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Col·labora amb l’Associació

Si ets veí del barri de Mon� livi i et ve de gust col·laborar 
amb l’Associació de Veïns, t’oferim moltes possibilitats a 
la teva mida i disponibilitat. A temps parcial, en ac� vitats 
educa� ves, d’organització, de lleure, solidàries... o amb 
més dedicació en els temes de barri, formant part de la 
Junta Direc� va. 

Si t’engresca la proposta, envia’ns un correu a l’adreça 
avmon� livi@gmail.com i ens posarem en contacte amb 
tu.

Ajuda’ns a difondre la revista del barri

Tens a les teves mans la revista de l’Associació de Veïns 
de Mon� livi, publicació del barri i pel barri, que acudeix 
a la seva cita amb els veïns i veïnes, des de fa més de 
trenta anys, pels vols del mes de maig. La revista és fi del 
tes� moni de l’ac� vitat i vitalitat de l’Associació i del barri 
de Mon� livi.  

Volem arribar a totes les llars del barri, que les famílies 
coneguin de primera mà els temes del barri, les nostres 
pe� cions, les actuacions previstes per l’Ajuntament i el 
munt d’ac� vitats que organitzem i altres que amb la teva 
ajuda podrem realitzar.

L’exemplar que fulleges és un autèn� c memoràndum 
anual d’actualitat, que vol ser un tes� moni, de primera mà, 
del moviment associa� u del barri i la seva transformació 
imparable.

Ajuda’ns a fer socis-sòcies

El més important d’una associació és tenir socis. Les 
persones associades donen sen� t a l’existència i l’ac� vitat 
de l’Associació. 

Aquest 2021 l’Associació ha perdut socis, en bona 
part, per l’anul·lació d’ac� vitats per la crisi sanitària. 
Necessitem recuperar quotes per a mantenir, sobretot, 
les ac� vitats “de franc”, obertes al barri i a la ciutat; 
Sardanes, Castanyada, Havaneres, Sant Jordi, Nadal...

Et demanem que difonguis la revista als teus veïns 
i contactes i els engresquis a fer-se socis. Per a més 
informació ens podeu trucar al telèfon 639 379 138 o 
enviar un correu amb les dades personals del nou soci a 
avmon� livi@gmail.com

Moltes gràcies per la teva col·laboració i els millors 
desitjos de benestar i salut. 
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Salutació de l’alcaldessa

L’any passat fi nalitzava l’escrit per a la vostra revista amb 
el desig de retrobar-nos en la Festa Major d’aquest any. 
Però malauradament no ho podrem fer. Malgrat que ja ha 
passat un any de l’inici de la pandèmia, la situació con� -
nua sent molt greu. La posada en marxa del procés de va-
cunació ens ha obert una fi nestra a l’esperança, però ara 
per ara hem de con� nuar amb les restriccions per evitar 
possibles rebrots. Esperem que ben aviat puguem recu-
perar totes aquestes ac� vitats i trobades que tant trobem 
a faltar.

La incertesa sobre el futur encara és molt alta, i no es 
pot saber ni com ni quan recuperarem la normalitat en 
el conjunt d’ac� vitats públiques i professionals. Però des 
de l’Ajuntament con� nuarem treballant com hem fet des 
del primer dia per donar resposta a les necessitats dels 
ciutadans i del teixit produc� u més afectat per les conse-
qüències socials i econòmiques de les restriccions. Mal-
grat la nostra escassetat de recursos i manca de capacitat 
norma� va, hem pres moltes mesures per intentar ajudar 
el màxim possible.

El que sí ha quedat clar és la importància de la solidaritat 
veïnal, a tota la ciutat. Des d’aquí vull agrair a l’Associació 
de Veïns de Mon� livi , que amb la seva complicitat i el seu 
compromís, ens ha permès tenir una connexió directa 

amb el barri, i per tant resoldre més ràpidament els pro-
blemes que han sorgit als veïns i veïnes. Les xarxes veïnals 
s’han conver� t, aquest darrer any, en imprescindibles, i la 
solidaritat s’ha fet més present que mai. 

Malgrat que la Covid ha centrat els esforços de l’Ajunta-
ment l’úl� m any, no hem parat de treballar en projectes 
de futur. Com ara pel foment de la connexió entre barris, 
més necessària ara que mai. Amb aquesta voluntat espe-
ro poder encarregar aviat el projecte de la passera que 
unirà Mon� livi i Carme Vista Alegre. I també treballem 
en millorar els espais naturals que hem redescobert en el 
darrer any per tal que en puguem gaudir amb les millors 
condicions.

Vull acabar agraint-vos a tots la responsabilitat, el com-
promís i la complicitat que heu demostrat tot aquest any. 
Us demano que no abaixem la guàrdia, que man� nguem 
aquest esperit de solidaritat comunitària. I espero i de-
sitjo que el 2022 ens retrobem tots a la Festa Major de 
Mon� livi.

Marta Madrenas i Mir
Alcaldessa de Girona
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Salutació del regidor de Mon�livi

Benvolguts amics i amigues.

La pandèmia de la Covid ens deixa per segon any conse-
cu� u sense la festa major de Mon� livi, però sembla que 
la “normalitat” està cada dia més a prop i que més aviat 
que tard tornarem a recuperar totes aquelles coses que 
tant trobem a faltar. Especialment les trobades amb la 
gent: els dinars amb la família, el vermut amb els amics, 
els sopars que no acaben mai... I totes les manifestacions 
culturals que ens alimenten i ens fan créixer com a soci-
etat. 

Com a regidor de barri que soc, us avanço que propera-
ment tornaré a posar en marxa les trobades periòdiques 
amb els veïns i veïnes, perquè ens pugueu traslladar a 
l’Ajuntament les vostres inquietuds i propostes de can-
vi i millora per al barri. Es� c convençut que a poc a poc 
anirem recuperant totes aquelles relacions i maneres de 
fer d’abans de la pandèmia. I també es� c convençut que 
l’any que ve, per fi , podrem tornar a gaudir de la vostra 
festa major, que segur que la fareu ben sonada. Mentres-
tant, es� c a la vostra disposició pel que necessiteu. 

Eduard Berloso
Regidor del barri de Mon� livi de l’Ajuntament de Girona
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Assemblea General Ordinària

A Girona, tretze d’abril de dos mil vint-i-u, a les 19 hores, a 
través de ZOOM, el president, Sr. Ramon Ternero, saluda el 
regidor de barri Sr. Eduard Berloso i els socis par� cipants i 
dona per cons� tuïda l’Assemblea General Ordinària de Socis 
de l’Associació.

A con� nuació el president presenta l’informe anual amb els 
següents punts: 

1. Balanç econòmic de 2020 i pressupost per al 2021

El president presenta l’arqueig de l’exercici 2020. Exercici 
afectat per la pandèmia i destaca les par� des més rellevants:

A nivell d’ingressos: Es van mantenir els ingressos per socis, 
cobrats abans del confi nament. Van disminuir els ingressos 
nets per la venda de loteria respecte de 2019 i també, en no 
fer-se ac� vitats al carrer, les subvencions rebudes de l’Ajun-
tament. 

De les par� des defi citàries en destaquen dues: Les ac� vi-
tats, amb un dèfi cit de 11.085,65 €, ja que hem reduït les 
quotes d’inscrits i s’ha pagat tot el curs als professors. I la 
revista del barri que vam decidir editar-la assumint el cost 
de l’edició i inserint, de franc, els comerços.

Pel que fa a les ac� vitats, durant el confi nament i fi ns a fi nal 
de curs, es van realitzar on-line (Ioga, Hipopressius i Pilates) 
i es va pagar al professorat. 

Aquest curs 2020-2021, davant la incertesa sanitària, es van 
suspendre les ac� vitats de Coral, Guitarres i Teatre i vam 
mantenir Ioga, Pilates, Zumba i Hipopressius, de forma tri-
mestral enlloc de curs sencer, per respectar les mesures del 
Procicat, i, assumint el dèfi cit que generava, vam seguir pa-
gant als professors. 

El desembre de 2020 vam donar de baixa el telèfon del local 
social. El Local que es va cedir al CAP Mon� livi per a la cam-
panya de la grip i per fer proves PCR.

El pressupost de 2021 que presentem per l’aprovació per un 
import de 26.992,64 € és incert, i dependrà de la possibilitat 
d’ac� vitats presencials i a l’aire lliure. 

A par� r del curs 2021-2022 només es man� ndran els grups 
viables. 

L’Assemblea aprova els comptes i el pressupost.

2. Temes de barri

2.1 Pe� cions ateses

S’informa de la re� rada de les pilones de la Plaça Camps i 
Arboix, la instal·lació de papereres a diferents carrers i la 
instal·lació de bancs al Parc de la Pedra. També que s’han 
atès les pe� cions passades a través de WhatsApp de Soste-
nibilitat i Seguretat.

     2.2 Pe� cions pendents

- L’execució de la II Fase d’accessos a la Punta del Pi que pre-
veu una vorera pels vianants i traslladar el transformador 
aeri als calaixos habilitats a la pujada. 

- La reubicació de l’enllumenat públic dels carrers Castell 
Solterra, Palau i Quer i Sant Salvador d’Horta.

- Eixamplar voreres al carrer Andreu Tuyet i Santamaria. El 
president va demanar recuperar el projecte que va quedar 
oblidat a fi nals del mandat passat. També informa de la re-
unió de 22 de març amb els tècnics on es va informar que 
l’actuació comportaria fer el carrer d’un sol sen� t (baixada) 
i mantenir eliminat el cordó d’aparcaments dels números 
parells.

- Construir el pont Carme-Mon� livi. Molt necessari per a 
connectar els barris i essencial des de la inauguració del CAP 
Mon� livi i la construcció de la nova escola Pericot. 

La situació dels Projectes par� cipats és aquesta:

- Millora de la il·luminació de les cruïlles Pericot / Sant Hipò-
lit i Avinguda Mon� livi / Puigsacalm.

- Construcció d’una vorera en el parterre entre l’aparcament 
del CAP i la Petanca.

- Reparar el local social inaugurat el mes de juny de 2005.

