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Editorial
Pressupostos participats

La cinquena edició dels Pressupostos Participats sotmetrà a votació dels veïns 
i veïnes de Montilivi els cinc projectes proposats per l’Assemblea de Barri del 
passat 9 de març que han estat acceptats i validats pels serveis tècnics munici-
pals. A la pàgina cinc trobareu informació detallada dels projectes per a 2017: 
Adequació i creació del Parc de la Pedra. Incrementar o millorar la il·luminació 
de l’avinguda Lluís Pericot entre la cruïlla del carrer Sant Hipòlit i de la Riera 
Bugantó. Incrementar o millorar la il·luminació de la cruïlla entre l’avinguda. 
Montilivi i el carrer Puigsacalm. Rehabilitar la plaça Camps i Arboix. Arranjar la 
cruïlla de l’avinguda. Montilivi i el carrer Sant Salvador d’Horta. Us animen a 
votar-los i aprofitem per a explicar-vos que a la portada d’aquesta revista tro-
bareu un logo QR que us donarà accés directe a la pantalla de votació digital.

Des de l’Associació us encoratgem a votar el projecte que més us agradi. Aca-
bem amb aquest lema: “La participació ens fa ser més ciutadans”.

Socis

L’Assemblea General de Socis del passat 28 de febrer va aprovar la proposta 
de la Junta Directiva de fixar la quota anual de l’Associació a 15€, que serà 
d’aplicació a partir de l’any vinent.

La Junta va traslladar la reflexió, segons la qual, allò més essencial, allò que 
dona més sentit a una associació són els socis. El nombre de socis esdevé un 
excel·lent indicador de la salut d’una entitat i Montilivi necessita més i més so-
cis. Cada quota és un granet de sorra, una gota d’aigua que, amb el concurs de 
moltes més, possibilita emplenar un got. El got que l’Associació necessita per 
a mantenir el seu ritme actual d’activitat i dedicació al Barri i els seus veïns. El 
got que dona sentit i motivació als voluntaris de la Junta de l’Associació. I per 
això encetarem algunes iniciatives.

Volem destacar que a partir del proper mes d’octubre, inici del curs 2017-
2018, s’oferiran interessants descomptes a les persones, més de 300, que par-
ticipen en les activitats i que, en el moment de la pre-inscripció del mes de 
juny i la inscripció de setembre, es facin sòcies del Barri. Aquestes persones 
tindran prioritat en l’elecció de les activitats.

Amics i amigues de Montilivi, us demanem que feu difusió de la vostra Asso-
ciació entre els vostres veïns i amics i col·laboreu en aquesta campanya d’afili-
ació. Recordeu que es us podeu fer socis des del mateix web del Barri http://
montilivi.cat 

Temps de Flors

Un anys més els voluntaris de l’Associació de Veïns han projectat la ornamen-
tació d’un espai monumental per a la 62a Exposició de flors, monuments, pa-
tis i jardins. Enguany hem assumit el repte de guarnir el “Caldarium dret” dels 
Banys Àrabs. A la portada, al cantó dret de la foto del Banys, trobareu un codi 
QR amb la llegenda, en quatre idiomes, explicativa de la proposta ornamental 
de l’Associació de Veïns d’aquest any i que ben segur haureu contemplat i, fins 
i tot, retratat. La proposta motiva el turisme sostenible, els quatre rius i les 
cases de l’Onyar. 
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Benvolguts,
Benvolgudes,

El vostre és un barri amable i acollidor, en el ple sentit de 
les paraules. Amable perquè hem sabut trobar l’equilibri 
necessari entre la vida urbana i el respecte a l’espai natu-
ral. I acollidor perquè trepitjant els carrers, t’adones de 
la humilitat, l’esforç i l’alegria amb què construïu el dia a 
dia del barri. Aquest esforç s’ha concretat en projectes 
tan bonics com la recuperació de l’espai de la Font de 
l’Abella o dels parterres davant del CAP, projectes que 
han sorgit de les vostres idees i que s’executaran en breu 
amb el finançament dels pressupostos participats de 
l’any passat. A tots ens agradaria que obres com aquesta 
es fessin més ràpid, i més atesa la importància que tenen 
per al barri, però us puc assegurar que fem el possible 
tenint en compte la complexitat dels ritmes de l’admi-
nistració.

Com a alcaldessa, vull fer la vida més fàcil a tothom qui 
viu a la ciutat. Per això els pressupostos participats són 
tan importants, perquè promouen la col·laboració entre 
els veïns i l’Ajuntament, i perquè permeten fer aquelles 
obres que vosaltres, que sou els qui hi viviu, sabeu que 
us milloraran la vostra qualitat de vida. L’ascensor de la 
Punta del Pi n’és un bon exemple, i molta gent del barri 
m’ha explicat que va tan i tan bé sobretot per a la gent 
gran. Aquí vull destacar especialment el paper de l’As-
sociació de Veïns, que ha sigut sempre un interlocutor 
imprescindible perquè des de l’Ajuntament puguem fer 
el millor possible per vosaltres, i puguem col·laborar en 
organitzar tota mena d’actes.

Queda, tot i així, molta feina per endavant. La nostra és 
una ciutat en contínua evolució i el paper de Montilivi 
serà clau en la Girona del futur. És per això que, aprofi-
tant l’alegria de la festa major, us encoratjo a participar 
activament en totes les activitats que juntament amb 
l’Associació de Veïns hem preparat per a tots vosaltres. 
Però també que a través de l’Associació i les entitats del 
barri sigueu part activa del projecte de ciutat que l’equip 
de govern que encapçalo està dissenyant pels propers 
anys. Per això voldria recordar i compartir amb vosaltres 
el lema amb el que tancava l’editorial de l’any passat 
aquesta mateixa publicació: “Participar ens fa ser més 
ciutadans”. 

Molt bona festa major a tots i totes!

 Marta Madrenas

Salutació de l’alcaldessa
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Salutació de la regidora de Montilivi

Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns del Barri de Mon-
tilivi.

En primer lloc, vull agrair a la nostra Associació de Ve-
ïns que em doni l’oportunitat de tornar a adreçar unes 
paraules en la revista del barri, amb motiu de la nostra 
Festa Major. 

Us deia l’any passat que per mi és un honor ser la regido-
ra del Barri de Montilivi i és un honor també poder escriu-
re aquestes paraules en la revista i per la Festa Major. Un 
orgull que comença per sentir-me part del barri des de fa 
molts anys, ja que soc sòcia de l’Associació des de fa més 
de 10 anys. Un honor que suposa poder representar al 
Barri i defensar les necessitats dels seus veïns, millorar la 
qualitat de vida del nostre barri; en definitiva, sentir que 
cada dia és un barri millor que ahir.
 
Tenim diferents mostres que estem avançant en la bona 
línia. Des de les millores a l’entorn del CAP, l’escola, la pe-
tanca, el local social, la mobilitat dels pisos de Girona per 
Girona, els llums de Nadal i molt especialment el projecte 
del carrer de la Pujada de la Punta del Pi que començarà a 
ser una realitat, en una primera fase, dins d’aquest 2017.

Mostres més importants i més centrades en les persones 
com el treball que des de fa temps està impulsant l’Asso-
ciació de Veïns per crear sinèrgies entre les diferents en-
titats del barri (escoles, ampas, entitats). No és una tasca 
gens fàcil però s’ha fet molta feina i el resultat s’ha pogut 
veure magníficament, en la celebració de la Festa Major, 
el dia de Sant Jordi o la festa de carnestoltes. 

Feia molt de goig veure com col·laboraven i interactuaven 
les diferents entitats amb un objectiu comú, treballar pel 
barri i els seus veïns.

Vull aprofitar doncs aquesta oportunitat per fer un reco-
neixement de tot aquest esforç i del resultat del mateix. 
També per demanar que es vagi ampliant el nombre d’en-
titats que col·laboren i que hi hagi també més veïns que 
s’animin a donar el pas i entrar a l’associació, per ajudar, 
gaudir i defensar el barri.

Desitjo, de tot cor, que gaudim d’una gran festa major i 
que continuem treballant plegats per fer, cada dia, millor 
la vida i l’entorn del nostre barri.

Moltes gràcies i bona festa!
Isabel Muradàs Vàzquez

Pressupostos Participats 2017

Un any més l’Ajuntament destina a la Partida de Pressupostos Participats dels barris la quantitat d’1.200.000 €. 
D’aquesta quantitat a Montilivi la Creueta ens correspon 48.702,33€, import resultant de l’assignació ordinària per a 
2017 i del romanent d’altres exercicis.
El passat 9 de març l’Assemblea de Barris, en què participen, l’Ajuntament les entitats de barri amb vot i les veïnes i 
veïns interessats, va aprovar inicialment, a l’espera dels informes tècnics prescriptius, les següents propostes:
• Adequació i creació del Parc de la Pedra. 
• Incrementar o millorar la il·luminació de l’avinguda Lluís Pericot entre la cruïlla del carrer Sant Hipòlit i de la Riera 

Bugantó. 
• Incrementar o millorar la il·luminació de la cruïlla entre l’avinguda Montilivi i el carrer Puigsacalm.
• Rehabilitar la plaça Camps i Arboix.
• Arranjar la cruïlla de l’avinguda Montilivi i el carrer Sant Salvador d’Horta.

