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REVITALITZAR LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS EN UNS TEMPS ON 
LA TECNOLOGIA ÉS PROTAGONISTA DE MOLTES DE LES NOSTRES 
ESTONES DE LLEURE

Les associacions de veïns dels diferents barris de Girona treballen, es 
reuneixen i prenen decisions per tal que en els indrets de la ciutat, la 
vida al carrer sigui plàcida i adequada als habitants que hi passegen. 
Revitalitzar la vida veïnal i donar un pe� t impuls a l’organització d’actes 
que posin en relació aquestes persones, els amplia les coneixences 
d’aquells que viuen a prop i fa possible que puguin establir pe� tes 
relacions d’amistat. La vida als diferents sectors de la ciutat, en alguns 
moments de l’any, pot tenir com a centre els carrers, les places, la seva 
gent. Tots junts poden par� cipar en xocolatades, actes musicals, jocs 
infan� ls, gaudir de cantades d’havaneres i passar una estona agradable 
juntament amb aquells que viuen en carrers pròxims.

Quantes vegades, pel carrer, topem amb alguna persona que 
desconeixíem que visqués en algun dels sectors del mateix barri; 
perquè això no passi, des de les associacions s’impulsen els projectes 
de par� cipació ciutadana que organitza l’Ajuntament, on els veïns 
poden expressar la seva opinió sobre diferents temes que afecten al 
seu barri, sobre quines necessitats no tenen prou cobertes, quines 
infraestructures cal millorar, i quines cal fer de nou. La seguretat dels 
veïns, els estacionaments dels vehicles, la neteja dels diferents carrers, 
l’enllumenat públic, els serveis, les línies de busos, els horaris, i d’altres, 
són aspectes que es tracten a les diferents reunions de les juntes 
d’aquestes associacions. Tanmateix conjuntament decideixin aquelles 
millores que urgeixen més, i aquelles que cal plantejar de nou.

Aquestes agrupacions de persones voluntàries, estan obertes a la gent 
interessada en prendre una part ac� va i ajudar a organitzar i impulsar 
totes aquestes vivències que poden passar en els diferents barris. La 
implicació de la gent per tal de treballar ac� vament per assolir aquests 
objec� us és el que dona empenta als barris, que veuen com els seus 
carrers s’omplen d’actes i de vida.

Que algunes persones es� guin disposades a inver� r part del seu temps 
en organitzar ac� vitats, cursos, trobades etc., pels seus veïns i per 
donar vida i ac� vitat en el seu barri és quelcom que cal valorar, i des 
de les diferents associacions fer-ho possible i engrescar a la major part 
de veïns i veïnes, per tal de crear un teixit associa� u que cada vegada 
� ngui més pes en la nostra ciutat.

Cal tenir sempre present que el més important d’una ciutat són les 
persones que hi viuen, i per tant, tot esforç des� nat a posar-les en 
contacte amb l’objec� u d’establir diferents llaços d’amistat o coneixença, 
ha d’estar impulsat tant des de les pròpies ins� tucions, ajuntaments... 
com des de la mateixa gent.
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Salutació de l’alcaldessa

Girona viu un moment dolç. La ciutat és vital, ac� -
va, dinàmica. Hem superat per primera vegada en la 
nostra història els 100.000 habitants, una xifra sim-
bòlica que ens ha d’enorgullir. Som una ciutat que 
hem madurat i que hem consolidat un model propi 
de qualitat de vida, atenció a les persones, desenvo-
lupament econòmic i creixement sostenible. Tenim 
un teixit social i econòmic capaç de generar noves 
oportunitats, i oferir perspec� ves de futur als qui 
formem part de la ciutat.

Això és gràcies a que tots compar� m aquest projec-
te col·lec� u, que neix en la vocació que cadascú de 
nosaltres sen� m per Girona i per allò que ens és més 
proper: el nostre carrer, el nostre barri. Mon� livi és 
un exemple d’aquest sen� ment, que va de baix a 
dalt, i que es demostra amb l’orgull de ser gironins 
i gironines. Són moltes les coses que s’han fet des 
del barri i també des de l’Ajuntament, nous serveis i 
obres de millora de l’entorn, amb l’objec� u fi nal de 
millorar la qualitat de vida de cadascun dels veïns i 
veïnes del barri, però també de tota la ciutat.

En el moment actual, on la societat canvia constant-
ment i vivim immersos en plena quarta revolució 
industrial, a Girona tenim la capacitat de situar-nos 
com un pol de talent, tenim també l’empenta per 
adaptar la nostra economia i els nostres serveis pú-
blics als nous criteris de relació social i urbana. I so-
bretot tenim a la gent, a persones preparades per li-
derar l’educació, el civisme, els valors, la seguretat, la 
democràcia o la sostenibilitat. Som més de 100.000 
persones unides per fer cada dia una ciutat millor.

Desitjo que la festa major de Mon� livi sigui com 
sempre un punt de trobada de veïns i veïnes del bar-
ri però també de fora, on s’aprofi �  per intercanviar 
converses i experiències, on gaudir en família i amb 
amics. Vull agrair a totes les en� tats, i especialment 
a l’Associació de Veïns, tota la feina que fa al llarg de 
l’any i especialment durant la festa major. És així com 
plegats construïm cada dia aquest projecte col·lec� u 
que és Girona.

Molt bona festa major!!!
Marta Madrenas i Mir

Alcaldessa de Girona
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Salutació del regidor de Mon� livi

Benvolguts/Benvolgudes,

És un plaer poder arribar a les vostres llars mitjan-
çant el programa de les festes del vostre barri. 

Vull aprofi tar aquesta deferència de l’Associació de 
veïns per a saludar-vos, per presentar-me però tam-
bé per acomiadar-me. 

L’1 de juny de 2018 vaig recollir el relleu de la regi-
dora Isabel Muradàs com a regidor del barri de Mon-
� livi - La Creueta. Va ser una alegria per a mi poder 
ampliar les meves responsabilitats amb vosaltres 
per una banda, però per una altra em va saber molt 
greu que la raó fos el relleu de la Isabel. Com a com-
panya, com a amiga i com a gran persona i regidora 
que era va ser un dia molt trist per a mi. Vull dedicar 
els meus records a una de les millors regidores que 
ha � ngut l’Ajuntament de Girona.

Dit això, ja veieu que el meu mandat ha estat molt 
breu. Ha estat tot just d’un any. Molt poc temps però 
sufi cient per fer una diagnosi de la problemà� ca del 
barri, de les mancances però també de tot allò que 
teniu de posi� u, que és molt, començant per una As-
sociació de veïns unida i treballadora, amb una im-
plicació veïnal envejable. 

He pogut gaudir de la fi nalització de projectes im-
portants com ha estat la Font de l’Abella però també 
d’altres més senzills però igual d’importants, com 
per exemple l’intercanvi de joguines, projecte que 
mostra el tarannà del barri sensible en la cohesió so-
cial i en la generositat.

Només em queda desitjar-vos una gran festa major 
i per part meva espero poder retrobar-nos en una 
altra ocasió.

Cristóbal Sánchez Torreblanca 
Regidor del barri
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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: fabregassoniatelles

Diagnòstic personalitzat per als nostres clients/es
Tractaments facials
Teràpies corporals
Depilacions cera  /  Cera freda
Depilació Laser Diode
Maquillatges
Teràpies globals antiedat
(Radiofreqüència, manual i complements a casa)
Assessorament per a nuvis i núvies
Reiky
Cosmetologia per ús a casa especial antiaging
Complements nutricionals especials per antienvelliment, 
esports, canvis d’estació, convalescències, dietes 
d’aprimament...