- Redacció del projecte d’arranjament del Jardí de la Riera 
Gornau de l’avinguda de Lluís Pericot. 

     2.3 Temes actuals

- Hort urbà de Mon� livi: Restem a l’espera de l’autorització 
de l’Ajuntament.
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Assemblea General Ordinària

- Hem traslladat a l’Ajuntament la preocupació pels fre-
qüents talls de llum que pateixen les cases unifamiliars de la 
Plaça Vicenç Ballester i Camps. 

- L’associació ha demanat construir un mur de contenció a 
l’an� ga petanca i una vorera fi ns a la porta de l’escola.

També seguim de prop aquests temes d’actualitat:

- El projecte de “camins segurs”: Pretenen, amb la mínima 
obra, adequar els camins u� litzats de forma habitual per pa-
res i alumnes per arribar a l’escola de forma segura. 

- El moviment #RevoltaEscolar que aplega escoles de di-
ferents ciutats. L’objec� u és reclamar un entorn escolar 
més amable. Hem demanat un ar� cle a l’AFA Pericot sobre 
aquest tema per publicar a la revista del Barri. Aquest diven-
dres a les 16 h faran ac� vitats al carrer Tuyet. 

- Pla de Mobilitat Urbana (PMU): Preveu la construcció de 
nous carril-bici a l’avinguda Mon� livi i Lluís Pericot. El presi-
dent recomana la consulta del PMU penjada en el web mu-
nicipal.

- El projecte de transformació de l’avinguda Pericot davant 
l’escola del Pla de Girona, aparegut en premsa. Fa uns dies 
l’AVV es va posar en contacte amb la regidora de Mobilitat 
qui va informar que el projecte encara no estava prou defi -
nit.  

Aprofi tant la presència del Sr. Berloso, demanem que ens 
expliqui els detalls de l’aplicació del nou contracte d’escom-
braries al nostre barri. Pel que fa a Mon� livi es preveu la 
recollida mixta.

El president acaba aquest punt informant a l’Assemblea de 
la voluntat de l’Associació de guarnir per Temps de Flors, un 
entorn molt visible del Barri, i alhora, oblidat per l’Ajunta-
ment. Ens referim als jardins de la Riera Gornau de l’avingu-
da Lluïs Pericot. Indret que té aprovat un projecte a càrrec 
dels pressuposts par� cipats.

2.4 Torn obert de preguntes al regidor de barri

A con� nuació el president dona la paraula als socis per for-
mular preguntes al regidor.

Preguntes que formula el soci José Parra:

Demana podar l’arbre que hi ha a l’inici del c/ Castell Sol-
terra, les branques del qual difi culten el pas dels vianants. 
Acordem que el Sr. Parra passarà unes fotos a la bús� a de 
l’Associació de Veïns qui les farà arribar al regidor de barri.

El Sr. Parra també planteja la situació en què es troba la pla-
ça interior de la mançana dels edifi cis de Dr. Bolós, Tuyet 
Santamaria, Castell Solterra i Emili Grahit, descuidada, bruta 
i on sovint es veuen persones consumint substàncies. De-
mana si es poden reprendre les actuacions necessàries per 
a mantenir-la en condicions.

En relació amb aquesta intervenció el soci Sr. Àlex Viñolas 
informa que fa dues setmanes hi va haver una reunió de la 
mancomunitat, on es va nomenar una escala gestora, amb 
la voluntat de reac� var el seu funcionament i recollir les 
propostes per a fer front a la degradació de l’espai. Recorda 
que la fi nca és privada però d’ús públic pel que fa el dret de 
pas que impedeix tancar-la. En aquest sen� t es demana la 
col·laboració de l’Ajuntament en les propostes que es facin. 

El regidor recull la pe� ció per a actuar sempre d’acord amb 
els marges permissibles legalment. En relació a la presència 
de persones sospitoses de consumir demana que es truqui 
directament a la policia municipal a qui, pròximament, po-
sarà sobre avís. 

Pel que fa al nou contracte de neteja, el regidor explica que 
properament es penjaran al web les respostes a les esmenes 
presentades. Pel que fa a la recollida, també es donarà res-
posta a suggeriments recollits. Destaca que el nou contracte 
preveu un dia a la setmana, a tots els carrers de la ciutat, la 
neteja amb aigua, cosa que millorarà la imatge de la ciutat. 
Pel que fa a Mon� livi, la recollida prevista serà mixta. Servei 
de porta a porta en sectors amb cases i servei amb conteni-
dors inteŀligents en sectors amb pisos. 

Amb el sistema porta a porta, els veïns trauran cada dia, a 
una hora determinada, un cubell amb xip amb un � pus de 
deixalla determinada. En el moment que es buida en el ca-
mió el xip queda enregistrat.

El sistema de contenidor tancat preveu que cada veí disposi 
d’una tarja intel·ligent que li permetrà, els mateixos dies de 
recollida previstos en el porta a porta, obrir el contenidor 
corresponent i dipositar les deixalles.

En ambdós casos, en un futur, la voluntat de l’Ajuntament 
és que es pagui en funció de la quan� tat de residus que es 
genera.

Sense més temes a tractar, el president agraeix la par� cipa-
ció a totes les persones presents i clausura l’Assemblea a les 
20.40 h. 

Vis� plau, el president.
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La COVID: passat, present i futur al CAP de MONTILIVI

Fa més d’un any que convivim amb el Coronavirus i gairebé ens 
hem resignat a aquesta “nova normalitat”; una normalitat fei-
xuga, que ens ha pres llibertat, que ens ha limitat el contacte 
social i que ens complica la vida. Anem amb mitja cara coberta, 
suem, no respirem bé i, sobretot, ens perdem els gestos sub� ls 
que ens ajuden a comunicar-nos.

Els professionals del CAP de Mon� livi ens vam reinventar du-
rant la fase d’alerta, vam augmentar l’accés telefònic priorit-
zant les visites domiciliàries i presencials als pacients. Volíem 
seguir oferint la millor assistència que el context de pandèmia 
ens perme� a.

En la represa de la nostra ac� vitat habitual, al maig de 2020, 
vam instaurar un control rigorós a l’entrada del CAP, transfor-
mant el nostre esperit d’acollida. Des d’aleshores hi ha més 
cues, incòmodes, però que ens permeten fer un triatge segur 
dels pacients. 

El CAP se’ns ha fet pe� t, i hem hagut de buscar espais al nostre 
entorn per tal de separar zones d’espera i de visita pels dife-
rents � pus de pacients. Per sort, hem comptat amb la generosi-
tat de l’Associació de Veïns de Mon� livi, que ens ha cedit el seu 
local per poder fer les proves diagnòs� ques de COVID.

El món cien� fi c ha abocat tots els recursos per desenvolupar a 
gran velocitat unes vacunes que ens desperten l’esperança del 
retorn a la vida d’abans. Aquestes vacunes arriben amb algunes 
difi cultats logís� ques que ens impedeixen la immunització de 
la població amb l’agilitat que voldríem. El paper de l’atenció 
primària ha estat clau en aquesta fase, i el CAP de Mon� livi, 
també hi té un paper fonamental. 

A fi nals del 2020 vam iniciar la vacunació a les residències geri-
àtriques. Amb un percentatge de vacunació molt alt en aquest 
àmbit, podem celebrar el descens dràs� c de casos i, sobretot, 
sense noves morts. També, en aquesta primera fase, hem vacu-
nat els professionals sanitaris, amb un descens de casos subs-
tancial dins aquest col·lec� u.

Al febrer vam fer el salt als treballadors essencials. A la ciu-
tat de Girona vacunem a les aules de la Facultat de Medicina 
i Infermeria de la Universitat de Girona, anormalment buides 
d’estudiants. A fi nals de març es va ampliar aquesta vacunació 
a la població de 60 a 65 anys amb un poder de convocatòria 
espectacular, que corrobora la impaciència de la societat per 
passar pàgina. Aquesta vacunació no s’ha aturat per Setmana 
Santa gràcies a l’esforç del personal sanitari. 

Al febrer també vam començar a vacunar la població més frà-
gil: persones depenents i d’atenció domiciliària. Des del CAP 

ens hem traslladat als domicilis amb aquesta vacuna tan deli-
cada com qui transporta una bomba de rellotgeria. També hem 
habilitat el pàrquing del pavelló de Palau per vacunar dins els 
cotxes persones amb mobilitat restringida però que podien ser 
acompanyades al punt de vacunació. 

La vacunació no ha arrencat amb la força que voldríem. L’abas-
� ment inicial ha estat molt irregular i hem començat a batze-
gades. Malgrat tot, des del CAP fem avançar aquesta campanya 
gràcies al treball d’equip dels professionals, especialment la 
nostra infermeria i els nostres gestors COVID.

Les expecta� ves actuals són d’un abas� ment con� nuat i alt 
que ens permetrà vacunar a bon ritme. El 9 d’abril haurem va-
cunat tota la població de més de 80 anys i haurem començat a 
vacunar la població per sota d’aquesta edat. 

A par� r del 12 d’abril es preveu seguir la vacunació de la resta 
de la població en un punt de vacunació massiu al Palau Firal de 
Girona. 

Mentre tot això es� gui passant, els professionals de l’atenció 
primària seguirem al costat de casa vostra com sempre, al vos-
tre servei, per seguir avançant ben ràpid i fer arribar l’atenció 
mèdica a tothom, durant aquesta campanya i també quan 
s’acabi aquesta convocatòria massiva. 

Aquestes vacunes prometen ser el principi d’un fi nal molt es-
perat. La “nova normalitat” imposada per la COVID no va venir 
per quedar-se. Volem la normalitat de sempre, sense barreres, 
sense fi ltres que ens amaguin els somriures i sense límits sobre 
el nombre de persones que ens podem trobar. Volem tornar a 
gaudir i compar� r espais en societat i sen� r-nos lliures, segurs 
i sense por.