Adequació i creació del Parc de la Pedra
Descripció de la proposta: 

L’espai està situat davant del Local Social de l’Associació 
de Veïns de Montilivi i la sortida de l’Escola Pericot. El lloc 
esdevé un punt de trobada i de joc habitual de moltes fa-
mílies amb nens i nenes quan surten de l’escola i es consi-
dera que l’espai hauria de rehabilitar-se i adaptar-se. 

L’espai va ser anomenat “El Parc de la Pedra”, per part de 
les famílies de l’escola amb motiu a la petita pedra, desa-
pareguda el passat mes de setembre, on la mainada s’hi 
enfilava i feia acrobàcies i jocs. 

La proposta veïnal principal és adequar l’espai al joc i tro-
bada. Netejar-lo, prohibir la passejada de gossos, treure 
elements, incorporar infraestructures de joc i fixar límits 
de seguretat.

Informe tècnic:

Les propostes de millora es concreten:

- Fer un tancament perimetral del jardí que dona a la car-
retera amb un pressupost de 8.600 €.

- Suprimir els arbustos per un import de 950 €.

- Millorar i ampliar la vorera que fa corba i pendent, per 
un import de 16.250 €. 

Pressupost total: 35.800 €. 

Incrementar o millorar la il·luminació de
l’avinguda Lluís Pericot entre la cruïlla del
carrer Sant Hipòlit i de la Riera Bugantó

Descripció de la proposta: 

La proposta veïnal demana incrementar la il·luminació de 
l’Avinguda Lluís Pericot entre les cruïlles dels c/ Sant Hipò-
lit i c/ Riera Bugantó.

Informe tècnic:

La manca de llum ve donada per la mala distribució dels 
punts de llum. Es valora la substitució dels fanals actuals 
per nova il·luminària de leds i la substitució dels suports 
existents per columnes de braç i un nou punt de llum do-
ble al tram central de la intersecció amb el c/ Sant Salva-
dor d’Horta.

Pressupost: Il·luminària per un import de 8.650 € i l’obra 
civil i columnes per un import de 17.400 €. 

L’Ajuntament ha demanat una subvenció pel canvi dels 
llums. En cas que fos atorgada es descomptaria. 

Pressupost total: 27.000 €.

A l’Assemblea de retorn de 4 de maig, l’Ajuntament
ens va comunicar la viabilitat dels cinc projectes presentats
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Pressupostos Participats 2017

Incrementar o millorar la il·luminació
de la cruïlla entre l’avinguda Montilivi

i el carrer Puigsacalm
Descripció de la proposta: 

La proposta veïnal demana incrementar o millorar la 
il·luminació de la cruïlla formada per l’Avinguda Montilivi 
i el c/ Puigsacalm. 

Informe tècnic:

L’actuació consistiria en col·locar un nou punt de llum 
(senyalat en vermell) en aquesta cruïlla.

Pressupost total: 4.500 €. 

Rehabilitar la plaça Camps i Arboix
Descripció de la proposta: 

La proposta veïnal és rehabilitar la plaça amb diferents 
actuacions. 

Informe tècnic:

Reparar els seients de formigó parcialment deteriorats 
amb morter de ciment per un pressupost de 605,92 €.

Canviar els bancs existents (4) per uns de fusta i ferro per 
un import de 2.310 €.

Reparar la font: ja reparada.

Reparar paviment interior: ja reparat.

La proposta de pavimentar amb formigó el solar evitant 
espai improvisat de pipi-can, es desestima pel seu elevat 
preu i perquè no seria garantia per a fer desistir els propi-
etaris de gossos en aquestes conductes.

Plantar arbres que falten (6) per un import de 400 €.

Fer un tancat de fusta amb jocs homologats, terra tou i 
una font i retirar els jocs de ferro té un import de 34.700 € 

Pressupost total: 38.015,92 €.

Arranjar la cruïlla de l’avinguda Montilivi
i el carrer Sant Salvador d’Horta

Descripció de la proposta: 

Els veïns demanem que s’arregli el tram sense pavimen-
tar de la vorera de la cruïlla de l’Avinguda Montilivi amb 
el c/ Sant Salvador d’Horta.

Informe tècnic:

La proposta consisteix en la pavimentació amb peces de 
panot de graveta de riu de tota la zona que no està pavi-
mentada, des dels contenidors fins a la vorera del c/ Sant 
Salvador d’Horta amb la formació de rebaixos als dos pas-
sos de vianants.

Pressupost total: 18.600 €.

Plaça Catalunya, 15, 1r - 17004 GIRONA
Tel. 972 20 89 60 - Fax 972 41 02 70
E-mail: nrodriguez@immog.cat

SERVEIS I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

immo

c/ Emili Grahit, 22-24 baixos
Tel. 972 22 86 13
17003 GIRONA
instagram: esteticasonia.t

ònia Telles
estèt i ca  home -  dona

Diagnòstic personalitzat per als nostres clients/es
Tractaments facials
Teràpies corporals
Depilacions cera / làser
Maquillatges
Assessorament núvis/núvies
Reiky
Teràpia d’equilibri cel·lular
Cosmetologia per ús a casa especial antiaging
Complements nutricionals especials per 
antienvelliment, esports, nens, temporades de 
convalescència, dietes d’aprimament...

El més important ets tu!
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C/ Josep Clarà Ayats, 1-3 - 17003 GIRONA
Tel. 972 21 87 23 - 972 22 77 13

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

NOVA ADREÇA
c/ Emili Grahit, 64 baixos

17004 GIRONA
Tel. 972 22 83 16

www.bikegirona.com
bikegirona@gmail.com

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

e-mail: info@steema.com

www.steema.com

www.elmondelgos.com

Rutlla, 106 - 17002 GIRONA
 Tel. 972 200 643

Eiximenis, 10 - 17001 GIRONA
Tel. 972 22 50 40 - sakatia@sakatia.cat

www.sakatia.cat
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Can Pau Birol, 38
Pol. Mas Xirgu, 17006 GIRONA

Tel. 972 21 86 68
Fax 972 21 59 66

Urgències: obert 24 h
Horari: 10 a 21 h

(no tanquem al migdia)
Dissabtes: matí de 10 a 14 h

HOSPITAL
VETERINARI

COMPLEMENTS
PERRUQUERIA

Av. Lluís Pericot, 17
17003 GIRONA
Tel. 972 22 71 70
Horari: 11 a 14 h - 17 a 20 h
Dissabtes: 10 a 14 h
Botiga. tel. 972 22 71 00
Horari: 10 a 14 h - 16 a 21 h
Dissabtes: de 10 a 14 h - 16 a 20 h

• ARTICLES DE FERRETERIA
• REPARACIÓ, SUBSTITUCIÓ I MOTORITZACIÓ DE PERSIANES
• INSTAL·LACIÓ D’AIGUA I CALEFACCIÓ
• INSTAL·LACIÓ I VENDA DE:
  CALDERES I ESCALFADORS
  AIRE CONDICIONAT
  MAMPARES DE BANY
  PLATS DE DUTXA
  FORNS, CUINES I EXTRACTORS

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

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

DILLUNS: Torroella de Montgrí i Olot
DIMARTS: Girona
DIMECRES: Sarrià de Ter / Sant Antoni de Calonge
DIJOUS: Figueres
DIVENDRES: La Bisbal d’Empordà
DISSABTE: Girona
DIUMENGE: Palafrugell / Sant Feliu de Guíxols

www.facebook.com/elsreisdelacasa

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

608 48 60 16
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Sant Sadurní, 34 · MEDINYÀ
Tel. 972 49 80 68

Av. Lluís Pericot 64-66 - 
GIRONA

Tel. 972 41 13 38 

Sant Feliu - GIRONA
Tel. 972 41 17 11 

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

girona@satnord.com

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

www.girolingua.cat

• Cursos intensius d’estiu:
- Repàs, iniciació i ampliació
- Horaris: de 9 a 1 i de 5 a 9
- Durada: 30 hores
- Dues hores diàries, de dilluns 
 a dijous
- PREPARACIÓ PEL FCE I CAE DEL MES DE JULIOL
• Professors titulats
• Classes particulars i de conversa
• Grups reduïts de 8 persones 
 com a màxim
• Preparació per a exàmens 
 oficials de Cambridge i de l’EOI
• Classes d’anglès i d’alemany

PORTES
PORTES DE BALLESTA

GELOSIES
CORTINES

PERSIANES
PROTECCIONS SOLARS

REIXES
MALLORQUINES

VENECIANES
FALSOS SOSTRES
TANQUES JARDÍ

MAMPARES DE BANY
STORES

TENDALS
PARETS MÒBILS

MOTORITZACIÓ DE PORTES DE GARATGE

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

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

blocsregalsinformals@yahoo.com

Llibreria - Papereria

travesses - Primitives

E-17/ 386459

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

Menú diari
Menú de cap de setmana

Encàrrecs

Riera Burgantó, 7 - 17003 GIRONA
cuinem@rostisseriapericot.com
www.rostisseriapericot.com

