacions
de Sardenya.
Finalment, el Sr Ternero, manifesta que els socis poden proposar alguna activitat que creguin interessant
i l’associació estudiarà la possibilitat i viabilitat per a
portar-la a terme.

5. Intervenció de la regidora del barri, la senyora Isabel Muradàs.
El Sr. Ternero presenta a la Senyora Isabel Muradàs, regidora de l’Ajuntament de l’àrea d’educació i esports
i regidora del barri de Montilivi i de la Creueta. La
senyora Muradàs saluda a l’Assemblea i seguidament
el president pren la paraula per a plantejar els temes
d’interès.

Seguidament el president pren la paraula i planteja els
següents temes, recollits per la Junta, a la regidora de
barri:
• Informa que el passat 21 d’octubre de 2010, el delegat d’educació, Sr. Otero i l’empresa GISA varen
presentar el Projecte del nou col·legi Pericot a la comunitat educativa i a l’associació de veïns, amb un
pressupost de 3.579.482 euros.
I manifesta, com ho ha fet diverses vegades, la necessitat que també es construeixi el pavelló per ús del
Centre escolar i de les entitats socials.
• Exposa la necessitat de pintar un pas de vianants que
connecti Mas Biel amb la Plaça Puigvistós.
• Que es pinti la senyalització horitzontal de la part alta
del c. Puigsacalm per millorar la visibilitat.
• També torna a insistir en la demanda dels veïns que
el bus de la línia 11, al menys en hores concretes,
ampliï la seva ruta i faci algunes parades al c. Ullastret, Punta del Pi i Girona per Girona. La part alta de
Montilivi on resideixen persones grans.
• El president informa que ja està creada i aprovada
la mancomunitat de propietaris de l’illa comunitària
dels carrers Castell de Solterra, Tuyet Santamaria i Dr.
Bolós; recorda que fa temps es va proposar que el
pati interior i la part enjardinada fos gestionada per
l’Ajuntament.
Seguidament dóna la paraula a la Sra. Muradàs que informa de les intervencions de l’Ajuntament a dia d’avui:
1. Font de l’Abella. S’ha senyalitzat el carrer Josep M.
Corredor i s’ha pintat el paviment de l’avinguda Puigsacalm.
2. Pilones. Es va veure que si bé les pilones impedien
que la gent aparqués, també impedien que es pogués
accedir al local de l’associació en cas de càrrega i descàrrega. Aquest problema ja està solucionat.
3. Neteja del solar de Josep M. Corredor. La Sra. Muradàs comenta que normalment el propietari s’encarrega
de la neteja del solar, però que si el propietari no ho fa,
l’Ajuntament netejarà el solar i gira la factura al propietari.
4. Punta del Pi. La Sra. Muradàs recorda que es va reparar el paviment fa uns tres anys, que posteriorment es
va veure que les arrels del pi feien malbé el paviment,
que els tècnics varen recomanar la tala del arbre i que
es va plantar un altre pi, ja que el pi és l’arbre que dóna
nom a aquest indret.
5. Precs i preguntes
El Sr. Rafael Graciano demana, petició que ja va fer l’any
passat, que s’estudiï la possibilitat de fer una rampa en
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Girona per Girona, a prop del pati interior, davant del
número 7. Sap que fa temps es va venir a observar la
situació del terreny. La regidora respon que es mirarà
la seva viabilitat.
La Sra. Aurèlia Sánchez demana que es substitueixi
l’escala que hi ha a la Punta del Pi, a prop del bar, per
una rampa. Informa que l’aparcament de bicicletes
pràcticament no es fa servir i per tant creu que hi ha
espai per fer la rampa. Ja fa temps que es va dir que es
faria un nou accés.

gent no fa cas dels stops del carrer Ullastret (proposa
que es posi algun element per reduir la velocitat dels
vehicles); que a la zona dels carrers de la Punta del Pi,
Romanyà i Ullastret no hi ha cap pas de vianants per
poder baixar al CAP; que el paviment del carrer Turó
Rodó esta molt malmès; i s’haurien de podar els arbres
d’aquest indret. També demana que es posi connexió
wi-fi per aquesta zona.