Meritxell Saura i Parramon

Metgessa de Família. Directora EAP Mon� livi-Vila Roja
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Visquem amb entusiasme

Aquest és el lema de la parròquia de Sant Josep per 
aquest curs 2020-2021. Enmig del temporal de la pan-
dèmia per la Covid-19 que vivim, creiem que —com 
a comunitat cris� ana— cal mirar la vida i la situació 
present amb els ulls de l’esperança; traient el to posi� u 
en tot moment de la situació present, malgrat les difi -
cultats de com viure aquesta “nova normalitat”; la crisi 
econòmica amb la precarietat laboral de moltes perso-
nes; el dolor de molta gent sola o malalta; la mort de 
persones es� mades; i la incertesa d’un futur poc clar i 
sempre “provisional”!

Cal poder ser llum enmig de moltes foscors, que com a 
negres nuvolades de fi nals d’es� u ens envolten per tot 
arreu; per poder il·luminar —encara que només sigui 
tènuement— el camí a seguir en aquests moments de 
la nostra història. El nostre repte no és altre que el ser 
persones que viuen la solidaritat —par� r i compar� r 
la vida i el que tenim amb tothom qui ho necessi� —, 
i posant en tot moment la nostra confi ança només en 
Déu, que és el Senyor de la nostra vida, qui la guia i la 
porta a bon port, malgrat els temporals i les llevanta-
des, i tants altres entrebancs que ens surten en aquest 
nostre viatge.

Com a cris� ans la realitat present no ens pot deixar in-
diferents al dolor i al pa� ment de tanta gent; perquè 

aquesta indiferència porta a la por —que és sempre ex-
cloent i mata— però alhora cal albirar l’esperança que 
ens mou a no deixar-nos abatre per la por i el desencís 
d’aquest moment present. “La vostra alegria ningú no 
us la prendrà”, ens diu Jesús en l’evangeli segons Sant 
Joan, perquè neix d’un cor que es� ma i viu la vida in-
tensament, en servei i donació als altres!

Per això, aquest any hem posat en una paret de l’esglé-
sia, un mural de persones amb el seu somriure —sense 
mascareta— per mostrar la nostra alegria i confi ança 
en Déu. Ens cal donar somriures al món. En aquests 
moments ens calen gestos de tendresa, d’amistat, de 
suport, d’abraçades intenses,... malgrat el distanci-
ament social, les mascaretes i que no podem fer-los 
presencialment, almenys ens els transmetem amb 
imatges...  

I tal com ens diu aquesta pregària, donem somriures:

Un somriure.

Somriure no costa gens

i dona per a molt.

Un somriure fa rics els qui el reben

sense empobrir aquells qui el donen.

Un somriure només dura un instant,

però el seu record pot ser etern.

Ningú no és prou ric per poder-se’n estar

i ningú no és prou pobre per no poder-lo donar.

Un somriure porta pau a la llar,

és prova innegable d’amistat.

Un somriure dona repòs al qui està cansat,

torna el coratge al més desenganyat.

Si alguna vegada trobeu una persona

que no us dona el somriure

que vosaltres mereixeu,

sigueu generosos:

doneu-li el vostre,

perquè ningú no té tanta necessitat d’un somriure

com aquell que no pot donar-lo als altres.

Jordi Reixach i Masachs

rector de la parròquia de Sant Josep
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Casal Cívic Mon� livi

El Casal Cívic de Girona-Mon� livi, ges� onat pel Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generali-
tat de Catalunya ha aprofi tat els mesos de confi nament 
i restriccions per ac� var les obres de clima� tzació de la 
primera planta de l’edifi ci, una reivindicació històrica per 
part de les persones usuàries. 

Els efectes de la pandèmia també han trasbalsat la nor-
malitat del Casal Cívic de Girona-Mon� livi, que va haver 
de tancar les portes durant els mesos de març, abril i 
maig de 2020, però que es va posar en marxa novament 
a par� r del mes de juny del mateix any. Des d’aleshores, 
l’ac� vitat del centre s’ha hagut d’adaptar a la nova situ-
ació amb l’ac� vació de tots els protocols de seguretat, 
però no s’han deixat de prestar els serveis més bàsics, 
com ara els de podologia, perruqueria i, de forma inter-
mitent, el menjador. 

El Casal ha con� nuat programant un munt d’ac� vitats 
que, si bé no s’han pogut realitzar de forma presencial, 
sí que s’han pogut seguir en la modalitat online. Aquesta 
fórmula ha permès a molta gent apuntar-se a les classes 
d’Es� raments, Relaxació, Memòria, Mobilitat, Crea� vitat 
a través de la narració i molts altres tallers, també en lí-
nia, organitzats per l’Associació de Veïns i l’Associació de 
Gent Gran de Mon� livi: Ioga, Pilates, Hipopressius, Català 
i Anglès. Els tallers online han � ngut una bona acceptació 
entre els par� cipants, que han pogut seguir les classes 
des de casa a través del telèfon mòbil, la tablet o l’ordina-
dor. Moltes persones usuàries re� cents a les noves tec-
nologies han descobert una altra manera de mantenir-se 
ac� us, fer vida social i diver� r-se. 

Fins que no es reverteixi la situació, el Casal no podrà 
reac� var algunes ac� vitats presencials com el tennis de 
taula, el billar, els jocs de taula, la petanca o les ac� vitats 
de la sala de lectura de la biblioteca. Les úniques ac� vi-
tats presencials que s’han man� ngut amb un aforament 
limitat són les adreçades a la mainada, organitzades per 
l’Associació Lúdica la Diana i el Centre Obert de Palau.

Obres de clima� tzació

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

Obres de millora al Casal Cívic de Mon� livi durant la pandèmia
L’Equipament manté els serveis essencials 

i ofereix una programació estable amb un munt d’ac� vitats en línia

valent, les que freqüentaven la cafeteria-menjador o les 
que omplien la primera planta de l’equipament els dies 
de ball o de teatre. 

Les obres també han comportat la modifi cació integral del 
sostre de la primera planta, la renovació de la il·luminació 
i millores en el so. Tot plegat garan� rà el benestar de la 
gent i la qualitat de les ac� vitats. 

Està previst que les obres acabin abans de l’es� u, cosa 
que permetrà reac� var el servei de menjador, ges� onat 
per l’empresa Plamurfoods, propietària de les famoses 
bo� gues “La Vianda” de Girona. El menjador del Casal 
ofereix un preu social i un menú de qualitat en un en-
torn familiar, ideal per cul� var les relacions socials i en-
for� r els lligams amb el barri, coses molts necessàries en 
aquests temps tan di� cils.

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

Xavier Castanyer i Angelet
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Entrevista a Antonio Chía, veí de Mon� livi

Els barris i les ciutats tenen una història sempre vin-
culada a la seva gent. Mon� livi és una zona jove de 
Girona en comparació amb altres punts de la ciutat 
i, per sort, encara podem conversar amb moltes per-
sones que han vist créixer el barri urbanís� cament i 
que, sobretot, han fet créixer el seu teixit social. 

Una d’aquestes persones és Antonio Chía, sevillà de 
naixement i gironí d’adopció. L’Antonio i la seva famí-
lia són molt es� mats al barri per la seva implicació, la 
seva simpa� a i amabilitat. La seva par� cipació en l’As-
sociació de Veïnes i Veïns de Mon� livi va començar 
fi ns i tot abans de traslladar-se al carrer Tuyet i San-
tamaría perquè ja coŀlaborava amb l’en� tat mentre 
vivia al barri de Vista Alegre.

Les persones de l’Associació que el coneixen diuen de 
l’Antonio que és un soci molt fi del i dedicat a l’en� tat 
i que té un caràcter afable i alegre. Moltes de les ac-
� vitats del barri han estat possibles també gràcies a 
la seva aportació. No ha faltat ni a les assemblees ni 
als prepara� us d’esdeveniments com la Festa Major 
o la cantada d’Havaneres. L’Associació agraeix molt la 
seva tasca i, per aquest mo� u, li vol fer un reconeixe-
ment públic amb aquesta entrevista.

Per què creu que l’Associació de Veïnes i Veïns de 
Mon� livi l’ha escollit per fer aquesta entrevista?

¿Por los años que llevo aquí, quizá? 

I quants en són?

Llevo 48 años en Girona, casi 49. Aquí, en el barrio, 
nos mudamos en el 87. Antes vivimos durante trece 
años en el barrio de Vista Alegre, desde que nos vini-
mos de Andalucía.

Des d’on van venir exactament i què els va portar a 
la ciutat de Girona?

Vinimos de Écija, en Sevilla, cuando las niñas eran 
muy pequeñas. Nos las trajimos cuando tenían uno 
y dos años. Me vine porqué había muchos herma-
nos de mi madre viviendo aquí: uno trabajaba en la 
RENFE, otra � a estaba en Banyoles... Vinieron como 
muchos andaluces y media España: a buscar una me-
jor vida y trabajo. Eso es lo que yo también quería. En 
sep� embre del año 1973 ya había venido un par de 
meses yo solo, y allí se quedaron mis ‘mozuelillas’ y 
mi mujer. A mi mujer la conocí con 19 años. Ella tenía 
15 y estuvimos diez años de novios.

Deu anys? Que pacients, no?

¡Por amor! Nos queríamos desde pequeños. Lleva-
mos casados 52 años.

I, aleshores, vostè va venir a explorar abans de dur 
la família cap aquí?

A explorar ya había venido mucho antes: en el 57 
ya había hecho mi primer viaje a Girona con mi � o 
Rafael. Él vivía aquí pero cada año volvía al pueblo 
con su mujer, la � a Lolilla. Me trajeron de vuelta y 
viví con ellos en la Avellaneda. Tenía 17 años y trabajé 
en el matadero La Gerunda. Hacía embu� dos —cho-
rizo, fuet, bu� farra…— porque hasta los 18 años no 
se podía trabajar en el despiece de los vacunos, pero 
me ‘jarté’. Acostumbrado al barullo de Andalucía, del 
pueblo, sus formas de vivir… Y esto, en el año 57, esto 
era un corralito. Aquí no había nada, era muy aburri-
do y me volví. Estuve un año y medio, como mucho. 

O sigui, que vostè va néixer a Écija però des de molt 
jove va tenir un peu aquí. 