Tel. 972 216 275 - 606 589 012

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

www.e2ludoteca.com

Inscripcions obertes pel Casal d’Estiu



14 15

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

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

Fórmules magistrals
Dermofarmàcia
Homeopatia
Fitoteràpia
Ortopèdia

FRUITES DE TEMPORADA
DIRECTES DEL CAMP

FORMATGES MANXECS
PRODUCTES ARTESANS

c/ Riera Bugantó, 3 - Tel. 972 426 589 - 17003 Girona

Medicina Tradicional Xinesa
Acupuntura
Homeopatia
Naturopatia
Mesoteràpia: Facial i Corporal
Quiromassatge

ENDORA

Osteopatia
Reflexiologia podal
Nutrició ortomolecular
Teràpia Neural
Quantum Scio

www.corsaro.pizza - T. 872 03 03 03
c/ Marquès Caldes de Montbui, 83-bis

Tel. 711 726 590
lagranolagirona@gmail.com

GIRONA

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

pastisserialesdelicies@gmail.com

c/ Can Planes, s/n | 17160 Anglès (Girona)
Fax 972 422 267 | T. 972 420 107

info@impremtapages.com
www.impremtapages.com
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La sala Ma. Jesús Gómez de Montilivi

Xarxa Dones Girona, és una entitat formada per associa-
cions i col·lectius de dones, secretaria de la dona d’UGT i 
CCOO i secretaria de la dona d’ICV, PSC i ERC. També algu-
na dona hi participa a títol individual. Ens vam constituir 
fa tres anys, el 8 de març de 2014. Aquest mateix dia vam 
“batejar” una sala del centre cívic Barri Vell - Mercadal. 
L’hi vam posar el nom d’Isabel Vilà, republicana i lluita-
dora pels drets dels treballadors, considerada la primera 
sindicalista catalana (1843-1886).

En la reunió del mes de gener vam parlar de la nostra 
acció d’aquest any per commemorar el Dia de la Dona 
Treballadora. I es va decidir per unanimitat repetir l’ex-
periència de fa tres anys. Però en aquest cas obrint una 
campanya perquè cada any puguem anar ampliant el 
nombre de sales i espais batejats amb noms de dones. La 
iniciativa va acompanyada d’un plànol on estaran ubicats 
tots els llocs on hi tenim una dona. Deixant a lliure elec-
ció si el nom pertany a una dona viva o morta. I també 
deixant que cada entitat triï amb llibertat el nom que vul-
gui, sense participar en la proposta. Vam decidir fer una 
carta informant de l’acció. Dèiem, es tracta de visualitzar 
dones que “han ajudat a fer de la ciutat de Girona la ciu-
tat oberta, alegre, vital i inclusiva que ara és. Però aquest 
paper no s’ha pogut o volgut fer visible a la societat”. Es 
va enviar per correu electrònic a moltes entitats. També 
vam creure oportú portar la carta en mà allà on ens era 
més fàcil, per raó de pertinença i/o afinitats. 

Un altre pas fou comunicar-ho a l’Ajuntament. Xarxa 
Dones Girona forma part del Consell per la Igualtat de 
l’Ajuntament de Girona. A la reunió que van convocar-nos 
entorn del 8 de Març junt amb altres entitats, la proposta 
que va fer la nostra presidenta va ser acceptada i també 
la de facilitar-nos les plaques: cost i disseny.
A partir de llavors vam repartir-nos els llocs per proximi-
tat o facilitat per parlar-ne amb els responsables. Així, 
vam anar a trobar en Ramon Ternero, dues veïnes del 
barri per fer-li la proposta. Es va fer el dia que tenien reu-
nió de la junta i peruqè va semblar-nos que aniria bé per 
plantejar el tema.
El dia 8 de març es va fer l’entrega de les plaques al local 
de Comissions Obreres. A les 12 del migdia. Va ser un acte 
molt emotiu. Hi havia molta gent, algunes de les dones 
homenatjades, i responsables de les associacions, cen-
tres i entitats. Amb l’emoció, vam oblidar-nos de projec-
tar el mapa dels espais “conquerits!!!”. Però la veritat és 
que la resposta va ser molt més gran del que esperàvem 
(sobretot perquè vam anar una mica justes de temps). 
 
Total són 22 noms de DONES: Sala Tomasa Gutiérrez (ICV), 
Sala Teresa Puntí i Sants (ADAC), Biblioteca Assumpta Ta-

berner (Institut Ermessenda), Laboratori Montse Boix i 
Pujol (Institut Vicens Vives), Sala Dolors Condóm i Gra-
tacós (AV. de l’Eixample), Sala Maite Caritg Milan (AV. Pla 
de Palau), Sala Anna Pagans i Gruartmoner (Centre Cívic 
Pla de Palau), Sala Isabel Vilà (Ciències polítiques UDG), 
Sala Pepita i Elisa Úriz (UGT), Sala Carme Bosch i Amblàs 
(CCOO), Sala Elisabet Gubern Magem (CCOO), Sala Ger-
mana Montserrat Tenas i Soler (FEDAC Pont Major), Sala 
Bea Caamaño i Garcia (Escola Carme Huguet), Sala Núria 
Terés i Bonet (Coordinadora d’ONG), Sala Antonia Adro-
her i Pascual (PSC), Sala Carme Forcadell i Lluís (ANC), Sala 
Aurora Bertrana i Salazar (ERC), Vestíbul Maria Fontanet 
i Sureda (Centre Cívic Santa Eugènia), Biblioteca Aurora 
Bertrana i Salazar (Col·legi de Periodistes), Sala Ma. Jesús 
Gómez Valero (AV. de Montilivi), Sala Natalia Molero i Llo-
ret (PDCAT), Sala Francina Boris (Omnium Cultural).

El 17 de març vam reunir-nos per fer la valoració de la 
campanya d’aquest any. Val a dir que n’estem molt con-
tentes. Tant, que ja hem engegat la campanya de l’any 
vinent. Estem satisfetes de poder donar a conèixer tantes 
dones: voluntàries, professionals o mestresses de casa, 
que hem tingut el gust de conèixer pel seu nom, i potser 
també la cara. Donem les gràcies a tothom qui ha escoltat 
la nostra crida i ens ha ajudat a fer-la realitat. I us animem 
a que ens ajudeu a explicar la nostra iniciativa, i també si 
teniu un altre espai sense nom, i n’hi voleu posar un, ens 
ho comuniqueu. Visca les dones treballadores (que SOM 
totes!!!).

Piua Salvatella i Vila, delegada del Col·lectiu de Dones en 
l’Església per la Paritat, i membre de Xarxa Dones Girona.

Grup de teatre de Montilivi. Fem teiatru

Qui no fa “teiatru” cada dia? Quan ens arreglem, anem a 
la feina i posem aquella cara amable als clients, als caps i 
a qualsevol persona que ens trobem al davant. Quan sor-
tim a passejar o anem a comprar mostrant aquell somrís 
adorable i el que ens vindria de gust seria engegar aquell 
venedor a dida o aquell que se’ns cola a la cua del súper 
amb el pretext que té més feina que nosaltres i que por-
ta poques coses. En moltes ocasions canviem la persona 
pel personatge i fem una representació que ens hauria 
de valer un “Oscar” permanent a la peli de la nostra vida.

Però alguns no en tenim prou amb aquest paper, ens 
agrada posar-nos en situacions i en vides de persones 
que mai les viuríem si nó pugéssim dalt d’un escenari. 
Qui dels que estem tocats pel verí del teatre no ens agra-
daria posar-nos un nas postís i sospirar per una Roxana 
que no ens fot ni cas? O ser la mateixa Roxana i sospirar 
pel jove gascó sense enginy però que parla amb les pa-
raules de Cyrano? Aquest cuquet que tenim a dins i que 
ens empeny a pujar a l’escenari, a empastifar-nos la cara 
de maquillatge i enlluernar-nos amb els focus que amb 
una mica de sort ens impedeixen veure la cara del públic 
és el que fa que cada dimarts al vespre ens trobem per 
assajar l’obra que puntualment cada mes de juny oferim 
als fidels seguidors del Grup de Teatre de Montilivi. 

Per ara no podem posar-nos el nas de Cyrano, ni agafar la 
calavera de Hamlet, ni gosar viure les alegries i angoixes 
de les 3 germanes magistralment dibuixades per Txékhov 
però no dubteu pas que amb el temps som capaços de 
provar-ho. 

Darrerament havíem fet obres costumistes de teatre ca-
talà de postguerra però aquest any hem sigut una mica 
més agosarats. Aquest any ens atrevim amb una obra 
força representada en els circuits de teatre comercial i 
que és tot un repte per a nosaltres, aquest any hem es-
collit “Políticament incorrecte” de Ray Cooney adaptada 

per Paco Mir. Aquí, entre portes que es tanquen, armaris 
que s’obren i finestres que cauen, empaitarem diputa-
des, descobrirem cadàvers, seduirem infermeres, en mig 
de polítics corruptes, cambreres espavilades i conxorxes 
d’espionatge internacional on res és el que sembla. Una 
obra que a part de la feina dels actors, l’escenografia i els 
elements d’atrezzo  hi tenen una importància cabdal. 