El més important ets tu!El més important ets tu!

5

Especialistas en Cortinas y Tapicerías
Maria Jesús Batlle

676 552 396
Andreu Tuyet Santa Maria, 18

17003 Girona
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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

66

Tel. 972 417 456
www.bioeste� ka.com - montse@bioeste� ka.com

Plaça Poeta Marquina, 617002 Girona

TRACTAMENTS:
Làser Diode - Corporals - Facials - Pressoteràpia

Mesoteràpia - Ràdiofreqüència - Biopeelings
An� aging
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www.corsaro.pizza - T. 872 03 03 03

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

pastisserialesdelicies@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

7

info@ipsofactoimmobiliaria.com

www.ipsofactoimmobiliaria.com

Carrer Mare de Déu del Loreto

número 23 · baixos 

Girona
Tel. 972 07 87 22
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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

Andreu Tuyet i Santa Maria, 1-3 - 17003 Girona
Al costat del súper Condis

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

Fórmules magistrals
Dermofarmàcia
Homeopatia
Fitoteràpia
Ortopèdia
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c/ A. Tuyet i Santa Maria
Tel. 972 22 11 82

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

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

608 48 60 16

9
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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/ 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 
 ofi cials 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

110
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E-17/ 386459

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

11

Tel. +34 972 09 33 76 - 648 658 892 · www.fi nquesmuns.com
Av. Lluís Pericot, 52 · 17003 Girona · info@fi nquesmuns.com
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www.dextragrup.cat

LA GESTIÓ DE LA TEVA 
COMUNITAT A PROP TEU
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Rutlla, 106 - 17002 GIRONA
 Tel. 972 200 643

Esmorzars - Berenars - TapesEsmorzars - Berenars - TapesEsmorzars - Berenars - Tapes

6 QUINTOS6 QUINTOS
+ TAPA DEL DIA+ TAPA DEL DIA
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GIRONA
C/ Castell de Solterra, 3
Mòbil: 687 597 570

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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6 anys de Pressupostos Par� cipats Mon� livi - La Creueta

15

2013 - Eliminar les barreres arquitectòniques al carrer Punta del Pi (ascensor) 32.554,10 €

2014 - Eliminar les barreres arquitectòniques al carrer Punta del Pi (ascensor) 32.967,03 €

El 17 de juliol de 2013, l’alcalde de Girona i el regidor 
de Par� cipació presentaven els primers Pressupots 
Par� cipats, a les associacions de veïns i veïnes de 
Girona. La par� da, d’un import de 1.000.000 €, seria 
distribuïda, seguint criteris proporcionals, als barris de 
la ciutat.

Sis anys d’un model de Pressupost Par� cipat que, tot 
i que segurament convindria revisar, per a millorar la 
par� cipació dels ciutadans, a efectes pràc� cs, ha permès 
al nostre Barri materialitzar importants projectes. Els 
més importants dels quals exposem a con� nuació.

2015 - Instal·lar un tendal al pa�  de l’escola bressol l’Olivera 34.881,57 €

2016 - Recuperar la font de l’Abella. 18.000,00 €
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6 anys de Pressupostos Par� cipats Mon� livi - La Creueta

2016 - Enjardinar l’espai que queda entre l’aparcament del CAP i l’an� ga petanca. 18.071,90 €

2017 - Arranjament de la cruïlla de l’avinguda Mon� livi amb carrer de Sant Salvador d’Horta. 18.600,00 €

Projectes pendents d’execució 
2017 Millora del parc de la Pedra (pressupost 30.100,00 €). Arranjar voreres, perimetar el parc i posar una 
pedra. L’execució està previstes en els pròxims mesos. 

Projectes de l’Assemblea de Barri de 9 d’abril de 2019. Pressupost acumular de 49.342,84€. 

L’Assemblea de Barri va aprovar els següents projectes que seran votats aquest 2019.
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6 anys de Pressupostos Par� cipats Mon� livi - La Creueta

1. Reparar tot el paviment del c/ Puigsacalm fi ns al 
c/ Francesc Romaguera, afectat per les arrels dels 
arbres.

2. Pavimentar vorera del parterre de Girona per 
Girona.

3. Manteniment correc� u en el Local de l’Associació de Veïns i del Club Petanca Mon� livi. 

4. Instal·lar un cobert a la pista de la plaça Ciutat de 
Figueres.

5. Arranjar els Jardins de la Riera Gornau
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Programa de Festa Major
de Montilivi 2019

DIVENDRES 7 DE JUNY
A par� r de les 6 de la tarda, al Casal Cívic de Mon� livi

VI Campionat de Tennis Taula “Festes de Mon� livi”
Alumnes de Primària (de 1r a 6è) i Categoria lliure: ESO, BAT., joves, pares, avis...

(Inscripció: 2 euros) Dimarts tarda i dimecres ma�  al Casal Cívic de Mon� livi

A par� r de les 8 de la tarda, 
Nit de Ball de Saló, amb en JOAN SOL

DISSABTE 8 DE JUNY
A par� r de les 9 del ma� , al Club Petanca Mon� livi

X Torneig de Petanca “Festa de Mon� livi”

D’11 a 12 h, a la Plaça Ciutat de Figueres
Concurs de dibuix “Juguem al parc”

5 Categories de nens i nenes de 3 a 12 anys (porteu llapis de colors)

A les 6 de la tarda, a la plaça Ciutat de Figueres
Festa infan� l amb l’espectacle d’en Pep Puigdemont

Lliurament dels premis de dibuix i xocolatada.

A par� r de les 10 de la nit, a l’envelat de la plaça Ciutat de Figueres
BALL AMB L’ORQUESTRA 

LA LOCA HISTERIA

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

IBAN:

Signatura,
Dipositeu aquest butlletí en una de les bústies que teniu 

a la vostra disposició al Local Social o al Casal Centre Montilivi. 
Ens posarem en contacte amb vosaltres.

BUTLLETÍ PER A NOUS SOCIS
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Programa de Festa Major
de Montilivi 2019

1199

DIUMENGE 9 DE JUNY
De 8:30 a 11 h, a la Plaça Ciutat de Figueres.
XXXVI Marxa de Mon� livi. 11 km.