Sí, pero sólo yo. Mis hermanas no se han movido del 
pueblo y la familia de mi mujer siguen allí todavía. El 
único que se vino soy yo. Y mi mujer se vino conmigo, 
pero a regañadientes. Vinimos por necesidad, en el 
73. Mis � os fueron a la feria del pueblo y me dije-
ron que en Girona había trabajo para dar y vender. 
En Écija, yo era un jornalero eventual que trabajaba 
lo mismo en el campo o arreglando las calles o traba-
jando en los jardines para el ayuntamiento. Quería un 
sueldo para mi casa, para mi familia. Vivíamos en una 
casa de vecinos. ¿Sabes qué es?

Antonio Chia, al balcó de casa seva a Mon� livi
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Entrevista a Antonio Chía, veí de Mon� livi

No, no en � nc ni idea. Què és?

Era una casa grande, señorial, en el centro del pueblo, 
con servicios comunitarios que compar� amos cuatro 
familias. Vivíamos de alquiler en una sola habitación 
grande. El váter era comunitario, así como el pozo. 
En el pueblo había muy pocos pisos y vivir así era lo 
normal. Ahora está muy cambiado.

Ara que ja estan jubilats, no han pensat mai en tor-
nar a la seva població natal? 

No... Justamente, íbamos cada año hasta que me ju-
bilé. Fue cuando tenía 62 años porque en la fábrica 
Torras de Sarrià de Ter, dónde trabajaba, me ofrecie-
ron jubilarme con muy buenas condiciones. Era una 
mul� nacional muy fuerte y me trataron muy bien. Fí-
jate que ya tenía el piso casi pagado… Este piso yo lo 
vi hacer. Tenía muchos novios porque está muy bien 
situado. ¿Cómo nos íbamos a ir? Y, aquí, nos conoce 
todo el mundo y siempre me ha gustado colaborar.

Com era el barri quan hi van venir a viure l’any 1987?

Enfrente de nuestro bloque no había nada, todo eran 
campos donde se hacían campeonatos de petanca. 
Por la zona del cuartel había algunas casitas, pero las 
expropiaron para hacer la avenida. Recuerdo que cada 
año se ponía un melonero en una ‘chabolita’ a vender 
melones. Poco a poco se fue construyendo más. Giro-
na x Girona i la Punta del Pi sí que estaban, pero había 
una carretera de mala muerte que te veías negro para 
subir arriba. Todo esto lo conozco muy bien porque 
en la fábrica trabajaba por turnos. Esto me dejaba un 
� empo libre y tenía otro trabajo repar� endo cartas. 
Me pateaba toda esta zona con mi Derbi Variant. He 
conocido a mucha gente en esta zona por este mo� -
vo. La asociación de vecinos contaba mucho conmigo 
para ir a vender lotería y nos repar� amos las calles. 

Quan va ser el seu primer contacte amb l’Associació?

A primeros de los 80 porque yo ya subía por aquí arri-
ba. Vivíamos en Vista Alegre, pero conocía a gente de 
por aquí y venía a jugar al dominó, a la bu� farra... Pos-
teriormente, empecé a jugar a la petanca, teníamos 
un local y estábamos en contacto con la asociación. 
La relación más estrecha fue cuando me mudé aquí. 
El presidente, Ramón Ternero, me cogió y “abusó” de 
mí (riu). Había, y sigue habiendo, muy buena gente: la 
Conchi, la Dolors y la Anna. Estas tres mujeres son un 
gran equipo. El Blas es un currante bueno. Y Ramón 
es un buen presidente. Yo colaboraba en el día a día 

de las tareas de la asociación, pero antes no había 
tantas ac� vidades como hay ahora. En los primeros 
años reclamábamos mejoras para el barrio porqué 
había zonas dejadas de la mano de Dios. La asocia-
ción también trabajaba para las fi estas del barrio. Nos 
arremangábamos. Ahora colaboro puntualmente.

Què és el més especial per a vostè de viure aquí?

En el barrio hemos hecho buenas amistades. Nunca 
hemos tenido problemas con nadie y siempre nos han 
tratado muy bien. Cuando llegamos, nos sen� mos 
muy bien acogidos. Además, al tener tanta familia 
en Girona, nos sen� mos arropados. Mis primos eran 
como mis hermanos. No echo de menos mi � erra. Yo 
me vine por necesidad, para dar bienestar a mis hijas 
y a mi mujer. Allí ganaba dinero para sobrevivir, pero 
no podía ahorrar ni una peseta. Aquí ganaba el doble 
y el triple que en Andalucía y en mi casa no faltaba de 
nada. Allí no tenía ni un día de fi esta, ni el domingo. 
Aquí nadie me regaló nada, yo me lo gané: trabajé 
muchísimo. Como en la fábrica trabajaba sentado 
después necesitaba caminar y, por eso, busqué em-
pleo como repar� dor de cartas. Con este trabajo me 
conocía muy bien todas las calles. ¡Lo conocía todo! 
Me � ré 16 años haciendo esto.

Com veu el barri d’avui?

Es un barrio fantás� co. Es un barrio tranquilo. Hay 
buena gente. Tenemos todo lo que necesitamos. Aquí 
nos estamos haciendo viejecitos, pero ¡muy a gusto!

Cris� na Valen�  Ternero

Mon� livi, 26 d’abril de 2021

Antonio Chía (a l’esquerra), foto de l’assemblea de 26 
de gener de 1991
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Un hort comunitari per al barri de Mon� livi

Aquests dies farà gairebé un any que un grup de veïns i ve-
ïnes ens vam reunir per rellançar un projecte d’hort comu-
nitari al nostre barri. La idea ja venia de lluny; pels volts de 
l’any 2013 es va impulsar per primera vegada aquesta inicia-
� va, però malauradament, no va tenir l’èxit que esperàvem.

Reprenent aquella idea, ens hem engrescat de nou i avui dia 
ja som més de 25 famílies les que ens hi hem afegit i apro-
fi tem l’oportunitat que ens ofereix la revista de l’Associació 
de Veïns del barri de Mon� livi per donar a conèixer aquest 
projecte.

Per començar, què és un hort comunitari? Els horts comu-
nitaris són una de les formes que adopta l’agricultura a 
les ciutats i a les zones periurbanes. Es tracta d’inicia� ves 
autoges� onades, que són fruit d’un grup de persones que 
volen treballar un hort i s’organitzen per aconseguir l’espai, 
crear-lo i mantenir-lo (Manual de l’hort comunitari, Ajunta-
ment de Barcelona).

Tenint en compte la realitat social en què vivim, en el nostre 
cas hem decidit dur-lo a la pràc� ca per mitjà de parcel·les 
autoges� onades per les persones par� cipants, un cop re-
par� t l’espai, i una sèrie d’espais comuns sempre amb l’es-
perit de mantenir una experiència col·lec� va sense renunci-
ar als desitjos i les il·lusions dels membres par� cipants.

El projecte
A tocar de l’escola bressol l’Olivera, entre els carrers Palau-
sacosta i Josep Bosch i Puy “Piculives” i al bell mig del barri, 
hi ha un terreny de � tularitat municipal avui dia en desús.

D’una super� cie aproximada de 1.100 m2, havia estat en 
temps històrics una zona de camps de conreu com bona 
part del barri i considerem que és un espai adient per de-
senvolupar-hi aquesta ac� vitat. Actualment és un prat amb 
vegetació herbàcia dominant amb quatre freixes de mida 
mitjana que hi creixen a les vores. Creiem que les caracte-
rís� ques del terreny, fer� litat del sòl, accessibilitat d’aigua 
i proximitat a la trama urbana, les fan idònies per la instal-
lació d’un hort urbà col·lec� u.

Hem desenvolupat un document que hem tramès a l’Ajunta-
ment de Girona que analitza les caracterís� ques de l’indret, 
el possible repar� ment de l’espai així com les tècniques de 
conreu i els criteris generals per a desenvolupar aquesta 
proposta. Paral·lelament, vam fer una primera assemblea 
(telemà� ca) per establir-ne les bases i així mateix aprovar 
col·lec� vament una proposta de norma� va per a regular 
l’espai.

Volem convèncer l’Ajuntament de la viabilitat d’aquest pro-
jecte i de la seva gran potencialitat en molts aspectes: edu-
ca� us, de cohesió social i veïnal, demostra� u d’alterna� ves 
de consum i ges� ó… i tantes altres coses. Ara com ara sem-
bla que l'Ajuntament de Girona hi està disposat i cal concre-
tar en primer lloc la cessió temporal del terreny per poder 
� rar endavant el projecte. Sens dubte, la voluntat munici-
pal serà clau per a poder fer possible aquest desig col·lec� u 
que, pensem, pot ser tota una experiència per al barri. 

Esperem poder-ho veure créixer ben aviat!

Ens podeu contactar a: hortsmon�livi@gmail.com

Proposta de repar� ment
(parcel·les d’uns 1,5 m x 9 m de llargada)
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Al ritme de la veu tranquil·la de la Sònia

Qui ens ho havia de dir, que la Sònia fos una youtuber 
consumada! Amb les seves classes enllaunades ens va 
ajudar a passar els pitjors dies de confi nament domiciliari 
sense quedar encarcarats. Després d’un es� u amb tas-
tets de llibertat, l’octubre vam recomençar les sessions 
de pilates amb la il·lusió prudent de tornar a unes ru� nes 
més o menys normals. Ben aviat però, la realitat es va 
imposar: les sessions presencials al gimnàs de Pericot, els 
dubtes sobre la mascareta durant l’ac� vitat, si era millor 
posar-nos en rotllana o en fi leres, van quedar suspesos 
per ordre del Procicat suprem.

Però aquesta vegada l’aturada no ens va agafar despre-
vingudes: les classes del youtube van quedar com a re-
curs d’emergència, i vam passar a un directe més o menys 
entrebancat en funció de les bondats de la xarxa domès-
� ca. Així, hem descobert que als gats també els agrada 
el pilates, potser per això són tan fl exibles, que el zoom 
s’interromp als 40 minuts, que al google meet no hi cal 
password… I als avantatges de fer la classe al menjador 
de casa mentre vigilem el sopar als fogons, hi hem afegit 
una millora en competència digital que a algunes ja ens 
ha anat bé!