Aquest any, doncs, el nivell d’exigència ha augmentat 
cosa que no ens deixa de recordar dia a dia la nostra di-
rectora. Llàstima que els recursos són escassos i la dispo-
nibilitat de la sala reduïda a un sol dia a la setmana, però 
malgrat tot ens hi hem posat amb moltes ganes i crec que 
en sortireu satisfets.
Per tant, ja podeu anar reservant la tarda del dissabte 17 
de juny per acompanyar-nos en aquesta nova aventura 
teatral on per una estona continuarem amb la nostra dè-
ria de fer “teiatru”.

Fitxa tècnica
Títol: “Políticament incorrecte”
Autor: Ray Cooney
Adaptació: Paco Mir i Grup de Teatre Montilivi.
Sinopsi: Políticament Incorrecte és una brillant co-
mèdia que centra la seva acció en un luxós hotel. Un 
Ministre del Govern, planeja passar la nit amb una 
diputada de l’oposició; el desastre comença quan 
descobreixen el cos d’una desconeguda atrapada 
a la finestra de l’habitació. Desesperat, el Minis-
tre truca al seu ajudant, el qual arribarà a una crisi 
d’identitat per culpa de les mentides del Ministre. 
La història es “desmadra” amb l’arribada del marit 
de la diputada, de la infermera que cuida a la mare 
de l’ajudant, de la dona del Ministre i d’una cambre-
ra sense escrúpols.
 Repartiment :
 Narcís Juanola   (Robert Massip)
 Maria López   (Directora d’hotel)
 Mª Àngels Garriga  (Cambrera)
 Mª Jose Bautista (Anna)
 Mª Teresa Garcia (Marta Bonilla)
 David Fusté   (Eduard Feliu)
 Josep Mª Busquets (Pau Figueres)
 Anna Nevot  (Pamela)
 Teresa Santín (Lola Soler)
Escenografia i Vestuari: Remei Triola
Regidora i traspunt: Dolors Casanova.
Efectes, llum i so: Diego Madrid.
Direcció : Mª Antònia Valle
 

Narcís Juanola
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Programa de Festa Major
de Montilivi 2017

DIVENDRES 9 DE JUNY
A les 18 h a la pista coberta de l’Escola Pla de Girona.

IV Campionat de Tennis Taula “Festes de Montilivi”
Alumnes de Primària (de 1r a 6è) i Categoria lliure: ESO, BAT., joves, pares, avis...
(Inscripcions: 2 euros) Dimarts tarda i dimecres matí al Casal Cívic de Montilivi

V nit jov@ a l’envelat de la plaça Figueres
De 20 a 22 h. Grup musical KOMODOR
De 22 a 24 h. N65. NIGHTBUS BAND

DISSABTE 10 DE JUNY
De 9 a 14 h al Club Petanca Montilivi.

IX Torneig de Petanca “Festa de Montilivi”.

D’11:30 a 12:30 h a la Plaça Ciutat de Figueres.
Concurs de dibuix “Juguem al carrer”.

5 Categories de nens i nenes de 3 a 13 anys (porteu llapis de colors)

A les 18 h a la Plaça Ciutat de Figueres.
Festa infantil amb l’espectacle d’en Pep Puigdemont

Lliurament dels premis de dibuix i xocolatada.

De les 22 a la 1 h a l’envelat de la Plaça Ciutat de Figueres.
BALL AMB L’ORQUESTRA LA METROPOL

Programa de Festa Major
de Montilivi 2017

DIUMENGE 11 DE JUNY
De 8:30 a 11 h a la Plaça Ciutat de Figueres.
XXXIV Marxa de Montilivi. 11 km.

XIX Caminada popular 8 km.
INSCRIPCIÓ: on-line correbarris.cat/ 9€. Dia Cursa: de 8 a 9 h. 10 €. (inclou esmorzar i samarreta tècnica)

SORTIDA DE LA CAMINADA, a les 8:30 h. I SORTIDA DE LA CURSA a les 9 h.

D’11 a 12:30 h. I Correbarris Infantil de Montilivi
Pre-benjamí: 1 volta (500 m). Benjamí: 2 voltes (1.000 m). Infantil: 3 voltes (1.500 m)

De 12:30 a 14 h. Danses infantils, alumnes de l’escola CONT-CLASS
De 19 a 23 h a la Plaça Ciutat de Figueres RECITAL I BALL AMB LA MONTECARLO

DIJOUS 15 DE JUNY
De 18 a 21 h. Al Casal Cívic Montilivi. Sevillanes, Balls Línia i Zumba

DISSABTE 17 DE JUNY
A les 17 h a la Sala Gran del Casal Cívic Montilivi.

Representació de l’obra a càrrec del Grup de Teatre Montilivi.
“Políticament incorrecte” de Ray Conney (adaptada per Paco Mir)

A les 19 h. a l’església de les Carmelites Descalces.
Recital de coral i guitarres de final de curs.

DIVENDRES 8 DE SETEMBRE
A les 22 h al Local Social Montilivi, plaça George Orwell. (si plou anirem a Pericot)

XXV Cantada d’havaneres, amb Terra Endins

El guàrdia de barri atén individualment 
consultes i temes diversos que poden in-
teressar o preocupar als veïns de Montilivi, 
DIMARTS de 16:30 a 17:30 h. Al Local de 
l’Associació de Veïns.
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Un any d’activitat en imatges Un any d’activitat en imatges
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...activitats, activitats, activitats, activitats... ...activitats, activitats, activitats, activitats...
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La música i Montilivi Escola bressol l’Olivera

RESPONSABILITAT

CONFIANÇA

Quan em van demanar si podia escriure aquest article, el 
primer que vaig pensar és que l’encàrrec em venia gros. 
Què podia explicar jo del tema?

Els meus records m’han portat a l’any 2009, quan en una 
conversa amb amics vaig deixar anar que m’agradaria 
molt cantar en alguna coral. El fill d’una de les meves ami-
gues tocava la guitarra amb l’Euken Ledesma, el director 
de la coral, i és així com vaig acabar cantant a la Coral 
Montilivi. Quan ho vaig tenir tot lligat, el dia que havia de 
començar em va agafar un atac de mandra i vaig estar a 
punt de tirar-me enrere i no anar-hi.

Sort que no ho vaig fer! Entrar a la Coral Montilivi va ser 
per a mi entrar a formar part d’una nova família. Des del 
primer moment em vaig sentir molt ben rebuda i any rere 
any m’hi he anat trobant cada vegada més bé.

Entrar a cantar en una coral ja formada sempre és com-
plicat. Et trobes de cop i volta amb un grup de gent que 
té un repertori de cançons que ja domina, i per la perso-
na que ve de fora es fa una muntanya haver-se d’apren-
dre tantes cançons de cop. Però amb una mica d’esforç 
s’aconsegueix. Tots els que formem part d’una coral ho 
hem hagut de fer alguna vegada.

Jo sóc del parer que cantar és bo per a moltes coses. “Qui 
canta els seus mals espanta”, diu la dita, i és cert. Quants 
dies he arribat a l’assaig amb algun mal (de cap, d’esque-
na), o alguna cabòria, i he sortit com nova.

M’agrada aprendre cançons en diferents idiomes. Nosal-
tres cantem en català, evidentment, en castellà, força en 
basc (ja que el nostre director és de Bilbao), en anglès, 
en llatí, en italià… i fins i tot tenim una cançó en japonès 
en el nostre repertori! I m’encanta arribar cada dijous a 
l’assaig i parlar amb els companys, la majoria dels quals 
s’han convertit amb els anys en amics, molt bons amics, 
gairebé membres de la meva família, una família que l’any 
2009 era molt grossa i que s’ha anat empetitint amb els 
anys. Són molts els que han anat plegant, per diferents 
motius, i a alguns els enyorem molt, per la seva veu i pel 
seu tarannà. Però tot i que avui som una coral petitona, 
continuem sent una família.

Una altra cosa que recordo amb molt de “carinyo” són les 
sortides que hem fet per cantar, especialment la primera 
que jo vaig fer, a Sardenya, a un poblet anomenat Silius. 
Va ser un viatge divertidíssim i allà també vam fer un piló 
d’amics. L’any següent van venir ells aquí i la trobada tam-
bé va ser tot un èxit.

Altres sortides també van ser molt divertides, però els 
concerts que hi vam fer no van ser precisament fantàstics. 
Recordo un concert a Bellver de Cerdanya especialment 
“desafinat”…

I seguint amb el duet Montilivi-música, també vull parlar 
de les classes de guitarra. L’Euken, el director de la coral, 
com molta gent sap, és un gran guitarrista i fa molts anys 
que fa classes de guitarra al barri. Per les seves mans hi 
ha passat una gran quantitat d’alumnes, i des de fa uns 
anys, també jo. Un bon dia vaig decidir que m’agradaria 
tocar la guitarra i ell em va animar molt a començar les 
classes. Era un desig que tenia des que era jove i no ho 
havia pogut fer mai; per tant, em vaig comprar una gui-
tarra i... som-hi! 