XXI 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 h, III Cursa Infan� l de Mon� livi
Pre-benjamí: 1 volta (500 m). Benjamí: 2 voltes (1.000 m). Infan� l: 3 voltes (1.500 m)

A les 9 h, a l’església de les Carmelites Descalces 
Missa amb la Coral de Mon� livi

De 12 a 13 h, Danses infan� ls, alumnes de l’escola CONT-CLASS
De 19 a 23 h, a la Plaça Ciutat de Figueres 
BALL AMB EL CONJUNT KIRTANA

DIMECRES 19 DE JUNY
A les 19 h, a l’església de les Carmelites Descalces 

Recital de fi nal de curs de la Coral i les Guitarres de Mon� livi

DIJOUS 20 DE JUNY
A les 17 h, al Casal Cívic Mon� livi

Festa de fi  de Curs

DIVENDRES 6 DE SETEMBRE
A les 22 h, al Local Social Mon� livi, plaça George Orwell (si plou anirem a Pericot)

XXVII Cantada d’havaneres, amb Terra Endins
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Un any d’ac� vitat en imatges

23 abril - Festa de Sant Jordi 27 abril - “Polí� cament incorrecte” 
a Caixa Forum

11 maig - Mandala de Temps de Flors

24 maig - Coral de Mon� livi als Salesians 31 maig - Festa de la coral 2 juny - Representació de teatre 
a Campdevànol

8 juny - 5è Campionat de Tennis Taula 9 juny - La Barraca de les Festes al 100% 9 juny - Torneig de Petanca 
“Festes de Mon� livi”

9 juny - Tribunal concurs de dibuix 9 juny - Vicente i Quique marcant 
el circuit de la Marxa

10 juny - Ball de voluntaris 
pel Fi de Festa Major
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Un any d’ac� vitat en imatges

16 juny - Sopar de comiat de Sevillanas 2 juliol - Coral de Mon� livi a Albarrasí 
i Terriente (Terol)

7 setembre - Cantada d’Havaneres 
a Mon� livi

30 setembre - Coral i Guitarres 
a la Diada de la Gent Gran de Juià

30 novembre - Voluntaris Ins� tuts Barri 
en el Gran Recapte al Bonpreu de Pericot

16 desembre - Simultània d’escacs 
a la Fira de la Joguina de segona mà, 

a la Pl. Figueres

16 desembre - Fira de la Joguina
6 febrer - Entrevista a la Vicepresidenta 

de l’Associació en la reivindicació del Pont 
Carme _Mon� livi

19 febrer - Audició de guitarres 
a les monges de Mon� livi

2 març - Festa de Carnestoltes a Mon� livi 31 març - Representació de teatre 
a la Llar d’Avis de Bàscara

13 abril - Estrena de l’obra “Bojos del 
Bisturí” al Casal Cívic de Mon� livi
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Entrevista a Maria Casacuberta, veïna des de l’any 1957

La Maria Casacuberta va néixer l’any 1932 a Salt. Mestra 
i apassionada de les lletres, es va instal·lar amb la seva 
família al barri de Mon� livi a fi nals dels 50. A par� r 
d’aquell moment, la seva història de vida ha transcorregut 
entre aquests carrers, quan només eren camps de cul� u. 
Escriure és una de les seves grans afi cions i va par� cipar 
moltes vegades al Concurs Literari del barri, iniciat a 
principis dels 80.
El Salt de la seva infantesa li semblava molt lluny de 
Girona?
Era lluny i era a prop a la vegada. Hi havia autobusos 
però per les difi cultats de la postguerra i l’escassetat de 
diners no els agafàvem gaire. Els 45 cèn� ms del bitllet 
ens resultava car. Als deu anys vaig començar a estudiar 
a l’ins� tut Vicenç Vives i feia quatre viatges al dia, des de 
casa fi ns al carrer de la Força. 
Caminant? 
Caminant. Només anava en autobús en situacions in 
extremis o si plovia molt. Ara, la mainada per fer quatre 
passes ja agafen el cotxe. Nosaltres fèiem quatre viatges 
perquè anàvem a dinar a casa. Trigàvem tres quarts 
d’hora cada vegada.
Hi anava amb una colla?
No, només amb alguna amiga. No érem gaires que 
anàvem a Girona quatre vegades al dia. A Salt ja hi havia 
escoles –la Salle, pels nois; les Dominiques, per les noies– 
però a casa ens van apuntar a l’ins� tut vell. 
Va viure moltes aventures?
No hi havia temps per aventures. Abans anaves molt a la 
idea. En general, tothom havia de treballar molt. Hi havia 
moltes necessitats. I les que estudiàvem no teníem temps 
perquè a les tardes anàvem a la biblioteca a preparar els 
deures de l’endemà. 

Així va conèixer bé aquella Girona grisa que tant se’n 
parla, doncs?
I molt pudent, i descuidada, i fosca, i humida. Molt 
diferent de com és ara, sí.
Fins quan va viure a Salt? 
Fins que vaig acabar la carrera de Magisteri a l’escola 
Ruiz Amado, al carrer Jaume I, davant de Correus. Primer 
vaig fer subs� tucions a Crespià i Anglès i, després, vaig 
aconseguir una plaça a Camallera. Entre setmana, 
m’estava a Camallera i tornava a Salt el cap de setmana. 
En aquest temps, els dissabtes al ma�  també fèiem classe 
fi ns a la una del migdia. A Camallera vivia en un pis sobre 
l’escola que l’ajuntament proporcionava als mestres que 
tenien plaça en propietat.
Quins records té d’aquesta època?
Molt bons, i tant! Per mi va ser curta, aquella estada. Van 
ser quatre o cinc anys fi ns que vaig quedar en estat de la 
meva segona fi lla i vaig renunciar a la plaça per venir a 
viure a Girona, concretament, al barri de Mon� livi. L’any 
1957 ens vam instal·lar al carrer Botet i Sisó, en una escala 
amb dos pisos que encara existeix.
Com era el barri quan van venir a viure aquí?
Era un barri perifèric de Girona. Ara el defi niríem com 
a molt descuidat. Era el que hi havia aquell temps a 
pertot. Els carrers no estaven asfaltats, hi havia solars 
per construir i l’avinguda Mon� livi era una carretera de 
carros. Les escombraries s’amuntegaven al fi nal d’un 
carrer, en un racó, i només es recollien els dissabtes al 
ma�  per un carro � rat per un cavall. Un desastre! Era molt 
desagradable però no era una excepció, les coses anaven 
així. Potser a Girona, a la Rambla, hi passaven cada dia, 
però a l’extraradi anava així. Ara ens sembla impossible 
i, aleshores, era normal. Els carrers s’enfangaven els dies 
que plovia, no hi havia gaire il·luminació, hi havia molts 
espais per edifi car, horts entre casa i casa...
Quina evolució ha fet el barri?
Ha estat una evolució progressiva, com a pertot en 
general, amb anys de crisis i anys amb més construcció 
en què es va edifi car més.

“Als anys 50, a Mon� livi érem pocs veïns, 
ens coneixíem i ens necessitàvem tots”