El Pilates és una disciplina tranquil·la i pausada, que no 
accelera el cor però fa treballar de valent. La classe de 
la Sònia és exigent i alhora apta per a tothom. Som un 
grup divers: primes i no tant, àgils o menys, grans o... més 
grans, cadascuna segueix al propi ritme i totes arribem 
allà on podem, sa� sfetes de veure com anem millorant 
amb el temps. Ens trobem els dimarts puntuals a les set i 
la fem petar una mica fi ns que totes ens hem connectat. 

Comencem fredes, però poc a poc la Sònia ens fa ac� var 
els cossos encarcarats: primer es� rem coll i columna, des-
prés treballem el “core” o fem altres es� raments, sempre 
acompanyant moviment amb respiració. La Sònia, que 
ens coneix, ens corregeix i adapta l’exercici a cadascuna, 
sempre amb cura que no forcem lumbars o cervicals. To-
tes tenim els nostres exercicis preferits i maleïts. Jo suo 
de valent amb els es� raments de cià� ca, i pateixo amb les 
repe� cions d’abdominals, però sa� sfet que les agulletes 
siguin cada dia menys. Treballem força, equilibri i fl exibi-
litat. Per a mi és la millor manera de fer les paus amb el 
propi cos, un xic atrofi at per l’edat i la vida sedentària. 
Aquests són temps d’iŀlusions aparcades, però n’hem � n-
gut una de ben important: la joia de veure, setmana a 
setmana, com la panxa de la Sònia s’anava fent gran. Ben-
vingut Noah, tu ets el millor exemple que la vida con� nua 
malgrat tot.

I així hem anat fent, cadascuna amb les seves cabòries, 
surfejant com hem pogut les onades pandèmiques. El 
pilates setmanal, necessari per als nostres músculs i es-
quenes, ara l’agraeix també la ment i ens ajuda a passar 
els dies, més monòtons i avorrits. Gràcies, Sònia, pel teu 
saber fer i dedicació. Gràcies per la bona feina, amics de 
l’Associació.

I un dia proper tornarem a veure’ns els somriures, a suar 
totes juntes mentre dobleguem i es� rem aquests cossos 
nostres, una mica rovellats però amb ganes de marxa en-
cara, al ritme de la veu tranquil·la de la Sònia.

Ferran Ribas i Noguer
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Coral Mon� livi

Amb aquesta crisi de salut tan brutal que ens toca viu-
re, crec que tots hem refl exionat. Evidentment, les fa-
mílies que han pa� t o pateixen la malal� a de manera 
greu o fi ns i tot amb pèrdua de vides, ho estan passant 
encara amb més duresa que la resta.

Els que de moment ens n’hem lliurat o hem passat el 
virus de manera lleu, estem vivint els dies com si no 
fossin els “nostres dies”. Vull dir que és un temps no 
temps.

Si alguna vegada havia pensat que era possible viure 
en soledat, ara � nc ben clar que els éssers humans 
som socials, necessitem els altres per sen� r-nos bé. Ja 
no parlo només del contacte � sic, les abraçades, o el 
donar-nos les mans, és més que això: saber que for-
mem part del grup, que uns i altres ens tenim.

A Mon� livi fem moltes ac� vitats que ara estan al ra-
len� .

Cantar, trobo a faltar cantar, i els companys i compa-
nyes de la coral i del grup d’havaneres. Fa molts mesos 
que no ens veiem, que no assagem... jo em sento una 
mica orfe, i � nc unes ganes boges de veure els com-
panys, i d’aprendre cançons noves, i repassar les velles, 
i fer algun concert, i alguna xefl a, i algun viatget...

DO, RE, MI,... a ralen� 

Tot això fa que la meva vida sigui un xic més trista... 
Ep, però no us penseu, ja ens queda menys, ben aviat 
tornarem a gaudir de totes les ac� vitats i tornarem a 
tenir al costat els amics i companys que tant es� mem.

Salut a tots!

Marisa Dalmases



15

El teatre i la pandèmia

Mitjans de març de 2020, un cop d’efecte teatral ens 
deixa completament noquejats com un pes ploma 
davant l’escomesa d’un Mohammed Ali desbocat. Un 
virus de pel·lícula apocalíp� ca ens submergeix en una 
mena de distòpia que crèiem que només era possible 
en la fi cció. I nosaltres, amants dels cops d’efecte i de 
les fi ccions més agosarades, ens trobem de la nit al dia 
tancats a casa sense possibilitat de cap mena de con-
tacte social. Tot tancat i barrat.

Les conseqüències a nivell planetari han sigut catas-
tròfi ques per a tothom i han cas� gat amb més dure-
sa, i com passa gairebé sempre, als més desafavorits, 
als més dèbils i als més precaris. I així seguim encara, 
mig enterrats en el refugi quo� dià a l’espera de l’India-
na Jones de torn, transmutat en vacuna, que ens salvi 
d’aquesta pandèmia.

Al grup de teatre de l’Associació de Veïns de Mon� li-
vi el tancament ens sorprèn a quinze dies de la repre-
sentació d’“Els bojos del bisturí” al Teatre de Salt i en 
mig dels assajos de la nova producció que havíem pre-
vist estrenar pels volts de Nadal. I tot se’n va en orris. 
S’acaben els assajos i l’alegria de saber que en mig de 
la feina de cada dia tenim un moment per a pujar a 
l’escenari i posar-nos a la pell de qui faci falta.

Tot s’ensorra i els primers dies de confi nament són 
especialment durs per la incertesa, la por i la solitud 
aclaparadora enmig de l’enyor de tot allò que podíem 
fer i que ara se’ns nega. Veiem com s’allarguen els es-
tats d’alarma, els ERTO, els confi naments i amb tot això 
perdem el contacte social i allò que més ens agrada, 
compar� r la nostra afi ció al teatre amb els companys i 
amb el públic que ens ve a veure.

Un any després, però, no hem perdut l’esperança i re-
prenem els assajos amb totes les mesures de seguretat 
per tal de recuperar de mica en mica la normalitat ple-
na. No volem cap nova normalitat volem la normalitat 
de sempre, la del contacte, la de les abraçades, la de la 
proximitat, la de compar� r llocs, instants i sen� ments, 
la que ens permetrà tornar-nos a trobar als escenaris i 
a les platees dels nostres teatres.

Per tant, i amb totes les reserves hagudes i per haver, 
us emplacem el diumenge 16 de maig a les 7 de la 
tarda al Teatre de Salt per con� nuar el nostre perible 
d’“Els bojos del bisturí” allà on ho vam deixar i amb 
l’esperança que el retrobament amb el teatre pugui ser 
defi ni� u.

Salut i cultura.

Narcís Juanola
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Un pont nou sobre l’Onyar

L’Onyar dibuixa el límit nord de Mon� livi a la part baixa 
del barri. És una frontera natural que els veïns de les 
dues bandes no han deixat mai de creuar. Ja ho feien 
per la palanca de la Font del Rei molt abans que als 
anys 60 i 70 es construïssin la passera de vianants i el 
pont per cotxes actuals.

Des d’aquells temps, Mon� livi ha crescut molt i enca-
ra ho fa. Els primers habitatges del barri, els blocs del 
grup Girona per Girona i de la Punta del Pi o les ca-
ses del carrer Ullastret, Sant Grau i el gratacels d’Emili 
Grahït, estan tan integrats al teixit urbà, que la pols i el 
fang del carrer sense asfaltar de quan eren edifi cis aï-
llats, queda pel record dels majors de 50 anys. Aques-
tes edifi cacions, aixecades a la falda el turó de Mon� -
livi amb la mirada sobre el riu, han vist créixer també, 
les façanes de l’altra banda de l’Onyar, on actualment, 
les an� gues cases baixes es poden comptar amb els 
dits d’una mà.

Tot aquest desenvolupament urbanís� c, accelerat 
a inicis del 2000 amb l’obertura d’Emili Grahït cap a 
Quart pel nou pont de la Creueta, va portar-nos, a poc 
a poc, el corresponent creixement humà, comercial i 
de serveis. D’acord amb el planejament urbà aprovat 
el 2002, l’Ajuntament va expropiar els terrenys del car-
rer del Carme 54 i 56, per si mai es podia enllaçar el 
barri de Mon� livi amb el de Vista Alegre. La llegenda 
urbana diu que s’hi volia fer un pont per cotxes i obrir 
el trànsit fi ns les Pedreres. El cas és que un cop ender-
rocat el número 54, l’any 2007, no s’hi va fer res, ni 
tan sols una passarel·la de vianants per creuar el riu o 
una escala per baixar-hi. Allà hi tenim encara, el que els 
veïns en diem “El Forat del pont”. Des de Mon� livi, el 
veiem just davant del gratacels, entre l’Escola Pericot 
i la Guàrdia Civil. Actualment, serveix de caganer pels 
gossos dels propietaris bruts.

La Plataforma de Veïns pel Pont es va gestar al FestaA-
legre de Tardor de 2018, on alguns veïns vam recollir la 
necessitat d’organitzar-nos per reclamar la construcció 
d’una nova passera de vianants per creuar l’Onyar. Uns 
pe� ts cartells als fanals propers al lloc, van ser un èxit 
ràpid de convocatòria i la Plataforma va quedar cons� -
tuïda al mes de novembre, amb el suport de les asso-
ciacions de veïns dels dos barris i cada cop més gent. 

Les coses les teníem d’entrada ben clares: al llarg dels 
2 km 300 metres que fa l’Onyar urbà per Girona, hi ha 
actualment 12 ponts (sense comptar el del tren). El pri-
mer de tots, seguint el curs de l’aigua, és el Pont de la 
Font del Rei i no el trobem fi ns ben bé a mig quilòme-

La reivindicació de la Plataforma de veïns pel pont Carme-Mon� livi

tre enllà de l’entrada del canal del riu a la ciutat con-
solidada. Això ens deixa desconnectats a molts veïns i 
suposa un greu perjudici per la mobilitat sostenible i el 
comerç de proximitat. Per tant, de seguida vam veure 
que reivindicar el pont no era només una millora pels 
veïns més propers. I ens vam posar de cares a la feina.