Tocar un instrument és realment complicat, sobretot 
quan es comença de gran com jo, però estudiant moltes 
hores s’arriba a aconseguir fer-ho una miqueta bé.

Aquí a Montilivi es fan classes cada dimecres. Les prime-
res hores els grups són de nens, i al vespre, d’adults. Hem 
fet un grup molt bonic i ens ho passem molt bé tocant 
junts. Cada Nadal, petits i grans fem un concert de nada-
les, i també hem fet altres concerts molt emotius. L’any 
passat vam anar a tocar al Servei d’Oncologia de l’Hospi-
tal Josep Trueta i aquest any hem anat a tocar a l’Hospital 
de Santa Caterina. Només per això val la pena ser-hi.

Una altra dita que també és certa és que “totes les co-
ses tenen un principi i un final”. Aquest any em sap molt 
greu haver de dir que s’ha desfet l’orquestra de guitarres 
“Acords joves”, també dirigida per l’Euken, que tants èxits 
ha tingut durant els anys que han actuat.

Però, en canvi, tenim una novetat. El passat mes de gener 
un grup d’alumnes “sèniors” de guitarra ens vam unir per 
formar un grup d’havaneres. El grup Havaneres de Mon-
tilivi està format per deu guitarres (nou alumnes més 
l’Euken) i un teclat. Hem començat els assajos amb molta 
il·lusió. L’estrena la vam fer el dia 4 d’abril a Cervià de Ter, 
amb força èxit. Esperem tenir una llarga vida com a grup, 
i potser algun dia podrem fer el concert d’havaneres que 
es fa al barri cada any al mes de setembre!

Acabo. Per no saber què dir, em sembla que m’ha sortit 
una mica, molt, llarg. Només vull remarcar que Montilivi 
és un barri molt musical, i que si algú es vol afegir a cantar 
amb nosaltres, només cal que en tingui ganes i que afini 
una mica, és clar! Si és així, a la Caseta Vermella l’espera-
rem cada dijous amb els braços oberts.

Finalment, vull donar les gràcies a tota la gent del barri 
que durant aquests anys m’ha acollit tan bé, tant que em 
sento gairebé “montilivienca”, jo que ni tan sols visc a Gi-
rona… 

Glòria Fraser

LA MILLOR MANERA DE FER BONS
ALS INFANTS ÉS FENT-LOS FELIÇOS!

  Qui som: 

El curs 2010-2011 va entrar en funcionament l’escola 
bressol l’Olivera del barri de Montilivi. L’escola ofereix 77 
places distribuïdes en cinc aules, de les quals 47 són per 
a infants de 2 anys i 30 per a infants d’1 any. El personal 
responsable del servei està format per vuit educadores, 
dues de les quals formen l’equip directiu.

  Què fan a l’escola: 

Des de l’escola bressol es treballa, juntament amb les 
famílies, en l’atenció dels nens i nenes d’1 a 3 anys en 
un ambient motivador que facilita el desenvolupament 
harmònic dels infants, pensat perquè segons el ritme de 
cada infant es vagi adquirint autonomia. 

La relació amb les famílies és una part fonamental en el 
projecte educatiu per tal d’aconseguir una coherència en 
la tasca educativa.

  Com s’organitza l’escola:

Hi ha cinc grups d’edats barrejades: 6 infants de primer 
any i 9 o 10 de segon any. Aquest agrupament pretén 
fomentar l’aprenentatge cooperatiu i la transmissió de 
valors. La importància de l’etapa 0-6 impulsa a establir 
lligams amb el segon cicle d’educació Infantil. Aquest tre-
ball de coordinació ja fa cinc anys que es du a terme amb 
l’escola Pericot.

  Les famílies: 

L’Equip Educatiu ens dona la 
possibilitat de participar activa-
ment en el dia a dia de l’escola. 
Les famílies, com a part fona-
mental de l’escola, participem 
mitjançant l’AMPA donant el 
nostre suport i col·laborant de 
l’equip educatiu. 

  L’AMPA:

Des de l’AMPA organitzem diferents activitats al centre, 
les més importants són la Castanyada, la visita dels pat-
ges dels Reis Mags d’Orient, les xerrades informatives i 
formatives, la diada de Sant Jordi i la festa de final de curs. 

La nostra AMPA forma part, conjuntament amb altres 
AMPA i entitats del Barri i l’Associació de Veïns de Monti-
livi, del Consell d’Entitats del barri de Montilivi. Aquesta 
iniciativa ens ha permès sumar esforços en la realització 
d’activitats conjuntes com la Fira de Nadal i de la Joguina 
en bon estat, el Carnestoltes del Barri i la Festa de Sant 
Jordi.
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Today a Reader. Tomorrow a LeaderLa cohesió grupal de pares, clau d’èxit de l’AMPA Pericot

Si per alguna cosa se singularitza l’AMPA de l’escola Peri-
cot, és pel fet de fomentar les relacions entre els pares i 
mares de l’alumnat per potenciar-ne la cohesió entre ells. 
Iniciativa, talent, voluntariat i esforç són els valors que de-
fineixen l’entitat. Aquests, fan possible l’execució de les 
diferents activitats que proposa l’associació. Tots els va-
lors fan de l’AMPA un eix vertebrador important a l’escola 
i en benefici de tots els nens i nenes escolaritzats.

En aquest aspecte, és de destacar l’anomenada «Escola 
de Pares»; una iniciativa, de caràcter formatiu, la finalitat 
de la qual és la de reforçar les competències educatives 
de les famílies, i així afavorir la implicació de tots i totes 
en l’entorn educatiu. Les xerrades són les activitats que es 
porten a terme amb més assiduïtat. Un exemple d’elles és 
la que es va celebrar el passat Octubre, a càrrec de Sílvia 
Olmedo, directora de l’escola d’intel·ligència emocional 
Veie, o la que es va celebrar el passat 21 de març i que 
feia referència al Mindfulness a càrrec de l’Èlia Ros.

A part de la vessant estrictament instructiva, l’AMPA Peri-
cot també organitza trobades amb diferents finalitats, so-

bretot les relacionades amb sortides a la natura, com ara 
la prevista per un cap de setmana al càmping Bassegoda 
Park, situat al municipi d’Albanyà, entre l’Alt Empordà i la 
Garrotxa, o les ja realitzades als voltants del llac de Ba-
nyoles o al Castell de Sant Miquel.

Excepcional, tanmateix, i molt digna de menció, és la fes-
ta de Fi de Curs que cada any patrocinen. Val a dir que 
amb gran èxit de públic, i una nodrida participació tan de 
membres de la mateixa institució, com de pares i mares 
que s’apunten a ajudar espontàniament, en una clara 
mostra d’agraïment i solidaritat envers uns companys que 
hi treballen durant gairebé tot l’acte.

Cohesió, en definitiva, companyia, i bona voluntat per in-
tentar superar tot allò que afecta al creixement integral 
dels nens i les nenes de l’Escola Pericot: aquest és un tret, 
gens menyspreable, d’aquesta organització que compta 
ja amb més de 170 famílies associades i una junta de pa-
res i mares molt activa i positiva.

Pares i mares de l’Escola Pericot

Des d’inici de curs el passat setembre l’Escola Pericot està 
duent a terme un projecte amb d’altres escoles europees 
que pretén incrementar el percentatge de llibres llegits 
pels nostres alumnes. Es tracta d’un projecte finançat 
amb fons europeus que promou la coneixença i l’inter-
canvi d’experiències entre els docents del nostre conti-
nent.
 
Amb el títol de “Today a Reader, tomorrow a leader” (o 
el que equivaldria a dir ‘Lector d’avui, líder del demà’) 
s’aposta amb fermesa per l’hàbit lector com a pilar fona-
mental en l’educació dels nostres alumnes i valor segur 

per al seu futur, i amb aquesta intenció es duen a terme 
iniciatives per tal de fomentar aquest hàbit.

Per tal de fer visibles els resultats d’aquesta campanya, 
compartim un web amb els companys d’Estònia, Bèlgica, 
Polònia i Eslovàquia on, mitjançant un arbre virtual, es 
pot seguir el nombre de llibres llegits, els quals queden 
recollits numèricament a les seves fulles: http://bookleaf.
weebly.com/tree.html
Al mateix temps es desenvolupen altres activitats, totes 
destinades al mateix objectiu, estendre el plaer de l’hà-
bit lector, com ara petits anuncis on els propis alumnes 
recomanen llibres que els han agradat. Al canal de víde-
os de la nostra escola al YouTube en trobareu exemples 
i comprovareu amb quina desimboltura els nens i nenes 
del nostre centre us recomanen els seus llibres preferits.

I en tractar-se d’un programa educatiu europeu, les esco-
les implicades duen a terme visites als altres centres per 
tal de copsar el desenvolupament del projecte, i de pas, 
conèixer i conviure amb els respectius mestres. Havent 
visitat els centres escolars d’Estònia i Eslovàquia, ara ens 
toca a nosaltres acollir els 17 mestres participants en el 
projecte al mes de maig que, com no, hem fet coincidir 
amb ‘Temps de Flors’ per tal que s’emportin una encara 
millor imatge de la nostra ciutat.