Amb intermitències, potser?
Exacte. S’ha anat construint i s’ha anat millorant. No té 
res a veure el barri que tenim ara amb el barri on vaig 
venir a viure. Als anys 50, a Mon� livi érem pocs veïns, ens 
coneixíem i ens necessitàvem tots.
La complicitat i cooperació entre veïns és una de les 
coses més boniques que recorda d’aquella època? 
Sí, és agradable recordar-ho, i tant que sí. Les famílies 
ens coneixien i fèiem el que podíem els uns pels altres. 
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A la nostra escala hi vivia una senyora viuda, tota sola, 
amb uns mitjans molt precaris. La veïna de baix li portava 
l’esmorzar, jo li portava el dinar i, la del costat, li portava 
el sopar. 
Teníeu cura els uns dels altres.
Exacte. Quan estava malalta, lligava un mocadoret a la 
clau de la porta de l’escala i això volia dir que no podia 
aixecar-se del llit. Un dia el metge va dir que la senyora 
Teresa no podia viure sola. Entre tots, li vam aconseguir 
una plaça a la residència del Puig d’en Roca. Va ser de 
les primeres en estrenar-la. Encara hi deuen haver més 
persones que ho recorden.
Que bonic! I així vostè estava aquí, casada, 
emmainadada...
Sí, i després es va començar a urbanitzar aquesta zona 
on vivim ara, el carrer Palau i Quer. Hi havia pallers i 
camps que cul� vaven uns pagesos de prop de la Rutlla. 
Els propietaris del terreny el van fer urbanitzar per 
l’arquitecte Claret i en venien parceŀles. El meu marit 
i jo volíem marxar del pis, ens agradaven les cases 
unifamiliars i ens vam interessar per una parcel·la. Vam 
venir a viure aquí, entre els anys 60 i 70. Era l’època del 
totxo, que en diuen. Es construïa molt, la gent tenia una 
mica de diners, hi havia més prosperitat. Havíem superat 
l’època patè� ca de la postguerra.
El barri també havia començat a canviar?
Sí, encara hi havia camps que s’emplenaven de violetes, 
margarides i fl ors del bosc. De mica en mica es va 
anar urbanitzant i la cosa va començar a canviar. I, 
naturalment, per millorar. La recollida d’escombraries 
era més normalitzada. No hi havia contenidors. Passaven 
a recollir a una hora concreta i havies d’aprofi tar-ho. Si 
no hi eres, havies de demanar a les veïnes si les podien 
llançar per tu. 
Quina vida feien al barri?
Ens relacionàvem amb altres famílies quan la mainada 
anava a l’escola i a catequesi a la parròquia de Sant Josep, 
sor� em d’excursió, les nenes anaven en bicicleta, anàvem 
molt a jugar a la Font de l’Abella... 
Li fa il·lusió que hagin recuperat la Font de l’Abella?
L’han recuperada però, per mi, no s’ha perdut mai del 
tot. Ara hi ha unes taules per fer-hi pícnic. Abans tot 
era verge. Agafàvem aigua de la font, que sor� a a raig, 
sempre con� nu. Gaudíem del poc que hi havia. Era un lloc 
d’esbarjo a l’aire lliure. A la casa, on ara hi ha un centre 
per jovent, no hi vivia ningú. Recordo que un senyor hi 
pasturava el seu ramat de xais. Era una atracció veure’l 
passar amb el seu gos.
Com recorda l’ac� vitat associa� va de Mon� livi?
L’associacionisme va venir més tard. Van aparèixer noves 
necessitats. En el meu cas, quan em vaig jubilar, l’any 
1992, vaig par� cipar del Casal de la Gent Gran. Hi havia 

molta ac� vitat. S’organitzaven excursions, el Carnaval, la 
Coral feia concerts al convent de les monges,...
Vostè també cantava?
No, jo no cantava. Jo feia teatre i coŀlaborava a la revista 
El Gurnau. Vaig entrevista la Marta Ferrussola i en 
Salvador Sunyer, i escrivia de temes d’actualitat. A través 
del casal, també vaig escriure a la revista Presència. A 
més, par� cipava sovint al Concurs Literari d’Escrits Breus.
Què li va despertar l’interès per escriure?
És una cosa que es porta de pe� t. El meu professor de 
literatura universal de l’ins� tut, Lluís Batlle Corbató, em 
deia: “Qui t’ho ha escrit això?”. No creia en les meves 
possibilitats. El primer llibre que em va donar eren les 
aventures de Tom Sawyer. Era tot un catedrà� c.
Tenien llibres a casa seva? 
Ni un. Fins i tot, a Batxiller, havia de compar� r el diccionari 
de lla�  amb un seminarista. El vam comprar a mitges. 
I d’on treia els llibres quan era pe� ta? De la biblioteca?
No hi havia biblioteca, quan jo era pe� ta. Vaig descobrir 
la biblioteca pública de Girona quan feia Batxiller. Els 
meus pares i els meus avis van aixecar Espanya a cop de 
braços. A casa érem hortolans i tots, que érem 13 o 14, 
havíem de col·laborar amb el que la família necessitava. 
Comptaven amb mi. Era la pe� ta dels germans i teníem 
altres coses a fer i de què parlar. Vaig descobrir el món 
literari però no el podia compar� r gaire. Totes aquestes 
vivències fa que et vinguin ganes d’expressar-te.
I com les ha expressat?
Par� cipant a El Gurnau i a la revista de l’associació 
Gicor, de la qual formo part. També he escrit dos llibres. 
Ara es� c acabant un recull de Relats Curts en què els 
úl� ms set o vuit capítols sí que recullen els records de 
la meva experiència quan era pe� ta a Salt: el parracaire, 
el peixater, el manicomi... Coses d’aquella època. Això 
d’escriure fi cció m’ha vingut ara més de gran. Ho faig com 
una afi ció i publico els llibres per a mi.
Com veu el barri avui?
Ha millorat molt i l’associacionisme s’ha fet més fort 
perquè hi ha més gent. Considero que el barri està par� t 
en dos: la part de baix, de l’avinguda; i la part de dalt, 
la de Girona x Girona. Les necessitats de les famílies són 
diferents. 
Què demanaria que millorés?
M’agradaria que es canalitzés El Gurnau perquè està ple 
de rates i escarabats. Segur que se’n cuiden però mai 
és sufi cient. Això era una promesa de l’Ajuntament de 
Girona dels anys 60. No s’ha complert mai i mira si n’ha 
passat de temps! Amb tot, em sento orgullosa del meu 
pas pel barri de Mon� livi. 

Cris� na Valen� 
Mon� livi, 29 de març de 2019

Entrevista a Maria Casacuberta, veïna des de l’any 1957
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...ac� vitats, ac� vitats, ac� vitats, ac� vitats...
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Vicerectora de Territori i Compromís Social

Em dic Sílvia Llach Carles i soc vicerectora de Territori i 
Compromís Social de la UdG. Formo part de l’equip liderat 
per Quim Salvi que va guanyar les eleccions al govern de 
la universitat a fi nals de 2017.

El fet que existeixi un vicerectorat amb aquesta 
denominació, “territori i compromís social”, ja dona 
una idea de la voluntat d’aquest equip. Des de l’inici de 
preparació de la nostra candidatura, vam tenir clar que 
la UdG havia de tenir sempre les portes ben obertes –
per a l’entrada i per a la sor� da– per tenir una connexió 
preferent amb el territori, amb la societat, amb les 
persones, amb les necessitats. Creiem i defensem que 
aquesta visió ha d’impregnar totes les funcions de la 
universitat. Primer, ha d’infl uir en la docència, perquè 
l’oferta de graus, màsters i doctorats ha d’estar alineada 
en bona part amb les necessitats laborals i forma� ves del 
moment. Segon, aquesta visió ha de marcar la recerca i 
la transferència del coneixement: la mirada inves� gadora 
ha de donar resposta als nous interrogants que es 
plantegen. I tercer, aquesta visió ha d’incidir en la vida de 
totes les persones de la comunitat universitària: els i les 
estudiants, el professorat i el personal d’administració i 
serveis. El compromís amb la societat i la per� nença a un 

territori són dos elements essencials en la formació dels 
estudiants i en les tasques professionals de professors i 
PAS; l’”experiència UdG” i els valors que volem que s’hi 
associïn (responsabilitat, solidaritat, respecte, llibertat, 
equitat, jus� cia, entre d’altres) han de ser presents a 
dintre i a fora de la UdG, tant quan s’hi estudia i treballa, 
com quan no.