El Sr. Àlex Viñolas, secretari de la macrocomunitat,
informa que la macrocomunitat de la illa interior
dels edificis dels carrers Dr. Bolós, Tuyet Santa Maria i Castell de Solterra ja està constituïda, que es va
fer una trobada amb representants de l’equip de govern anterior i que el president de la macrocomunitat
ha tingut contactes amb els nous representants per
aclarir els usos d’aquesta illa. El Sr. Viñolas demana la
col·laboració de l’Ajuntament per fer el manteniment i
usos de l’illa. Informa que l’illa hi ha baranes malmeses
i una il·luminació deficient amb tres faroles sense llum
i, per tant, ha quedat ara un espai molt fosc on algunes
vegades s’han trobat xeringues.
El Sr. Juan Pedro Castaño proposa que es solucionin els
següents problemes: Els pals de la instal·lació elèctrica
del carrer Ullastret estan torts. Fa temps es varen arreglar els cables i com es va dir que s’estava estudiant
la possibilitat de soterrar la línia elèctrica, no es varen
posar “palomilles” i no es va acabar de solucionar el
problema de la línia elèctrica. El Sr. Castaño voldria saber com està aquest tema actualment. Un arbre del carrer Ullastre, que hi ha a prop del col·legi Pericot, està
inclinat i pot caure en qualsevol moment. A Girona per
Girona hi ha un passadís de pujada. Pregunta si seria
factible agafar una mica del terreny del col·legi, prop
de l’escala, eliminar un tram d’aquesta i fer una rampa
de baixada.
El Sr. José Aguilera demana que es posi algun amplificador wi-fi a la Punta del Pi ja que no hi ha cobertura,
que s’arregli la calçada on hi ha el pi, que s’aixequi una
mica les pedres del parterre, i que es netegi i es canalitzi l’ embornal de la sèquia on hi ha el transformador
de la Punta del Pi.
El Sr. Manel Rodríguez informa que s’han eliminat
aparcaments dels carrers Montorí i Sant Grau sense
donar cap alternativa. Manifesta que hi ha un espai
de una vorera, a prop del carrer Ullastret, que es podria habilitar perquè poguessin aparcar un o dos cotxes. També manifesta que es va reformar la placeta
que hi ha al carrer Sant Grau, s’ha asfaltat però troba
a faltar mobiliari perquè puguin jugar els nens; que la

La Sra. Cristina Santocildes manifesta que funciona
molt bé la Bústia d’Avisos de l’Ajuntament. Proposa que
s’estudiï la possibilitat de pavimentar la vorera dels carrers Josep M. Corredor i Josep Bosch “Piculives”.
El Sr. Juan Ciudad es queixa que algunes persones aparquen a la font de la caseta de la petanca i els cotxes
impedeixen el pas de les persones.
El Sr. Vicente Fernández assenyala que hi ha molta separació entre els fanals del passadís del carrer doctor
Bolós i que un fanal està desviat.
Alguns veïns manifesten que el wi-fi no arriba a la zona
de la Punta del Pi i que l’inici de la pujada de Puigsacalm queda molt fosca. També alguns veïns es queixen
que algunes persones deixen assíduament els cotxes
sobre les voreres cos que impedeix el pas de persones
amb dificultats de mobilitat o que van amb cotxets, cadires de rodes, etc.
El Sr. Ternero informa que acabada l’assemblea hi haurà
un senzill pica-pica de cortesia amb els assistents.
I sense res més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les
20:45 h.
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Vist i plau
El president

Despatx: c/ Emili Grahit, 50
Magatzem: Pl. Miquel Coll, 2

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

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

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

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

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

www.vallfer.com

girona@satnord.com
• Cursos intensius d’estiu:
- Repàs, iniciació i ampliació
- Horaris: de 9 a 1 i de 5 a 9
- Durada: 30 hores
- Dues hores diàries, de dilluns
a dijous
• Professors titulats
• Classes particulars i de conversa
• Grups reduïts de 8 persones
com a màxim
• Preparació per a exàmens
oficials de Cambridge i de l’EOI
• Classes d’anglès i d’alemany

Carrer Sant Hipòlit, 18 - 17003 GIRONA
Tel. 972 20 90 21 - Tel./Fax 972 21 08 53
info@tomasarrieta.com - www.tomasarrieta.com

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

El banc d’aliments de Girona
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paddock
bar - restaurant

MENÚ DIARIO ..9,00 euros / MEDIO MENÚ ...5,95 euros

TODOS LOS DÍAS OFERTAS EN DESAYUNOS
WIFI GRATIS
Lluís Pericot, 19 - 17003 GIRONA - Tel. 972 41 68 11

Partidos de fútbol en pantalla gigante

Botiga dedicada
a la venda de
productes per tot
tipus de cultius
interiors i exteriors,
especialitzats
en cannabis,
parafernàlia per a
fumadors....

Ens trobaràs a:
c/ Andreu Tuyet i Santamaria, 17 - 17002 Girona
(darrere la Guàrdia Civil)
Tel. 972 20 12 03
E-mail: biogreengirona@gmail.com

www.elmondelgos.com

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

Av. Lluís Pericot, 39 - 17003 GIRONA - Tel. 872 081 630
nuduka@nudukaestilisme.cat
www.nudukaestilisme.cat

Llibreria - Papereria
Menú diari
Menú de cap de setmana
Encàrrecs

travesses - Primitives

Riera Burgantó, 7 - 17003 GIRONA
cuinem@rostisseriapericot.com
www.rostisseriapericot.com
Tel. 972 216 275 - 606 589 012

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

MENÚ DIARI
DE DILLUNS
A DIVENDRES

HOSPITAL
VETERINARI

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

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

Carles i Lupe
E-17/ 386459

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

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

Les Sabates dels Balls de Saló
En qualsevol ball és molt important el moviment
dels peus, que ens trobem còmodes amb les sabates i que notem que formen part del nostre
cos. Per aquest motiu, avui dedicarem aquest
espai a alguns aspectes que les dones han de tenir en compte al comprar unes sabates per practicar balls de saló.
Normalment, el terra en el que es desenvolupen
les competicions de balls de saló és de fusta;
per tant és important que la sola de les sabates
llisqui fàcilment pel terra, però que no rellisqui,
que ajudi a fer els girs i que el peu no perdi contacte amb el terra, que el noti; per aquest motiu,
les soles són primes i d’un material especial, de
camussa, de dant...