Àngel Villalón Torres
Director de l’Escola Pericot
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El futur de l’Institut Ermessenda de Girona

Per refermar l’aforisme més conegut d’aquest gran filòsof 
presocràtic, el PANTA REI o “res no s’està quiet” (tampoc 
a la ciutat), podem parlar de la breu i alhora trepidant tra-
jectòria de l’Institut Ermessenda, una experiència plena 
de canvis prometedors. Cada setembre encetem un nou 
curs, però sempre ben diferent de l’anterior. 

L’any 2014 vam inaugurar el centre amb la incorporació 
de 60 alumnes, gairebé una família. Només dos anys des-
prés d’iniciar el nostre camí podem afirmar no només 
que l’institut té una projecció de futur, sinó també que es 
tracta d’un projecte important que s’anirà materialitzant 
a foc lent, com les coses bones, a mida que anirem crei-
xent. En efecte, d’aquí a tres cursos deixarem l’emblemà-
tic i entranyable edifici Cartanyà, on ens hem ubicat fins 
ara, i ens desplaçarem a un centre nou i de grans dimen-
sions que es bastirà sobre l’antiga fàbrica Simon, situada 
a la carretera de Barcelona (a la imatge hi podeu veure 
una recreació del futur institut). Mentrestant, i a partir 
del curs vinent, ocuparem dues seus: el Cartanyà, on con-
tinuarem impartint tots els cursos d’ESO amb dos grups 
per curs; i la seu de Can Prunell, on el Departament d’En-
senyament instal·larà uns mòduls que acolliran, a partir 
del curs vinent, tres grups de 1r d’ESO.

Per tant, l’Institut Ermessenda tindrà 5 grups a 1r d’ESO 
(150 places) a partir del curs 2017-2018, i estarà adscrit 
a més escoles de Girona que no pas ara. Els grups de pri-
mer s’ubicaran en dues seus: la seu Ermessenda-Carta-
nyà (2 grups i 60 places) i la seu Ermessenda-Can Prunell 
(3 grups i 90 places). La distribució de l’alumnat matri-
culat a 1r d’ESO es farà tenint en compte que a l’Ermes-
senda-Cartanyà es mantindrà la vinculació actual de les 
dues escoles que ja estan adscrites (Escola Pla de Girona 
i Escola Pericot) per tal de donar continuïtat a la coordi-
nació ja existent i també per facilitar la incorporació dels 
germans. A més, s’ampliarà la vinculació a les escoles del 
centre de la ciutat. 

A la seu Ermessenda-Can Prunell es vincularan les dues 
escoles que estan més a prop (Escola Bosc de la Pabordia 
i Escola Marta Mata) i també altres escoles del centre i 
altres barris de Girona ciutat. En concret, l’alumnat que 
s’incorporarà a cada seu serà el de les següents escoles:

Escola Pla de Girona

L’hort ecològic del Pla és un dels projectes que l’escola 
duu a terme des de fa ja uns anys.
A iniciativa de la Chus Gòmez, una mestra de l’escola, es 
va endegar el projecte amb la finalitat que els alumnes 
poguessin treballar i conèixer de manera vivencial tots els 
valors que aporta una responsabilitat així: preparar la ter-
ra a la tardor, treure les males herbes, plantar les llavors 
adequades a la temporada, regar i recollir les verdures,...

En una societat on es valora més tot allò industrial per so-
bre dels productes naturals, l’escola és un bon lloc per a 
prendre consciència del que representa treballar així, de 
manera directa, coordinada i responsable i sense deixar 
de banda la visió més ecològica,... tenir cura del nostre 
planeta. 
Els productes que s’han plantat s’abonen de manera 
100% natural, ja que es fa una recollida selectiva dels re-
sidus orgànics del menjador i així s’obté el compostatge 

que després s’utilitzarà d’adob natural.
El darrer curs es va instal·lar a l’hort un dipòsit on es re-
cull l’aigua de pluja i s’aprofita per regar. De tots aquests 
processos s’encarreguen principalment els alumnes de 
5è, coordinats per la comissió de l’hort, i amb l’ajut d’en 
Joan el nostre conserge i de la Txus que tot i estar jubilada 
ens segueix ajudant i assessorant.
Tots els cursos també col·laboren de manera coordinada 
i organitzada amb ells.
Un dimarts del mes de maig l’Ajuntament organitza una 
activitat al mercat de la Plaça del Lleó per les escoles que 
tenen un hort. Si voleu doncs, provar la qualitat dels nos-
tres productes de temporada, hi trobareu als alumnes de 
5è fent la venda de proximitat de productes de la terra.
 El nostre hort... el nostre tresor!

Heràclit afirmava que un home no es pot banyar dos cops en el mateix riu ja que, segons ell, com que tot a la natura 
està sotmès a un canvi continu, ni el riu ni l’home seran els mateixos la segona vegada.

Seu Ermessenda-Cartanyà

Escola Pla de Girona, Escola Pericot, Escola Migdia, Es-
cola Verd, Escola Annexa*.
*L’alumnat de l’escola Annexa es preveu que accedeixi 
a la seu Ermessenda-Cartanyà, i en cas que no hi hagi 
places vacants els alumnes d’aquesta escola s’ubicarien 
a la seu Ermessenda-Can Prunell.

Seu Ermessenda-Can Prunell

Escola Bosc de la Pabordia, Escola Marta Mata, Escola 
Joan Bruguera, Escola Eiximenis, Escola Àgora, Escola 
Josep Dalmau i Carles, Escola Montfalgars, Escola Santa 
Eugènia, Escola Cassià Costal, escoles no adscrites (en 
cas de vacants) i germans d’escoles no adscrites a la ma-
teixa seu.

Pel que fa a l’organització i el funcionament de les dues 
seus, cadascuna tindrà un equip docent estable, és a dir, 
a cada seu hi haurà un equip de professors i professores 
que es farà responsable de la gestió dels respectius grups. 
L’organització dels grups i del professorat comportarà que 
les dues seus funcionin a la pràctica com si fossin dos cen-
tres independents, cadascuna amb un equip de docents 
propi però amb un únic projecte educatiu i les mateixes 
normes de funcionament que ja s’estan aplicant en l’ac-
tualitat.

De cara al futur, l’INS Ermessenda de Girona també ofe-
rirà ensenyaments postobligatoris (batxillerat i cicles for-
matius). En aquest sentit, està previst que els alumnes 
que comencin 1r d’ESO el curs 2017-2018 puguin cursar 
batxillerat, segons les previsions dels Serveis Territorials, 
a la seu definitiva.

Georgina Gifreu

Dibuix del nou centre realitzat per Marc 
Palau, professor d’EVP del centre.

L’HORT ECOLÒGIC DEL PLA DE GIRONA
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Anem al barri de Montilivi

Des de l’AMPA del Centre d’Educació Especial Font de 
l’Abella ens hem afegit a l’Associació de Veïns de Mon-
tilivi. Ens hi hem compromès perquè creiem que el barri 
cada cop s’ha fet més proper al col·lectiu d’alumnes que 
ve a la nostra escola.
 

És un espai, on la gent ens ha acollit de forma agrada-
ble, discreta, amb bon sentit humà i gran treball de col-
lectivitat.
Els nostres nois i noies, per créixer, per sentir-se inclosos 
a la societat els calen llocs, situacions, persones concre-
tes que els acullin.
El barri de Montilivi mostra aquesta sensibilitat des dels 
serveis, la gent, les famílies, les empreses, l’institut i les 
altres escoles…

Anar a comprar, aprendre com funciona el món al costat 
dels mestres, jugar en els parcs i places al costat d’altres 
nens i nenes, forma part d’un aprenentatge significatiu i 
de vida. Les relacions socials i l’acompanyament que fa 
el botiguer, la dependenta, els veïns que ens trobem pel 

carrer són molt importants per persones que presenten 
dificultats o altres CAPACITATS, no sempre valorades.
 

Ja fa 50 anys que l’escola Font de l’Abella va néixer de les 
necessitats d’unes famílies gironines. Aquest any, cele-
brem el 50è aniversari d’una realitat que ha canviat molt, 
que ha crescut i madurat segons les demandes, necessi-
tats i realitats de la nostra societat. La inclusió és un camí 
molt important que entre tots duem a terme.
 

Gràcies a totes les persones del barri, que de manera dis-
creta ens acompanyen amb els nostres fills i filles en la 
construcció d’una societat més humana i compromesa, 
d’una manera tranquil·la i distesa.

Correbarris infantil

Curses i Marxes Populars de sempre que han estat activi-
tats estimulants i atractives a la nostra ciutat. L’Associació 
de Veïns de Montilivi, des de la seva creació i fins a l’actu-
alitat, que ha vingut organitzant, la seva Marxa Popular, 
enguany organitzem la 34a edició.