Per tot això, ens sen� m uns veïns més de Mon� livi, o 
del Barri Vell, o de l’Eixample. I aquest fet ha propiciat 
que durant el 2018 ens trobéssim amb el president de 
l’Associació de veïns de Mon� livi. Simplement, havíem 
de començar per conèixer-nos, saber qui som. I després, 
saber on ens podem trobar, per quan vulguem compar� r 
inquietuds, refl exions o propostes. La connexió està feta, 
i mica en mica anirà prenent vida. Ja ens hem trobat 
per parlar de qües� ons compar� des de mobilitat, o per 
parlar de la possibilitat que el voluntariat de la universitat 
pugui par� cipar en algunes ac� vitats socials o espor� ves 
del barri, o que alguna ins� tució pugui acollir estudiants 
que fan pràc� ques, o fi ns i tot que algun estudiant pugui 
dur a terme el seu treball fi nal de grau o de màster sobre 
alguna qües� ó relacionada amb el barri i rellevant per als 
seus estudis. Tot comença per parlar i per buscar quins 
són els interlocutors més adequats. 

Al marge de totes les ac� vitats que podem imaginar per 
fer junts, ens uneix l’espai que compar� m. I junts hem 
de vetllar per un desenvolupament sostenible del barri 
des d’un punt de vista ambiental i social, perquè Mon� livi 
sigui un bon lloc per viure-hi i per estar-s’hi. Aquest espai 
ens fa veïns; nosaltres volem aprendre a ser-ne.



27

Estrena de l’obra de teatre “Els bojos del Bisturí”

Dissabte 13 d’abril a les 17 h. el Grup de Teatre de 
Mon� livi va estrenar l’adaptació de l’obra original de Ray 
Conney “Els bojos del Bisturí”.

L’estrena va ser un èxit de públic. La sala Gran del Casal 
Cívic Mon� livi de la Generalitat de Catalunya, a qui volem 
agrair la cessió de l’equipament, es va quedar pe� ta per 
acollir a tan� ssima gent. Com a totes les representacions 
del Grup al Casal l’entrada era lliure.

Els riures de les primeres escenes ja presagiaven una tarda 
de diver� ment pels assistents que es va anar confi rmant 
a mesura que avançava aquesta obra esbojarrada, que la 
crí� ca qualifi ca d’autèn� c vodevil.

Fitxa tècnica:

Títol: Bojos del bisturí

Autor: Ray Cooney

Adaptació: Grup teatre Mon� livi

Sinopsi: El cap de servei d’un hospital està acabant de 
preparar la conferència que ha d’enlairar-lo al cim de la 
seva carrera. En menys de dues hores eminències de tot el 
món han d’escoltar la seva ponència però l’aparició d’una 
an� ga infermera pot engegar en orris tots els seus plans. 
Per tal d’evitar una catàstrofe personal i professional 
el protagonista engegarà tot un seguit de men� des on 
s’hi veuran embolicats una sèrie de personatges que 
van entrant i sor� nt de la sala de metges. Infermeres, 
supervisores, la directora de l’hospital, adjunts i residents, 
fi lles desconegudes i la dona del protagonista es veuran 
atrapats en una xarxa d’enganys, disfresses, actuacions, 
sobresalts i nervis. Tot pot passar abans no comenci la 
conferència.

Repar� ment (alfabè� c):

Anna Nevot   (Infermera Clara Puig)
David Fusté   (Dr. Miquel Bonet)
Gemma Soldevila   (Zeladora)
Josep Mª Busquets  (Diego)
Margarida Olarte  (Supervisora)
Maria López   (Menxu Zaplana)
Mª Àngels Garriga  (Sergent)
Mª José Bau� sta  (Abril)
Mª Teresa Garcia  (Donya Cayetana)
Narcís Juanola   (Dr. David Zaplana)
Ramon Ternero   (Dr. Robert Aguirre)
Teresa San� n   (Sra. Bonet)

Escenografi a i vestuari   Remei Triola

Regidora i traspunt  Dolors Casanova
Direcció    Ma. Antònia Valle

En els propers mesos, la companyia confi a realitzar 
diversos “bolos” i par� cipar en la campanya de Teatre 
Amateur de la Diputació de Girona.

Per acabar, l’Associació, mostra el seu agraïment i 
reconeixement a la feina cultural que realitzen els 
components de la companyia en el Barri de Mon� livi. 
Especialment la generosa disposició de l’Equip Direc� u. 
Gràcies Remei per la teva projecció ar� s� ca en el disseny i 
construcció del decorat i el vestuari, Dolors pel teu suport 
entre bas� dors i Ma. Antònia per la teva incondicional 
implicació pacient en la direcció de l’obra.

Ramon Ternero,
metge per unes hores
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Escola Font de l’Abella

«una escola per a tothom, 
un projecte per a cadascú»

L’escola Font de l’Abella amb més de 50 anys d’història ha vis-
cut molts canvis i també ha vist com ha anat canviant el seu 
entorn.
Des del curs 2016-17 som escola CEEPSIR, és a dir Centre 
d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos; que vol 
dir que som un nou recurs per a les escoles ordinàries. S’apro-
fi ta l’expertesa dels professionals del centre especial per in-
tervenir en els alumnes amb necessitats educa� ves especials 
escolaritzats als centres ordinaris.

L’escola ha elaborat el projecte CEEPSIR, on entre altres, es 
destaquen les fortaleses que podem aportar als centres ordi-
naris. S’ofereixen 4 àmbits d’intervenció: intervenció global, 
centrat en la comunicació i llenguatge, en la música i en l’edu-
cació � sica i la psicomotricitat.
En general s’intervé amb l’habilitació de materials i estratègi-
es i condicions (espai i temps,...) que intervenen en el procés 
educa� u:

• Treball directe amb els/les professionals
• Intervenció directa amb l’alumne/a: per modelar i 
ajustar actuacions

La intervenció té una durada limitada, l’evolució del cas deter-
minarà la re� rada progressiva del recurs CEEPSIR. Es priorit-
zen les edats primerenques.
Així els professionals CEEPSIR són un suport intensiu pels cen-
tres ordinaris amb la fi nalitat de promoure l’autonomia i l’au-
todeterminació de l’alumne i millorar la qualitat de la respos-
ta educa� va. Es basa en un treball col·labora� u amb l’equip 
docent.
Per altra banda, s’ha dit que l’entorn de l’escola ha anat can-
viant molt amb els temps; la darrera actuació ha estat la re-
cuperació de l’an� ga font de l’Abella que ha implicat, també, 
l’arranjament d’un tros de bosc amb dues taules de pícnic, 
molt proper al centre, que esperem gaudir-ne. 
Els alumnes del centre d’educació especial Font de l’Abella 

provenen de les comarques del Gironès, Pla de l’Estany i la 
Selva interior. Tot i que, molts alumnes no són del barri, se’l 
coneixen i tots plegats ens el sen� m i ens el fem molt nostre. 
A l’escola fem barri!!! U� litzem els diferents recursos i serveis 
que ens ofereix per millorar els nostres aprenentatges funcio-
nals i per tant ser més competents en el nostre dia a dia. Ens 
passegem pels diferents carrers aprenent a fer un bon ús dels 
diferents vials, anem a comprar a les diferents bo� gues i/o es-
tabliments del barri, anem a la biblioteca pública, anem a fer 
«el toc» en els bars de la zona,... També gaudim dels diferents 
parcs i del bosc. Quan volem anar una mica més lluny també 
fem ús del bus urbà. Totes aquestes ac� vitats s’engloben dins 
aprenentatges que anomenem d’autonomia personal i social.
El dia 30 de gener, conegut pel dia escolar de la No-violència 
i la Pau, a l’escola ho vam celebrar, entre altres, amb una pro-
posta que ens va fer l’ONG «Save the Children» que consisteix 
en una ac� vitat espor� va, educa� va i solidària. Vam fer dues 
curses, una de més llarga aprofi tant el bosc del costat de l’es-
cola, i una de més curta per dins del centre escolar. Va ser un 
plaer córrer o caminar entre els arbres seguint els corriols del 
bosc!