Per començar, vam obrir una pàgina web1 per rebre su-
port i difondre les nostres reivindicacions. Vam recollir 
signatures en paper i es van donar veus per trobar un 
ar� sta amb ganes de col·laborar i fer un mural al forat 
del pont. Ens vam arremangar per treure porqueria del 
forat i així, una xocolatada reivindica� va el dia de la 
pintada, va ser el primer acte fes� u i popular de protes-
ta. Ens hi vam aplegar unes 130 persones. De tot plegat 
en va sor� r una nova imatge al forat del pont, obra de 
l’Oriol Tuca2, entrevistes amb els diferents grups po-
lí� cs, i fi nalment, un compromís ferm de l’Alcaldessa 
Marta Madrenas, que el gener de 2019 va signar un 
decret per posar en dansa la construcció del pont3.

Estem convençuts que els 
cinquanta metres de pas-
sera que demanem, fan 
molta falta i seran molt 
ben rebuts. Més enllà de la 
necessitat evident d’apro-
par el CAP a molta gent de 
Vista Alegre, el pont nou 
portarà un benefi ci al co-
merç de les dues bandes, 
escurçarà distàncies entre 
bo� gues, escoles i ins� tuts, 

1 h� p://pont.veinsvistalegrecarme.cat/
2 h� ps://www.instagram.com/oriol.tuca/
3 h� p://pont.veinsvistalegrecarme.cat/wp-content/uplo-
ads/2019/01/Decret-passera_10_gener_2019.pdf

Xocolatada popular al Forat del Pont. Gener 2019

Vídeo mural
“Volem un pont”
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Un pont nou sobre l’Onyar

pot millorar la xarxa de carril bici i sobretot, facilitarà el 
passeig a peu, que per uns pot ser cap a la via verda i 
pels altres, cap al cemen� ri, tanatori o cap al futur Parc 
de Les Pedreres. Anar a creuar el riu per la Font del Rei,  
representa per a molts veïns, fer una volta d’entre 400 
i 1.000 metres.

Per totes aquestes anades i vingudes de gent, el pon-
tó actual arran d’aigua no és cap solució perquè no és 
accessible a tothom i no serveix quan puja una mica 
el riu. Una passera a peu de carrer, és també per tant, 
una necessitat de seguretat; els veïns som tes� monis 
de molts creuaments arriscats quan l’Onyar baixa cres-
cut. A més a més, ara que hem après a gaudir dels en-
torns immediats, un pont nou pot fer d’enllaç entre el 
turó de Mon� livi i Les Pedreres, dos dels entorns natu-
rals oblidats de Girona.

A la Plataforma, tenim la certesa que la mobilitat a 
peu, connecta persones, pacifi ca els carrers i millora 
la qualitat de vida dels barris. Per això estem contents 
i esperançats amb el compromís adquirit pel consisto-
ri, que es manté en l’actual pla de mandat. Tanmateix, 
sempre hem sigut conscients que els programes muni-
cipals són molt sensibles als canvis i no és gens senzill 
passar de compromisos a pressupostos, i de pressu-
postos a projectes i obres. Per tant, després de l’èxit de 
la xocolatada, vam con� nuar fent d’altaveu a la neces-
sitat col·lec� va del pont. 

La veritat sigui dita, com que la nostra “lluita” és molt 
concreta, és fàcil sumar-s’hi amb esperit alegre i entre 
tots, anem fent pinya per tal que no se’ns acabi la pa-
ciència (no oblidem que el forat farà 15 anys!). Amb 
aquest op� misme, per Temps de Flors 2019, vam ai-
xecar un Pont Virtual, donant vida al que primer ens 
semblava una idea boja. Hi vam posar enginy, disseny, 
hores i braços, i vam aconseguir tensar un cable de 
banda a banda del riu. Fer un pont no és impossible, 

doncs! El dissabte 11 de maig, el pont virtual, va que-
dar inaugurat amb un vermut popular al Forat del 
Pont. Els primers vianants de la nostra passera van ser 
de ferro i de fl ors, i van creuar per sobre l’Onyar durant 
prop de 30 dies. Creats a mida real, es veien ben pe� ts 
des de la Font del Rei.

La pandèmia va parar el món el 2020, just quan havíem 
convocat un nou acte fes� u i reivindica� u per fer una 
votació popular i decidir un nom ben bonic pel futur 
pont o passera. Al web ja hi havíem recollit un munt de 
propostes dels veïns dels dos barris. No va poder ser. La 
Covid-19 ho va aturar tot, però durant aquells diumen-
ges del primer confi nament, la música d’un guitarrista 
espontani va sonar per sobre el llit del riu, agermanant 
la gent dels balcons dels dos costats de l’Onyar.

Ara, quan tanquem aquest escrit, encara són moltes 
les incerteses, tan les sanitàries com les de la situació 
real del projecte. Al mes de maig, pel Temps de Flors 
21, tenim la intenció de tornar amb el pont virtual i 
volem reprendre l’acte ajornat de la votació popular. 

Esperem que quan això es llegeixi, el futur pont ja � n-
gui una proposta de nom per presentar al nomenclàtor 
de la ciutat i que en algun despatx, s’enllesteixin els 
projectes hidràulic i tècnic previs a l’obra. 

I esperem també, que ben aviat, els confi naments si-
guin història i les Festes Majors tornin a ser una rea-
litat. A Mon� livi i Vista Alegre en tenim moltes ganes! 

Núria Serrat
Plataforma de veïns pel pont Carme-Mon� liviPont virtual. Temps de fl ors 2019

Cartells de les jornades reivindica� ves populars, 2019-2020
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INS Ermessenda

Global Scholars

El curs passat (2019-20) el nostre ins� tut va ser el cen-
tre escollit entre totes les escoles de primària i ins� tuts 
de la comarca de Girona per par� cipar en el projecte 
internacional GLOBAL SCHOLARS. 

Aquest és un projecte en anglès que té com a objec� us 
conscienciar els joves d’entre 10 i 13 anys sobre la im-
portància de la natura en la nostra vida i la preservació 
d’aquesta mitjançant l’observació i l’intercanvi de pers-
pec� ves amb altres joves d’arreu del món tot u� litzant 
l’anglès com a llengua vehicular i les noves tecnologies 
com a eines per establir contactes i conèixer altres cul-
tures i maneres de fer i pensar a nivell mundial.

En aquest projecte hi par� cipen 30 alumnes de 2n 
d’ESO del nostre centre. Consta de 5 unitats al fi nal de 
cadascuna de les quals hi ha un projecte digital dife-
rent que els alumnes creen amb tot allò que han après 
i que comparteixen amb tots els seus companys i com-
panyes d’arreu del món. Suposa, entre d’altes aspec-
tes, una difusió cultural i social molt important de la 
nostra ciutat i del nostre entorn.

Enguany és el segon curs que hi par� cipem i la sen-
sació general, tant dels alumnes com del professorat, 
és molt bona i enriquidora. Tant és així que l’úl� ma 
setmana abans de vacances vam rebre una molt bona 
no� cia de Nova York (seu central del programa) on feli-
citaven els nostres alumnes de 2n D de Can Prunell per 

l’excel·lent feina realitzada en el Projecte de la Unitat 
1. Així doncs, aquest projecte (un vídeo on els alumnes 
parlaven i presentaven el nostre centre i la nostra ciu-
tat i parlaven del que representa per a ells formar part 
de GLOBAL SCHOLARS) ha estat escollit entre tots els 
presentats arreu del món a GLOBAL SCHOLARS com a 
mostra del treball que es duu a terme en aquest pro-
jecte. Es publicarà en la seva pàgina web, es mostrarà 
en presentacions que aquesta organització realitzi i es 
publicarà en premsa.

Moltes felicitats nois i noies per la bona feina feta!!!



19

CEE Font de l’Abella

El projecte educa� u de l’escola vetlla pel desenvolupa-
ment de tot l’alumnat del centre. Aquest treball passa 
per oferir aprenentatges que ens preparin per la vida 
adulta. Així doncs, com a part del projecte educa� u 
de l’escola, portem a terme tallers de fusteria, man-
teniment, jardineria, hort i rentat de cotxes. A part 
d’aquesta formació, els alumnes poden accedir a una 
formació externa. Tot això forma part del Programa 
Formació Empresa del CEE Font de l’Abella.

Us ho expliquem més detalladament...

A l’escola, a mesura que ens anem fent més autònoms, 
par� cipem de tallers més enfocats a treballar les com-
petències necessàries per entrar al món laboral i així 
treballem per exemple la constància i la responsabilitat 
fent-nos càrrec del galliner i l’hort de l’escola. També 
aprenem a fer ús d’eines que requereixen molta aten-
ció; a fusteria és un dels tallers on veiem de més a prop 
que n’és d’important la prevenció de riscos en qualse-
vol feina. A més, és important entrenar amb l’atenció 
al client i amb això ens va molt bé el taller de rentat de 
cotxes, on a més de ser me� culosos ges� onem les de-
mandes que se’ns fan i resolem els pe� ts imprevistos 
que van apareixent. Aquests tallers són molt ú� ls i les 
habilitats avancen al llarg del curs!

Més enllà de l’escola però, hi ha un món, social i labo-
ral que a vegades espanta una mica. Tot i la preparació 
que ja fem, des de ja fa uns anys apostem per la neces-
sitat de poder acostar-nos-hi una mica més. Una bona 
part de l’alumnat està a punt de fer els 18 anys i per 
tant en molts casos, estan a un pas de deixar l’escola. 
És un moment on cal que se sen� n amb la capacitat i 
preparació per afrontar l’etapa de vida adulta amb les 
màximes garan� es.

Programa Formació Empresa
Aquest serà el segon curs que treballem amb els recur-
sos que ens ofereixen serveis professionalitzadors com 
el Servei Municipal d’Ocupació (SMO) i d’altres en� tats 
formadores: Fundació Ramon Noguera, el Consorci 
de Normalització Lingüís� ca, Ifdo, Tr3s Accions, Dris-
sa... A través dels seus cursos, alumnes de l’escola han 
compaginat la seva escolarització amb l’acreditació de 
cer� fi cats de professionalitat d’auxiliar de comerç i 
cer� fi cats de professionalitat d’auxiliar de magatzem; 
la � tulació de diferents nivells de llengua catalana; la 
formació de competències informà� ques bàsiques i 
d’altra banda la d’hoteleria, cuina i carnisseria.