Un altre element a tenir en compte són els talons. Les sabates han de ser lleugeres, flexibles
i ajustar-se perfectament al peu. Les de setí són
molt suaus i ens adaptarem a elles des del primer moment; en canvi les
de pell no són tan suaus i
ens costarà una mica sentir
que formen part del nostre
cos, però tenen l’avantatge que ens duraran més
temps.
S’ha de tenir cura de la sola
i raspallar-la després de
cada sessió de ball; amb
aquest gest allargarem la
vida de les sabates.
I per últim, cada estil té les
seves característiques: les
sabates de balls de saló estàndard són tancades i les
de balls llatins són obertes
per davant.
Espero que aquesta nota
us ajudi a escollir les sabates per gaudir una mica
més quan balleu.
Núria Palomeras
Professora de balls de saló
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Activitats en imatges

Memòria - Reportatge fotogràfic:

Comiat FAV de l’alcaldessa
11 d’abril de 2011

Sevillanas
14 d’abril de 2011

Girona Temps de Flors
7 de maig de 2011

Les dones sàvies
7 de maig de 2011

Intercanvi Coral
29 de maig de 2011

Festa infantil
4 de juny de 2011

Concurs de dibuix
5 de juny de 2011

Fama Kids
9 de juny de 2011

Coral Montilivi a Silíus
11 de juny de 2011

Projecció del documental DK20
28 de juny de 2011

Cicle Coral, església de Sant Pere
2 de juliol de 2011

Concurs de Petanca
3 de juliol de 2011
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Activitats en imatges

Les Activitats de l’Associació d’una en una

Incendi a Torre Alfons XII
8 de juliol de 2011

Veus Blanques a TV2
10 de juliol de 2011

Sardanes
5 de novembre de 2011

Homenatge a la Nuri
sardanes, 5 de novembre de 2011

Teatre
13 de desembre de 2011

Nadal de la Coral
22 de desembre de 2011

Adéu Pericot
21 de gener de 2012

Audició de guitarres als pares
5 de febrer de 2012

Assemblea de Montilivi
6 de febrer de 2012

Carnaval de Montilivi
18 de febrer de 2012

Coral Montilivi
26 de febrer de 2012

Primer dia del Bus per Ullastret
5 de març de 2012
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Activitats en imatges

Activitats de l’Associació al Casal Cívic Montilivi
Grup de Pilates de dilluns (Mercè)

Grups de Ioga de dilluns i dimecres (Vicente)

Grups de Ioga de dimarts i dijous (Rosa Maria)

Grup de Sevillanas de dijous (Bety)
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Activitats de l’Associació
Al Local Social de Montilivi

Escola de guitarres L’Euken i la Mª Jesús fent classe al Local Social cada dimecres.

El Cor Veus Blanques de Montilivi assaja al local cada dimarts al vespre

Al Local tenen lloc reunions d’Entitats i de comunitats

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

DIA: DIMARTS
HORA: de 17 a 18 h
LLOC: Local Social (caseta vermella)
al costat del Club de Petanca Montilivi

Us hi esperem!!
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Millores del nostre barri...
Millores destacables

Punta del Pi

Girona per Girona

Bus línia 11

Bus línia 11
passa pel c/ Ullastret

Bus línia 11
passa davant del Local Social

Cruïlla Puigsacalm / Can Llobet /
Puig Montilivi

Pintura Puigsacalm / Can Llobet /
Puig Montilivi

Pas de vianants Tossa d’Alp /
Puigsacalm

30

Millores que necessita el Barri

Canalitzar els desguassos
de la Punta del Pi i Muntanya

Netejar i tancar el registre
que hi ha al costat de l’antiga Petanca

Caldria reparar el paviment
del c/ Bolós al costat del Club
Petanca i el Local Social

És urgent reparar el paviment afectat
per les arrels del Pi de la Punta del Pi

Fa temps que reclamem construir una
rampa davant de Girona per Girona 7,
tal com ens mostra el Sr. Graciano

Eliminar aquests serveis
de l’antiga petanca.

Necessitem una barana per
als vianants del c/Ullastret

Caldria eliminar aquesta barrera
arquitectònica i construir una rampa.

La constitució de la Mancomunitat ha
de permetre la cessió a l’Ajuntament
d’aquesta plaça interior

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

Telèfon:
Mòbil:
Quota anual de 10 euros
de 20

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