El dia 27 de febrer vam deixar el bosc i ens vam passejar pels 
voltants del centre disfressats; els més pe� ts de vaques i gran-
geres, els de primària d’indis molt acolorits, i els més grans de 
l’escola d’autèn� cs espor� stes. Vam fer la nostra rua par� cu-
lar, acompanyats dels nostres gegants, en Rusc i la Marcel·lina 
i els � mbalers de l’escola. Vam despertar a més d’un del barri 
que va quedar bocabadat amb la nostra gresca de Carnaval!!!
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AMPA Pericot: Darreres no� cies

Des de l’Ampa de l’escola Pericot us portem les darreres 
no� cies que afecten tan a l’organització interna de la prò-
pia Ampa, com a la repercussió que la nostra ac� vitat ofe-
reix al centre educa� u del barri.

Quant a l’estructura interna de la nostra associació, dir-
vos que fa uns pocs mesos vam renovar-ne la junta direc� -
va, en una reunió que es va celebrar durant el proppassat 
mes d’Octubre de 2018. Des d’aleshores podem comptar 
amb nous col·laboradors, tots absolutament entregats a 
l’organització, amb molta empenta i mol� ssimes ganes de 
treballar. Prova d’això és la nova revista trimestral, «APN-
Pericot», el primer número de la qual va sor� r a la llum 
pocs dies abans del darrer Nadal. Es tracta de la reedició 
d’una an� ga publicació que teníem, amb més o menys la 
mateixa temà� ca, un primer intent de recuperació de la 
qual ja es va provar fa pocs anys però sense èxit, bàsica-
ment per manca de mans que la posessin en marxa. 

Un altre botó de mostra és la primera cursa de muntanya 
que hem muntat enguany, «L’Enxerinada», a càrrec dels 
espor� stes que formen la “Comissió Runner”. La prova 
comptarà amb dos recorreguts, un de 12 i un altre de 21 
quilòmetres, i es disputarà el dia 31 de març pels boscos 
de les Gavarres a l’entorn de Girona. Esperem que sigui 
un èxit de par� cipació i que es pugui repe� r en properes 
edicions!

Informar-vos, també, que hem recuperat l’anomenada 
“Comissió Verda”, mitjançant la qual organitzem una ex-
cursió trimestral amb la mainada. La propera es farà de 
nit (amb frontals) i � ndrà com a des� nació el cèlebre cas-
tell de Sant Miquel, un conjunt arquitectònic, datat apro-
ximadament al segle ��, i situat a cavall dels municipis de 
Celrà i Girona, i des d’on es poden atalaiar fantàs� ques 
panoràmiques tant dels Pirineus com de tot l’Empordà.

Parlant de comissions, la del pa�  està en plena ebullició 
tot endegant un procés par� cipa� u que impliqui també 
l’escola, els mestres i tota la comunitat educa� va, i que 
ajudi a connectar l’espai lúdic amb el projecte educa� u 
del centre. Val a dir que es tracta d’un projecte a llarg 
plaç, i que de mica en mica s’aniran concretant les ac� vi-
tats que s’hi duran a terme.

Per acabar direm que s’han potenciat les extraescolars, 
amb noves ac� vitats com ara la «Ges� ó d’Emocions», i la 
«Univers Digital», aquesta a càrrec de personal de l’Eram, 
del municipi veí de Salt. Noves ac� vitats que s’adjunten 
a les més tradicionals, totes elles implementades amb 
professionals de matèries com per exemple la música 
(guitarra i piano), amb monitors reconeguts internacio-
nalment dins l’àmbit de la dansa, judoques del Club Judo 
Girona i espor� stes del pres� giós Club Pa� natge Fornells, 
pel que respecta a aquesta disciplina.

Àngel Lapiedra i Fortun i Natàlia Arqués
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Modern Odysseus in the arms of Europe

Amb aquest � tol que vindria a signifi car ‘Odisseus 
actuals ens mans d’Europa’ la nostra escola ha inici-
at un projecte, dins del programa europeu Erasmus+, 
que � ndrà una durada de dos cursos. Durant aquest 
període es faran un seguit d’ac� vitats conjuntes amb 
escoles de Grècia, Portugal, Letònia i Croàcia. Aquests 
� pus de projectes compten amb el fi nançament de la 
Comunitat Europea.

El � tol contempla els dos temes principals que es tre-
ballaran al llarg del projecte; la mitologia grega, repre-
sentada per Odisseu/Ulisses, i la situació dels refugiats 
i/o desplaçats que volen arribar a Europa.

Les mí� ques 
a v e n t u r e s 
d’Odisseu, des 
que va fi nalit-
zar la guerra de 
Troia fi ns que 
va aconseguir 
tornar a Ítaca, 
estan essent el 
punt d’inici del 
projecte. Els 
alumnes aniran 
coneixent els 
principals episo-
dis de L’Odissea, 
així com el paper 
dels déus olím-
pics en el des�  
del seu protagonista. Un cop les històries hagin estat 
treballades, es procedirà a dur a terme un fes� val que, 
amb el � tol de Journey to Ithaca (viatge a Ítaca), esce-
nifi carà episodis tan populars de l’obra d’Homer com el 
de les sirenes, el sac dels vents o el del ciclop Polifem.

Més endavant, l’errà� c des�  d’Odisseu fi ns arribar a la 
seva llar d’Ítaca, ens servirà d’enllaç per fer un treball 
amb els nostres alumnes sobre la situació dels immi-
grants que es veuen obligats a abandonar les seves ca-
ses per fugir de situacions confl ic� ves i que esperen 
trobar una Europa que els acollirà. Un altre aspecte 
que també aprofi tarem per tractar amb els nostres 
alumnes serà el de la diversitat a les aules així com a 
la ciutat de Girona. Serà una molt bona ocasió per ser 
conscients de les diferents circumstàncies que poden 
obligar les persones a abandonar la seva terra i esta-
blir-se en un altre lloc, lluny dels seus orígens.

De moment hem � ngut ocasió d’anar a la ciutat grega 
de Katerini, on hem pogut gaudir d’unes jornades de 
formació a l’escola del nord de Grècia sobre el que im-
plica sen� r-se desplaçat i com treballar l’empa� a cap 
a les persones nouvingudes. Durant el proper mes de 
març, la nostra escola serà l’amfi triona i encarregada 
de facilitar una formació als nostres companys de pro-
jecte sobre com afavorir el treball de les emocions a 
par� r del teatre, l’educació visual i plàs� ca de manera 
transversal a través del currículum escolar.