Fidels a la nostra vocació d’unir esforços i col·laborar en 
projectes comuns, l’any passat, la nostra Associació es va 
integrar en el Projecte de Correbarris de Girona junta-
ment amb les Associacions de Veïns de Montjuïc, Palau-
Sacosta, Fontajau Xavier-Cugat i Sant Narcís. Els nostres 
objectius eren i segueixen essent: compartir recursos, 
ajudar-nos en les tasques d’organització i en la difusió de 
les activitats. Durant l’any mantenim reunions periòdi-
ques de caire operatiu amb els responsables de l’Ajunta-
ment per a optimitzar els nostres esforços i coordinar-nos 
amb les Marxes i Curses que es fan a nivell de ciutat. Per 
la seva part, l’ajuntament, ens dona tot el seu suport en 
l’assessorament, cobertura d’accidents, policia municipal, 
adquisició de material per a compartir...

Aquest any, estem molt satisfets de participar en el Cor-
rebarris Infantil, un projecte esportiu i educatiu de l’Ajun-
tament de Girona l’objectiu del qual és acostar els nens 
i les nenes a l’activitat física i fer-ho des de les entitats i 
barris. La proposta es concreta en implementar un circuit 
de curses infantils en cadascuna de les Marxes i Curses del 
Correbarris que liderem les 5 associacions veïnals. 

Anant més al detall, cada infant que participi rn aquestes 
curses rebrà el carnet Correbarris Infantil, que haurà de 
segellar al final de cada cursa on corri. 

Si participa a 4 dels 5 Correbarris Infantil rebrà, com a ob-
sequi, la samarreta exclusiva del Correbarris Infantil com 
a premi a la constància, l’esforç i la participació.

A Montilivi organitzarem tres circuits plans en el períme-
tre de la plaça Ciutat de Figueres. La proposta és que els 
més petits (pre-benjamins) facin una volta a la plaça (500 
m), els benjamins dues voltes (1.000 m) i els Infantils tres 
voltes (1.500 m). 

Estem convençuts de l’èxit de la proposta. Els nens i les 
nenes que vinguin a córrer, diumenge 11 de juny al matí 
a la plaça Figueres, gaudiran d’una magnífica festa de 
l’esport en un ambient saludable, alegre, relaxat i molt 
estimulant i amb els valors del correbarris: Superació, 
Respecte, Companyia, Humilitat, Esforç i Salut.

Amb aquesta activitat col·laborem amb el projecte “Gi-
rona i els seus barris”, del Servei d’Educació de l’Ajunta-
ment, que té l’objectiu comú de fer ciutat a través de viu-
re, conèixer i relacionar-se entre les diferents peces del 
mosaic (els barris) que conformen la nostra ciutat. 

Acabem aquesta columna recordant i subratllant que el 
Projecte Correbarris està obert a totes les entitats veïnals. 
Ens podeu trobar a:

http://correbarris.cat 
hola@correbarris.cat
Facebook/Correbarris.
Twitter: @CorrebarrisGi

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS A MONTILIVI
PARTICIPA EN EL CORREBARRIS INFANTIL
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El Servei d’Esport de la UdG Assemblea General Ordinària

La Universitat de Girona gestiona la promoció de l’acti-
vitat física i la salut mitjançant el Servei d’Esports. Amb 
aquest objectiu cada curs ofereix a la comunitat universi-
tària, i al seu entorn programes transversals en l’àmbit de 
les competicions esportives, la formació, el voluntariat, 
les activitats en el medi natural i el lleure esportiu, sem-
pre orientats a millorar la qualitat de vida mitjançant la 
pràctica d’activitat física saludable.

La UdG, amb vocació de servei públic, obre la zona espor-
tiva a tothom, en especial als nostres veïns de Montilivi. 
Per accedir-hi posa al vostre abast entrades puntuals o 
abonaments de temporada a preus reduïts.

A la zona esportiva de Montilivi hi trobareu tres pistes de 
pàdel dobles i dues individuals, tres de tennis, un camp 
de futbol 7 i una pista poliesportiva per jugar a bàsquet 
o vòlei, a més de vestidors i oficines amb atenció perma-
nent al públic. 

Podeu venir fent una passejada, estem just a sobre de 
l’Estadi Municipal de Futbol. Si veniu amb cotxe, tenim 
una aparcament gratuït per a 40 vehicles, només cal que 
seguiu les indicacions que trobareu a l’avinguda de Mon-
tilivi, passat l’estadi. 

La universitat també disposa de tres sales d’activitats diri-
gides. Una a la Facultat d’Educació i psicologia al Barri Vell 
i dues als mòduls prefabricats del campus de Montilivi. En 
elles desenvolupem un ampli programa amb professionals 
qualificats de ioga, zumba, pilates... Les sessions estan 
obertes a tothom, consulteu-ne els detalls al nostre web.

SERVEI D’ESPORTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA. OBERT A TOTHOM

Des del Servei d’Esports, mitjançant el programa de vo-
luntariat esportiu, col·laborem amb un gran nombre 
d’esdeveniments sense ànim de lucre. Entre ells, ja fa 
quatre edicions que aportem voluntaris que participen 
de l’organització de la Marxa Popular de Montilivi, que 
l’AVM celebra cada mes de juny. Una experiència inte-
ressant pels estudiants que enriqueix la seva formació i, 
alhora, necessària pel bon desenvolupament de la cursa. 

El Servei d’Esports obre els 365 dies de l’any, de dilluns a 
diumenge: els feiners de 8 a 22 h i els caps de setmana i 
festius de 9 a 14 h i de 16 a 21 h. 

Veniu a conèixer les nostres instal·lacions o participeu 
en el nostre programa d’activitats, segur que hi trobareu 
moltes coses que us agradaran. Tots els detalls a www.
udg.edu/esports.

 

Us hi esperem!
David Grau.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
A Girona, vint-i-vuit de febrer de dos mil disset, a les 16:30 
h, al local social de l’Associació de Veïns, el president de 
l’associació, Sr. Ramon Ternero, dona per constituïda 
l’Assemblea General Ordinària de Socis de l’Associació de 
Veïns de Montilivi.

1. Salutació. El president, Sr. Ternero dona la benvinguda 
als socis assistents i declara constituïda l’Assemblea amb 
el següent ordre del dia: Presentació i aprovació del ba-
lanç econòmic de 2016 i el pressupost per a 2017. Posada 
en consideració l’augment de la quita de socis i descomp-
tes en les activitats. Torn de paraula pels socis. Seguida-
ment s’obrirà l’accés obert al públic per a exposar temes 
d’interès general del barri. 

2. Balanç econòmic de 2016 i pressupost per al 2017. El 
Sr. Ternero presenta el balanç econòmic de 2016 en el 
que destaca les fonts d’ingressos (Quotes, Subvencions 
i Activitats pròpies) i les principals despeses (Festes del 
barri, i activitats gratuïtes obertes a la ciutat com ara: Ha-
vaneres, Sardanes, Carnestoltes...). Seguidament presen-
ta una proposta de pressupost per a 2017, molt similar al 
pressupost de 2016. Els detalls dels comptes es posen a 
disposició dels Socis.
L’Assemblea de socis aprova el balanç econòmic de 2016 
i el pressupost per a 2017.

3. Propostes a consideració de l’Assemblea de Socis:
- El president exposa la conveniència d’augmentar els in-

gressos per la quota de socis. Objectiu que es pot assolir 
augmentant la quota i el nombre de socis, que actual-
ment seria d’un 5% dels veïns de Montilivi. En aquest 
sentit es proposa apujar la quota de 10 € a 15 € a l’any 
amb efectes de l’1 de gener de 2018. 
També es proposa aplicar descomptes, als socis, de fins 
a un 20% en algunes de les activitats. Amb aquesta me-
sura esperem motivar els usuaris d’aquestes activitats 
a fer-se socis. Sotmetem les propostes a votació i amb-
dues propostes s’aproven per l’Assemblea.

- Socis voluntaris per a formar part de la Junta Directi-
va a partir de 24/02/2019. La proposta consisteix en 
acollir socis que tinguin ganes de col·laborar com a pas 
previ a formar part de la Junta que s’haurà de renovar 
a principis de 2019. En acabar la reunió recollirem les 
sol·licituds. 

- Temps de Flors. Enguany aquest 2017 decorarem el 
“Caldarium dreta” dels Banys Àrabs. La proposta pre-
senta tres motius. Al fons sota l’arc un mapamundi dedi-
cat al turisme sostenible, a la dreta les cases de l’Onyar i 
a l’esquerra i el terra, els quatre rius de Girona. 

- Límits del barri. El Sr. Ternero explica àmpliament quins 
són els límits del barri pel que fa al dret de votar els 
Pressupost Participats i fer-se soci de l’Av. Al web hi ha 
un plànol de la zona d’influència del barri a efectes as-
sociatius. 

- Grup d’interès. S’informa que l’AV ha demanat al De-
partament de Justícia la inscripció com a grup d’interès. 
Aquest registre serà compartit amb tots els ajuntaments 
i entitats locals.

- S’informa de la visita que el President de la Generali-
tat, M. Hble. Sr. Carles Puigdemont farà al nostre barri el 
proper dia 3 de març. A les 19 h, el Sr. Puigdemont visi-
tarà el convent de les Carmelites Descalces i a les 20 h. 
el barri de Montilivi. Aprofitarem per a convidar-lo a uti-
litzar l’ascensor de la Punta del Pi i el nostra local social.