En tots els cursos l’alumnat ha fet i està fent sessions 
teòriques i pràc� ques que superen amb esforç, cons-
tància i estudi! Quina exigència que hi ha fora l’esco-
la!!! Per aquesta formació a més, hem hagut de fer 
entrevistes i proves de selecció que han comportat sa-
ber ges� onar esperes llargues; hem compar� t espais i 
formació amb companys de fora de l’escola i fi ns i tot, 
a vegades, hem hagut d’acceptar que no podíem op-
tar a la plaça que volíem... ja ho veieu, no hem deixat 
d’aprendre coses molt i MOLT IMPORTANTS!!!

La feina feta és un triomf d’equip, de l’equip de Secun-
dària, de Direcció, de l’EAP, de la Treballadora Social i 
de totes les persones que han cregut en aquest projec-
te i han col·laborat perquè es fes realitat! Només res-
ta felicitar a les famílies i als nostres ar� stes, aquests 
alumnes que han viscut aquesta experiència com un 
gran repte!!!

Actualment estem a l’espera de l’aprovació del nostre 
treballat projecte singular que ens permetrà fer pràc� -
ques a empreses. Serà un nou repte!!! Seguirem explo-
rant aquest camí i con� nuarem avançant!!!

L’equip educa� u de Font de l’Abella
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AFA Pericot: Darreres no� cies

L’AFA Pericot es mobilitza per un entorn 
escolar segur, saludable i sostenible

Enguany, la comissió verda de l’AFA, formada per famílies 
i professorat de l’escola, ha iniciat vàries inicia� ves: un 
hort escolar, la implantació d’un compostador lligat a la 
separació de la matèria orgànica (a l’aula i al menjador) 
i un seguit d’accions que tenen per objec� u fomentar la 
mobilitat sostenible entre les famílies i millorar l’entorn i 
accés a l’escola.

En el marc d’aquesta darrera inicia� va, es va començar 
realitzant una enquesta online per conèixer els hàbits de 
mobilitat de les famílies. Una enquesta que ha estat con-
testada per 242 famílies, de les quals el 88,5% viuen a 
menys de 3 quilòmetres de l’escola, el que indica un ele-
vat potencial de desplaçaments a peu, pa� net o bicicleta, 
en cas de disposar de camins segurs, carrils bici, etc., que 
ho permetessin.

Actualment, el 53% es desplacen a peu, el 33% amb cot-
xe, i la resta amb bicicleta, autobús o altres. Però en cas 
de poder escollir, l’alumnat de Pericot preferiria fer-ho o 
bé a peu (45,5%) o en bicicleta (33%), el que suposa que 
¾ parts de l’alumnat accediria a l’escola de forma saluda-
ble (fent exercici) i sostenible (sense fums ni sorolls). I si 
no és així, segons han respost les famílies, és en un 26% 
per temps, un altre 26% per distància, un 24% per segu-
retat, un 12% per comoditat i la resta per altres mo� us. 
Consideren necessari l’existència d’un carril bici (40%), 

l’eixamplament de voreres (18%), més zones peatonals 
(8%) i la disminució del trànsit (8%) per una mobilitat més 
sostenible. Només un 14% considera que no cal cap � pus 
d’actuació a la zona per millorar l’accés a l’escola. 

Els resultats indiquen, doncs, una voluntat per canviar els 
hàbits i realitzar desplaçaments més sostenibles però la 
distribució de l’espai públic existent, on té prioritat el cot-
xe, ho difi culta i en alguns casos, ho impedeix.

Per aquest mo� u, l’AFA Pericot, juntament amb l’escola, 
el passat mes d’abril, es va adherir a la campanya Revolta 
Escolar, un moviment català que va iniciar-se a Barcelona 
i que promou talls de carrer davant de les escoles amb 
l’objec� u de fer visible la necessitat d’una major pacifi ca-
ció als entorns escolars, perquè siguin més segurs, salu-
dables i sostenibles. Actualment ja són més de 75 centres 
mobilitzats i 11 ciutats diferents. A la ciutat de Girona, 
l’AFA Pericot ha estat de les 5 primeres, juntament amb 
Àgora, Balandrau, Mon� algars i Bruguera. El passat 16 
d’abril es va tallar un tram del carrer Andreu Tuyet i San-
tamaria, entre el carrer de Carles Bolós i el carrer Joan 
Coromines i Vigneaux. L’acte va tenir un caire fes� u, en 
el qual hi va haver música i ac� vitats diverses per la mai-
nada. L’acció va tenir molt bona rebuda per part de les 
famílies i el carrer es va omplir de vida.

Anna, AFA de l’Escola Pericot
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L’hort del Pericot

L’Escola Pericot és un centre viu i amb la mo� vació de 
fer projectes que benefi ciïn l’alumnat i tota la comunitat 
educa� va. Valorem molt la relació amb les famílies, la im-
plicació d’aquestes en el dia a dia del centre i tenim la 
sort de comptar amb una AFA ac� va, emprenedora i amb 
ganes de treballar de la mà de l’escola. 

Aquest curs la Comissió Verda del centre, formada per pa-
res, mares i mestres, té entre els seus objec� us la creació 
d’una pe� ta parcel·la d’hort dins el pa�  de la zona de dar-
rere de l’escola, un nou espai que ens ofereix grans opor-
tunitats d’aprenentatge i lleure per als nostres alumnes. 
Aquesta zona s’estructura en dos espais separats per una 
tanca de fusta, l’àrea didàc� ca i la d’esbarjo. D’aquesta 
manera els nostres alumnes tenen una zona de joc gran i 
polivalent i una àrea per potenciar els aprenentatges dins 
d’un entorn natural. 

Així doncs, el passat desembre la Comissió Verda va co-
mençar les tasques de l’hort, adequant el terreny (uns 
30-40 m2) tot traient pedres, plàs� cs, arrels d’arbres i 
d’altres entrebancs que tenia la zona. També hi van pas-
sar el motocultor i s’hi va posar adob ecològic per tal que  
es pogués fer ús de l’hort tornant de vacances de Nadal. 
Actualment ja s’hi han plantat les primeres hortalisses i 
comencem a veure els primers fruits.

L’objec� u principal de l’hort és apropar l’entorn natural 
a l’alumnat d’infan� l i primària, d’aquesta manera es 
dona accés a tots els cursos a treballar-hi i a enriquir-se 
d’aquest espai. Per fer-ho, s’ha fet una graella de torns 
d’ús i cura de l’hort, on els nostres alumnes hi poden rea-
litzar tasques amb la supervisió d’un mestre. 

Aquests fan les feines � piques d’hort: netejar, plantar, re-
gar, fer planter… així com també poden estudiar les plan-

tes i les seves necessitats, a quin temps es poden plantar, 
el valor ecològic dels productes, com es fa el compost… I 
moltes més coses que aniran sorgint amb el temps. Des 
del punt de vista educa� u, se’n pot treure molt de profi t! 
També s’u� litza com a eina transversal per treballar les 
diferents àrees: matemà� ques, llengua, plàs� ca…, i po-
tencia el treball en equip tot respectant la natura. 

Com a espai natural, també permet l’observació de pe-
� ts animalons en el seu dia a dia. Conèixer coses sobre 
els animals presents al nostre hort ajuda als infants a 
perdre una mica les pors i a respectar i comprendre qui-
na és la seva fi nalitat en el nostre món, i la importància 
que tenen. Fins i tot s’hi ha annexat un hotel d’insectes, 
que permet veure in situ els diferents processos vitals 
d’aquests animalons. També s’ha ideat una Aula Verda, 

amb taules de fusta 
a l’exterior i una pis-
sarra, on els nostres 
infants podran gau-
dir d’un espai educa-
� u obert a un entorn 
natural i relaxant. 
Per donar una sego-
na vida a les restes 
orgàniques que es 
generen a l’escola 
u� litzarem un com-
postador que per-
metrà generar terra 
rica en nutrients per 
abonar l’hort, tan-
cant així el cicle verd. 

Així doncs cada aula recollirà les restes orgàniques de 
l’esmorzar que s’ajuntaran amb les del menjador per tal 
de fer aquest compostatge.

Es pot dir que ja tenim l’hort en ple rendiment i segur 
que ben aviat en traurem uns productes ben bons, 100% 
ecològics.

Marta Soler i Ferrer
Directora de l’Escola Pericot
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L’Escola del Pla dona llum a Nadal

Pels voltants de les festes nadalenques, l’escola Pla de Gi-
rona es reuneix amb les famílies i creen una comissió mix-
ta. Aquesta comissió serveix per cercar, de manera con-
junta, propostes i ac� vitats. És el segon any que es duu 
a terme, i des d’ambdues parts es valora posi� vament la 
inicia� va.

En aquests temps d’incertesa, preteníem crear esperança i 
il·lusió. Per aquest mo� u vam decidir obrir l’escola a la co-
munitat i després de donar moltes voltes vam aconseguir 
el lema: DONAR LLUM A NADAL!

A par� r d’aquí les famí-
lies vam portar garra-
fes a l’escola, i l’empre-
sa “Llagurt” també ens 
en va proporcionar. 
Des de l’escola vam 
reciclar aquest mate-
rial conver� nt-lo en 
fanalets. Però aquesta 
tasca tenia un secret, 
els fanalets es feien de 
manera col·labora� va.

El toc fi nal l’aportaven les famílies, ja que des de casa con-
feccionaven “fl ocs de neu”. Aquests fl ocs no tenien cap 

premissa, lliure crea� vitat, 
així s’aconseguia una àm-
plia varietat. Després de 
muntar-los faltava la impli-
cació del barri. Per donar 
llum calia buscar un lloc pri-
vilegiat per lluir. Així doncs, 
per grups estables, la mai-
nada de l’escola ha anat re-
par� nt els fanalets.