Àngel Villalón Torres
Director de l’Escola Pericot
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School Chance al Pla de Girona

L’escola Pla de Girona som una escola sensibilitzada i 
compromesa amb la sostenibilitat. Durant el curs passat, 
l’Ajuntament va proposar a l’escola ser un centre pilot de 
referència per instaurar bones pràc� ques en els desplaça-
ments i fer les vies escolars més segures. Des del primer 
moment tota la comunitat educa� va ens vam implicar 
en el projecte SCHOOL CHANCE que lidera l’Ajuntament i 
que pren com a referència les bones pràc� ques pioneres 
a Europa en matèria de mobilitat escolar.

Després d’unes sessions de treball a Reggio Emilia, ciu-
tat que està agermanada amb Girona, es van planifi car 
les primeres actuacions que es durien a terme a la nostra 
escola. 

Coincidint amb la setmana europea de la mobilitat soste-
nible, tots els alumnes vam treballar diferents ac� vitats 

relacionades amb aquest tema i que vam incloure en la 
nostra setmana cultural sota el nom “Mou els peus, mou 
el món”.

Una de les ac� vitats que els alumnes de Cicle Superior 
van realitzar és el “Traffi  c Snake Game” i a través de la 
qual, de manera col·labora� va, havien d’assolir el rep-
te que prop del 90% dels alumnes, es desplacessin fi ns 
a l’escola d’una manera sostenible. Va ser una ac� vitat 
molt engrescadora i amb la que els alumnes van poder 
refl exionar sobre molts aspectes relacionats amb la mo-
bilitat.

La setmana cultural va ser el punt de par� da d’un seguit 
d’actuacions que s’estan duent i que es duran a terme i 
amb la que ens proposem un objec� u clar: formar ciuta-
dans compromesos amb un entorn més segur i més sos-
tenible, perquè els nostres alumnes són els ciutadans de 
l’avui i del futur. 

Escola del Pla de Girona
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INS Mon� livi: Ac� va’t en el propi aprenentatge

Sempre m’agrada dir als nostres alumnes que no es dei-
xin convèncer que són una generació menys preparada 
que cap altra que els hagi precedit. Tenen un major accés 
a la informació, són capaços de dominar idiomes estran-
gers o eines digitals millor del que molts de nosaltres ho 
fèiem a la seva edat. Per tot això, cal generar expecta� ves 
posi� ves en ells.

Així mateix, els centres educa� us ja no són una font de 
transmissió unidireccional de la informació, que d’altra 
banda és fàcilment accessible. És per això que el procés 
educa� u ha de posar l’alumne en el centre dels processos 
d’ensenyament-aprenentatge.

Aquest curs l’Ins� tut Mon� livi s’ha adherit a la xarxa Ac� -
vaFP amb la voluntat de reforçar el paper ac� u de l’alum-
ne en el seu aprenentatge.

Aquesta adhesió pretén reforçar un camí ja iniciat an-
teriorment amb el desenvolupament d’ac� vitats reals 
que els alumnes han hagut d’implementar. Veiem alguns 
exemples: Un primer exemple és la creació de jornades 
per part del alumnes de CFGS d’Assistència a la direcció. 
Aquestes jornades pensades com a un projecte d’apre-
nentatge servei van estar focalitzades en la seva primera 
edició en la recerca de la vocació “Ser el que vols ser”. En 
la segona edició, que ha � ngut lloc el març d’aquest any,  
les jornades, que duien el nom “Desconnecta i mira’m”, 
pretenien fer refl exionar els alumnes assistents sobre els 
aspectes posi� us i nega� us de l’ús de les noves tecnolo-
gies i les xarxes socials.

Un segon exemple són els projectes implementats pels 
alumnes de GS d’Educació infan� l a escoles, llars d’in-

fants i biblioteques i els alumnes de CFGS d’Integració so-
cial que implementen diferents projectes en en� tats del 
tercer sector. 

Trobem més exemples en els projectes de les xarxes 
d’emprenedoria i Innova, com el projecte ARNAU (Assis-
tent Robò� c de Navegació Autònoma per Ultrasons) pel 
qual alumnes de CFGS de Manteniment electrònic i CFGS 
d’Administració i Finances han realitzat un projecte per 
adaptar una cadira de rodes amb sensors per evitar obs-
tacles. Aquest projecte ha estat reconegut com el millor 
projecte de Grau Superior a les comarques gironines per 
part del Departament d’Educació i el millor treball de Bat-
xillerat i Cicles forma� us a nivell estatal per la fundació 
DomusVi.

També podríem trobar molts altres exemples a l’ESO, com 
la construcció de cotxes solars, les ac� vitats de Blackout 
Poetry, els concursos literaris, els tallers de matemà� -
ques entre d’altres. I és que la millor educació passa per 
la implicació ac� va de l’alumnat en la seva formació.

Ruben Pino Garcia
Director de l’Ins� tut Mon� livi
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INS Ermessenda: Experiències educa� ves

A l’ins� tut Ermessenda s’ofereix l’opta� va d’Arts escèni-
ques als alumnes de 4t d’ESO. L’objec� u d’aquesta ma-
tèria és potenciar que els alumnes s’expressin sense por 
davant els seus companys, explorin el seu cos a través de 
la música, es moguin amb naturalitat a dalt de l’escenari, 
que interaccionin entre ells i que treballin la improvisació, 
l’espontaneïtat i la crea� vitat.

Per tal d’aconseguir-ho, fem diversitat d’ac� vitats com les 
cites ràpides, coreografi es amb accions performa� ves, 
creació conjunta d’una emoció, històries a par� r d’objec-
tes simbòlics o creació col·lec� va de personatges. I abans 
de cada sessió fem també uns exercicis d’escalfament.

Totes aquestes ac� vitats requereixen disposar d’un espai 
prou ampli que perme�  moure’ns amb llibertat i d’un es-
cenari que ens ajudi a acostumar-nos a marcar els movi-
ments i a viure l’escena des de dalt, sense por. 

Tot això no podríem fer-ho sense l’espai que ens ofereix 
el Casal Cívic de Mon� livi. Cada setmana podem fer dues 
sessions d’Arts escèniques en aquest espai que ens ofe-

reix unes possibilitats exceŀlents per dur a la pràc� ca el 
nostre objec� u: muntar dues obres de teatre al llarg del 
curs; una al desembre i l’altra a fi nal de curs. En aquest es-
pai és molt més senzill programar-hi ac� vitats de control 
de moviments, expressió corporal, ball de bojos, el mirall, 
expressió d’emocions, concurs de carotes, projecció de la 
veu,...

Els alumnes responen molt bé davant aquest � pus d’ac-
� vitats; alguns amb � midesa que van vencent a mesura 
que s’adonen que ningú els jutja; d’altres amb entusias-

me i uns altres amb una dosi d’esverament que caldrà fre-
nar amb uns exercicis de relaxació posterior per tornar a 
la calma.

Els resultats són molt posi� us; per això penso que les arts 
escèniques haurien de ser matèria obligatòria per tots, 
des de ben pe� ts i, especialment, en l’adolescència.

Georgina Gifreu
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Assemblea General Ordinària

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

A Girona, vint-i-cinc de febrer de dos mil dinou, a les 18:30 
h, al local social de l’Associació de Veïns, el president de 
l’associació, Sr. Ramon Ternero, dona per cons� tuïda l’As-
semblea General Ordinària de Socis de l’Associació de Ve-
ïns de Mon� livi.