- Torn de paraula. La sòcia Piua Salvatella explica la cam-
panya de la Federació Xarxa Dones Girona de demanar 
a les escoles, instituts, entitats que dediquin una sala, 
biblioteca, local... a una dona destacada del seu sector. 
En el cas de Montilivi l’Assemblea proposa la Ma. Jesús 
Gómez “la Chus” com a persona que reuniria requisits 
suficients per a aquesta distinció. Proposta que rep el 
vistiplau de l’Assemblea. 

4. Temes de Barri amb la regidora Sra. Isabel Muradàs.
El president fa un balanç de l’estat de les peticions recolli-
des a l’Assemblea de 2016. 

Les peticions ateses: 
- Tancament i neteja del local Tuyet, 24. 
- Arribada de la L11 al sector Puigsacalm.
- Neteja del solar de la Pl. Figueres.
- Tancament a l’accés de cotxes al solar del c/ Josep Clarà. 

El soci Sr. Jordi Antoja explica que la brutícia es concentra 
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La Mediació: En Parlem?

en un extrem del solar, que es fan neteges periòdiques i 
que han presentat una proposa per a Pressupost Parti-
cipat. En relació amb això, el president els demana que 
concretin, el màxim possible, amb un croquis, si pot ser, 
què i on voldrien (arbres, bancs, papereres...). En tot cas, 
via participats o via serveis municipals l’Av. recolza les pe-
ticions dels veïns.
- També es va asfaltar el cul de sac que hi ha a la pujada 

de la Punta del Pi.
- Es va netejar la parcel·la que hi ha a la plaça ciutat de 

Figueres. 

Les peticions pendents:
- Millorar la visibilitat de la cruïlla Botet i Sisó / Tuyet mo-

tiu pel qual es va demanar desplaçar uns contenidors.
El Sr. Cèsar Otero comenta que en aquest lloc hi havia un 
contenidor de “vidre” i ara no hi és. El contenidor més a 
prop estaria a l’Av. Montilivi i els veïns deixarien les bo-
telles a terra. Prenem nota per a demanar a l’Àrea una 
solució.
- Trobar una nova ubicació per als contenidors del c/ 

Ullastret. El president informa que abans de Nadal va 
mantenir una trobada in situ amb la cap de l’Àrea i el re-
presentant de l’Empresa Girona neta. Després de mirar 
diferents ubicacions restem a l’espera que des de l’àrea 
se’ns faci una proposta. El Sr. Ricardo Rodríguez manifes-
ta el seu descontentament en aquest tema i el fet que 
els camions maniobren de forma il·legal. La regidora de 
barri informa que els servies estan mirar de trobar una 
solució. També s’apunta la possibilitat de posar-los da-
vant del bar Lewis com estaven inicialment. La Sra. Mu-
radàs respon que el problema dels contenidors té difícil 
solució. Es tracta d’un carrer on no hi ha massa visibilitat 
i dificulta la maniobra dels camions. És difícil trobar un 
lloc per reubicar-los. L’Av mantindrà activa aquesta pe-
tició.

- Urbanització dels accessos a la Punta del Pi: El pre-
sident es connecta amb la web i explica el projecte 
d’urbanització dels accessos a la Punta del Pi. L’Av de-
manarà el calendari i les actuacions previstes a cada fase 
d’execució. L’inici de les obres estaria previst per a pri-
mers de setembre.

- En relació amb el projecte participat de treure pals de te-
lèfons del c/ Palau i Quer s’informa que el moviment de 
les comeses afectaria els “enganxes” dels particulars. Tam-
bé es denuncia els fanals que hi ha al c/ Castell Solterra. 

Temes aportats per l’assemblea:
- Els veïns demanen moure fanals de llum de la vorera del 

c/ Tuyet Santamaria que impedeixen el pas de persones.
- La Sra. Anna Ma. demana asfaltar el carreró sense sor-

tida que hi ha davant de Girona per Girona, 1, 2 i 3, mi-
llorar la il·luminació d’aquest tram i que els tècnics mu-

nicipals mirin el pi tort que es troba al c/ Ullastret núm. 
20 i valorin, com a acció preventiva, podar les branques.

- Il·luminació de Puigsacalm / Avinguda Montilivi pel risc 
de persones i ciclistes. 

- Millorar la il·luminació de Lluís Pericot a través del Pres-
supost Participat.

- Es demana una barana per a la vorera del carrer que 
eviti caigudes i també a les escales que hi ha al c/ Tuyet 
Santamaria, 39. 

Els veïns expliquen a l’Assemblea que han informat a 
l’Ajuntament del perill que suposa el pi que hi ha en 
aquesta cantonada i el fet que les arrels han malmès el 
desguàs d’aigua pluvial. També que l’Ajuntament els ha 
manifestat que el pi es troba en un recinte privat, però 
d’ús públic... Després d’uns minuts de debat coincidim, 
amb la Sra. Muradàs, que en el moment que s’apreciï risc 
per a les persones caldrà una resposta. Els veïns conside-
ren que el risc ja hi seria. El Sr. Àlex ens fa un recordatori 
de les gestions que es van fer, fa anys, per convenir amb 
l’Ajuntament la cessió d’aquests jardins.

- La Sra. Montserrat Martínez demana que el carrer Caste-
llet sigui d’un sentit. En tot cas faran arribar a l’Av un es-
crit amb les signatures dels veïns afectats per a demanar 
a l’Ajuntament que estudiï aquesta possibilitat. 

- La Sra. Anna Ma. també demana que l’Ajuntament arre-
gli i podi els arbres que hi ha al carrer Ullastret (darrere 
de l’escola Pericot) i millori la il·luminació d’aquest tram.

El president comenta la utilitat de l’App “Girona in” i la 
utilitat de la eina “foto-denúncia” que permet comunicar 
qualsevol incidència de forma immediata. També la utili-
tat de l’eina que permet saber en tot moment el temps 
d’espera del bus urbà.
- Una representació de l’AMPA de l’escola del Pla dema-

na el recolzament de l’Av en unes propostes per mi-
llorar la seguretat dels alumnes que han de travessar 
l’avinguda Lluís Pericot, una avinguda ràpida, per a ac-
cedir a l’escola. L’AMPA té una sèrie de propostes en tot 
cas es demana a l’Ajuntament que les tingui en compte. 
L’Av. tenia coneixement d’aquesta iniciativa que no es va 
acabar de presentar a l’Assemblea passada i recolza els 
pares amb la seva iniciativa. 

Finalment es recolliran els temes de les regidories de 
l’Àrea d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública i 
Sostenibilitat i demanar una reunió monogràfica amb els 
regidors i tècnics responsables. 

Quan són les 21:35 h es dona l’Assemblea per acabada.

Vistiplau, el president.

Amb l’ànim d’oferir un servei jurídic de confiança i proxi-
mitat, l’Estela Antonio i la Lucía Carreras van arribar al 
barri, fa quatre anys, i van fundar AC ADVOCATS I MEDIA-
DORS.

En el transcurs dels anys, són molts els veïns del Barri que 
han dipositat la seva confiança en els nostres professio-
nals, per aquest motiu el nostre despatx ha anat augmen-
tant els seus serveis per tal de poder arribar a totes les 
necessitats dels nostres clients.

- Quins serveis oferim i a qui van destinats?
AC ADVOCATS I MEDIADORS ofereix assistència legal tant 
a particulars com a empreses, de forma metòdica, rigoro-
sa i eficient, cobrint des de l’assessorament inicial fins a 
la defensa en els tribunals. D’aquesta forma, gestionem 
la resolució de problemes relacionats, per exemple, amb 
la reclamació de sancions en l’Administració Pública, acci-
dents de trànsit, reclamacions de quantitat, separació o 
divorci, assumptes laborals, reclamacions de clàusula sòl, 
declaracions de la renda o confecció de contractes, entre 
d’altres. 

- Què ens diferencia dels altres despatxos? 
L’atenció personalitzada, directa i de confiança. Perquè 
per a nosaltres cada client és únic i per això el nostre 
equip busca sempre la solució més beneficiosa per als 
seus interessos treballant sota els principis de qualitat, 
eficiència i excel·lència. 

- Per què mediació?
Perquè som un despatx que creu en la participació de les 
parts per trobar solucions als conflictes sense la interven-
ció d’un tercer, el jutge. Per això, AC ADVOCATS I MEDIA-
DORS també oferim la mediació com a eina de resolució 
de conflictes que molts d’ells, no seran mai resolts en la 
via judicial. 

L’eficàcia i el compromís només els trobarà a AC Advocats 
i Mediadors. Consulti’ns

Equip d’AC ADVOCATS I MEDIADORS

Assemblea General Ordinària

BUTLLETÍ PER A NOUS SOCIS

Nom:                         Cognoms:
Adreça:           CP:                                Telèfon:
                Mòbil:
Adreça electrònica:                  Quota anual de 15 euros
Data: Girona,          de                      de 20
Núm. compte: 
Signatura, 

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