1. Salutació. El president, Sr. Ternero dona la benvinguda 
als socis assistents i recorda que està prevista la par� cipa-
ció del regidor de barri, Sr. Cristòbal Sànchez i els veïns no 
associats que ho desitgin, en la segona part de l’Assem-
blea quan es trac� n els temes de Barri. Seguidament es 
tracten els punts de l’ordre del dia de l’Assemblea.

2. Renovació de la Junta. En complir-se el mandat de la 
Junta de l’Associació, ahir 24 de febrer, procedeix a la re-
novació dels càrrec i elegir una nova Junta. 

De la Junta sor� nt cessen, a causa de la seva avançada 
edat, la Sra. Aurèlia Sànchez Ros i el Sr. Àngel Arrebola, 
per canvi de domicili.

El president agraeix la dedicació amb entusiasme i com-
promís d’aquestes dues persones. Seguidament, l’Assem-
blea, accepta les candidatures del Sr. Feliciano Heras, el 
Sr. Jordi Catà i la Sra. Soledad Rodríguez que queda for-
mada pels membres següents:

President: Ramon Ternero Laborda
Vicepresidenta: Dolors Estañol Pibernat
Secretaria: Conchita Pérez Alonso
Tresorera: Anna Mir Roma
Vocals: Carme Subirana Pla

Blas Rubio Seco
Juan López Cuenca
Antonio Chia Rodríguez
José Artacho Roger
Feliciano Heras Ruíz
Jordi Catà Cas� llo
Soledat Rodríguez Tarifa

3. Balanç econòmic de 2018 i pressupost per al 2019. El 
Sr. Ternero presenta el balanç econòmic de 2018 en el 
qual destaca els ingressos (Quotes, Subvencions i Ac� vi-
tats pròpies) i les principals despeses (Festes del barri, i 
ac� vitats gratuïtes obertes a la ciutat com ara: Havane-
res, Sardanes, Carnestoltes...) que requeriran un ajusta-
ment per a 2019. Balanç que s’aprova en aquest acte.

Seguidament presenta la proposta de pressupost per a 
2019, que preveu una reducció de despesa aproximada 
d’uns 10,000€ en relació amb el de 2018. La par� da més 
afectada serà el capítol de despesa de la Festa Major. Mal-
grat l’al� ssima ac� vitat de la Barraca i les coŀlaboracions 
en l’edició de la revista, els ingressos no són sufi cients per 
afrontar amb solvència el pressupost. Es decideix reduir 
despeses en la contractació de les orquestres i en qualitat 
del paper de la revista.

Els comptes són consultats pels socis presents i estaran a 
disposició dels Socis absents. Seguidament, l’Assemblea 
aprova el balanç econòmic de 2018 i el pressupost per a 
2019 per un import de 39.558,47€.

Abans de passar a un altre punt, el Sr. Ternero fa un breu 
balanç de la campanya d’afi liació encetada en l’exercici 
anterior i recorda els límits del barri que possibiliten l’afi -
liació a l’Associació de Veïns i que es pot consultar a www.
mon� livi.cat

Segona part amb la par� cipació del Sr. Cristòbal Sànchez, 
regidor de Barri i de veïns no associats.

4. Temps de Flors. Seguidament s’informa que l’Associació 
de Veïns, un any més, par� ciparà en l’Exposició de Temps 
de Flors, decorant el claustre del Museu d’Història de la 
Ciutat que es troba al primer pis. El Projecte d’enguany es 
centra en el mo� u dels escacs i la meditació. S’anima la 
gent del barri a par� cipar, ja que és una aposta de tots. 
També s’informa que les persones interessades poden 
contactar amb l’Associació, a través del correu avmon� -
livi@gmail.com (tema: Temps de Flors).

5. Pressupost par� cipat. El President informa que l’As-
semblea d’anada � ndrà lloc a fi nals de març o principis 
d’abril. I anima els presents a par� cipar amb propostes. 
Per part de l’Associació s’apunta la reparació del Local So-
cial i de la Petanca com un dels projectes par� cipats a 
presentar. 

7. Taules de Sostenibilitat i Seguretat. El President infor-
ma de l’ac� vitat dels grups de whatsaap que connecten 
de forma permanent l’Associació i l’Ajuntament en els 
àmbits de la Seguretat i la Sostenibilitat i en fa una bona 
valoració.
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Els temes de neteja es denuncien amb fotografi es que 
són analitzades pels serveis tècnics i classifi cades en tres 
Tipus: A, B o C que dona un termini de resolució. La ini-
cia� va és recollida amb interès pels veïns i veïnes. A més 
de les Taules esmentades, el regidor de barri recorda que 
qualsevol veí pot denunciar qualsevol necessitat a través 
de “Girona App” de l’ajuntament i la bús� a d’avisos.

8. Temes de Barri i par� cipació dels veïns i veïnes assis-
tents:

Pren la paraula la Sra. Anna Mir per denunciar que segons 
informacions que ha rebut, hi hauria hagut robatoris amb 
força “estrebades” de bosses a senyores. 

En relació amb el tema anterior, la Sra. Soledad Rodríguez 
proposa instal·lar càmeres de seguretat i demana que es 
faci una campanya per a captar socis. El regidor informa, 
al respecte, que s’està fent un estudi de seguretat en què 
estaria previst col·locar càmeres de seguretat en els llocs 
adequats.

El Sr. José Parra, es mostra sensible al tema de seguretat 
i demana buscar algun sistema per a prevenir aquests es-
deveniments.

Seguidament el Sr. Feliciano Heras denúncia el mal estat 
de la ceràmica de la vorera del carrer Puigsacalm com a 
conseqüència del creixement de les arrels dels arbres. El 
president informa que l’Associació té previst proposar a 
l’Assemblea d’anada dels Pressupost Par� cipat, un pro-
jecte de reparació de voreres del tram del carrer Puigsa-
calm, des de Ma. Aurèlia Capmany i Francesc Romaguera. 
La proposta contempla la reparació d’ambdues voreres.

El Sr. Castañer denuncia el repar� ment de substàncies es-
tupefaents per alguns sectors del Barri. Aquesta ac� vitat 
� ndria lloc, sobretot, a par� r de dijous i durant el cap de 
setmana. Segons el Sr. Castañer els trafi cants vindrien de 
Barcelona, en tot cas no és gent coneguda del barri. Els 

carrers afectats serien els que formen la rotonda i pa�  
interior: Castell Solterra i Dr. Carles de Bolós. A més con-
creta que es tractaria d’un turisme marca BMW, el vehicle 
des d’on es distribueix la droga. Seguidament el regidor 
pren la paraula per a indicar que, en aquests casos, escau 
trucar de seguida al 112 o 092. El president pren nota de 
la denúncia amb la fi nalitat de denunciar-la a la taula de 
seguretat de Mon� livi.

La Sra. Soledad Rodríguez denúncia la deixadesa i bru� cia 
del terreny que hi ha al fi nal del c/ Josep Clarà i Ayats, car-
rer que queda tallat sense sen� t de con� nuïtat. Es pren 
nota per a demanar neteges selec� ves de la zona.

La Sra. Rodríguez proposa tancar alguna zona per a ús 
dels gossos i constata les molès� es que ocasionen les ga-
vines que, cada vegada, s’endinsen més a la ciutat. 

Sense més temes a tractar, el president agraeix la par� ci-
pació dels veïns i clausura l’Assemblea a les 20:37 h.

Vis� plau, el president.

Assemblea General Ordinària