El gran secret d’aquests 
fanalets és que són únics 
i especials, no n’hi ha cap 
d’igual. Aquesta inicia� va és 
màgica, perquè demostra 
que amb una col·laboració 
conjunta, AQUEST NADAL 
TINDRÀ UNA LLUM D’ESPE-
RANÇA COMPARTIDA.

Escola del Pla de Girona

AFA Escola del Pla
Benvolguts veïns i veïnes de Mon� livi,

Enguany és el segon any que el coronavirus farà que no 
� nguem normalitat a la festa del barri. Però no només a la 
festa del barri; sinó a un curs escolar, el 2020/2021, marcat 
pels grups bombolla, les proves PCR, la falta d’extraesco-
lars o la manca de relació de la canalla amb altres nens, 
o, de les famílies amb el professorat o de les famílies amb 
altres famílies de l’escola.

Aquest ha estat un any di� cil, però sobretot diferent. Les 
ac� vitats extraescolars que l’AMPA ha organitzat fi ns ara 
no s’han pogut desenvolupar per les recomanacions del 
PROCICAT i l’Assemblea General de l’AMPA, que va apro-
var el canvi de denominació a AFA, es va fer de manera 
telemà� ca. El canvi de nom d’AMPA a AFA (Associació de 
Famílies d’Alumnes) és un canvi que porta més transver-
salitat, integració, inclusió i globalitat. Perquè les famílies 
dels alumnes són diverses i àmplies també cal un nom que 
ho englobi i que encabeixi a tothom.

El segon curs lec� u sense les ac� vitats de totes les escoles 
i l’Associació de Veïns que relacionin les famílies amb els 
carrers, espais, històries i vivències del barri. Un any sense 
la fi ra de joguines per la Marató, sense el carnestoltes i 
sense les ac� vitats de Sant Jordi entre altres. En les dar-
reres setmanes les places del barri lentament s’han anat 

emplenant d’infants i de vida. De nou les rialles ressonen 
al barri, tot i quedar tapades per les mascaretes, i s’albira, 
propera, la normalitat.

I apropant-se la normalitat, tot i tenir present les mesures 
sanitàries i respectant tota la norma� va, la junta de l’AFA 
ha organitzat des del març extraescolars a la sor� da de 
l’escola de la mainada. Un any després, un bri d’esperança 
per a les famílies i sobretot per als nens i nenes, dels col-
lec� us que han perdut més amb aquesta pandèmia. Els in-
fants són socials i es relacionen de forma natural i aquests 
mesos han estat especialment di� cils per a ells. És per això 
que ens alegra especialment que, a poc a poc, tornem a 
oferir extraescolars a l’escola.

Altres de les ac� vitats que hem fet durant aquest temps 
ha estat la recollida de llibres per a la biblioteca del pa� , 
el casal de Setmana Santa, l’acollida dels infants als ma� ns 
i tardes o l’arribada dels patges reials a infan� l. Tot per-
què l’escola, les famílies, l’educació i la conciliació siguin 
un cercle perfecte.

Des de l’AFA desitgem trobar-nos tots plegats ben aviat, 
con� nuar gaudint del barri i de la seva gent, i sobretot sen-
� r el goig, altra vegada, de la festa en la seva plenitud.

AFA Pla de Girona
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AMPA de l’INS Mon� livi

Després d’un any que tots recordarem, arriba el moment 
de plantejar-nos si tot allò que hem viscut ens farà replan-
tejar assumptes importants de la nostra existència. Als 
nostres centres escolars valoraran la cultura de l’esforç, la 
innovació, la crea� vitat i el pensar solucions diferents per 
tots aquells problemes que sorgeixin? Aquesta manera de 
fer i aquests pensaments hi � ndran algun espai de refl exió?

En aquests moments, els nostres fi lls i fi lles són a l’ins-
� tut i a les escoles, i amb totes les mesures de segure-
tat que s’han de prendre es relacionen amb companys i 
professors, i també realitzen els diferents aprenentatges 
en grups més reduïts, amb horaris adaptats a les condici-
ons de la pandèmia i amb professors entregats a la seva 
tasca. Quan les condicions es normalitzin, les vacunes es 
generalitzin, i hi hagi llibertat de moviments, i la població 
pugui tornar a desenvolupar diversitat d’ac� vitats, el món 
serà diferent? Tots haurem après alguna cosa? Valorarem 
la vida i la veurem d’una altra manera? O tot con� nuarà 
igual o similar a com era abans d’aquest parèntesi, que ens 
ha fet adonar que el nostre món podria evolucionar cap 
a altres objec� us més humans i menys lligats al sistema 
econòmic imposat.

Hem � ngut temps per fer valoracions i hem estat tes� -
monis de la baixada de rà� os a les aules, de la presa de 
mesures de neteja, de veure com responsabilitzar als i les 
alumnes per complir amb les pautes donades, i al mateix 
temps fer-los adonar de la importància del treball, per tal 
d’adquirir aquells coneixements que els seran necessaris 
el dia de demà. També hem conegut com els centres edu-
ca� us han pogut disposar de moltes coses que els calien, 
tot i que també n’hem trobat a faltar d’altres, però amb 
l’esforç de tothom s’ha � rat endavant de la millor manera 

Com podria ser l’educació dels nostres joves 
després de la Covid-19

possible. Com a pares, ens agradarien uns centres on els 
nostres fi lls i fi lles se sen� ssin es� mats, i fossin capaços 
de descobrir allò que els agradaria fer a la vida per tal de 
donar el rumb correcte a la seva formació; volem nois i 
noies responsables, treballadors, feliços i compromesos, 
i ens agradaria que els centres educa� us els donessin les 
eines per tal d’aconseguir els seus objec� us i fer-se adults 
tenint present tot allò que els ha fet créixer.

Com a AMPA, pel que fa referència a les ac� vitats que pre-
parem durant el curs, tant dirigides a alumnes com als ma-
teixos pares, per a qui organitzem ac� vitats ludicoculturals 
específi ques, hem vist la nostra tasca minvada per les reco-
manacions fetes per les autoritats competents; però tant 
aviat com sigui possible, reprendrem la tasca pels alumnes 
i pares, i també les reunions presencials de la pròpia junta i 
la preparació d’aquelles tasques que benefi cien a l’ins� tut. 
També ens preguntem si algunes modifi cacions organitza-
� ves propiciades per la Covid con� nuaran, o es tornaran a 
adoptar les an� gues estructures i la manera de funcionar 
anterior a la pandèmia.

Neteja de mans, difi cultat per fer treballs en grup, dies 
de confi nament, PCR, esmorzars compar� nt estona amb 
el grup bombolla però separats els uns dels altres, clas-
ses digitals a distància, impossibilitat de fer sor� des per tal 
de completar els aprenentatges d’una manera més lúdica, 
prac� car esport amb distància i relacionar-se amb com-
panys d’altres grups amb molta precaució, són algunes de 
les coses que ens han explicat els nostres joves i que de 
ben segur mai oblidaran, i que inclús els haurà servit tam-
bé per fer refl exions inesperades. Estem amatents i també, 
no cal negar-ho, un xic preocupats per si tot això que tots 
hem viscut els haurà perjudicat en la seva evolució com a 
estudiants, o per altra banda, els aportarà responsabilitat i 
compromís per fer-se unes persones adultes.

Retornant a la pregunta inicial, i fent una pe� ta refl exió, 
som ben conscients que hi ha aspectes que han estat di� -
cils; hi ha nois i noies que no ho han � ngut fàcil per aconse-
guir � rar endavant la seva vida acadèmica, però sí que hem 
de dir que valorem la tasca dels docents i del mateix ins� -
tut per fer possible que els alumnes hagin pogut assis� r a 
les aules i con� nuar els seus aprenentatges de la millor ma-
nera possible, i con� nuarem col·laborant perquè l’educació 
després de la Covid-19 sigui la més completa i adequada 
possible pel desenvolupament dels nostres fi lls i fi lles.

Carme Subirana
AMPA de l’INS Mon� livi
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INS Mon� livi

Aquesta actuació ve emmarcada en el conveni signat 
entre l’empresa i el Departament d’Educació per in-
troduir als centres educa� us millores tecnològiques 
del sector de l’automòbil. Els nous sistemes de pintat 
de vehicles Blucrom incorporen la tècnica d’igualació 
del color mitjançant un espectrofotòmetre i una base 
de dades creada per la pròpia empesa, Roberlo; que 
permet ajustar el color en un gran estalvi de temps. 
D’aquesta manera es pot aconseguir no només una mi-
llora en el temps de reparació sinó també en la qualitat 
dels acabats, ja que el marge d’error a l’hora d’igualar 
el color, és mínim.

L’acord inclou la incorporació de l’espectrofotòmetre 
Xcrom juntament amb la plataforma informà� ca Icrom, 
així com també la gamma de productes d’úl� ma gene-
ració Blucrom de Roberlo i so� ware d’aplicació amb 
sistema de mesura incorporat, a part de la formació al 
professorat per part dels tècnics de l’empresa.

L’Ins� tut Mon� livi incorpora nova tecnologia 
de pintura de vehicles a través d’un conveni 

amb l’empresa Roberlo

A fi nals de gener es va realitzar la formació del profes-
sorat que va fi nalitzar amb la visita del senyors Jordi 
Juan, responsable de l’empresa Roberlo i Xavier Bassa 
de l’empresa distribuïdora, Dexia.

La col·laboració de l’empresa amb el centre educa� u 
es remunta a fi nals dels anys 90 (imatge que segueix 
el text) quan es va signar un conveni pioner que s’ha 
acabat ampliant a altres centres amb formació de la 
família de transport i manteniment de vehicles de tot 
Catalunya. Roberlo, mul� nacional gironina amb més 
de 50 anys d’història, amb presència a més de 120 pa-
ïsos i actualment present a 7 sectors empresarials, és 
una empresa amb un fort compromís en la formació 
dels professionals del sector.

Ruben Pino Garcia / Josep Miquel Panella
Ins� tut Mon� livi
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INS Mon� livi

A 3r d’ESO els alumnes de l’ins� tut Mon� livi dediquen 
una hora setmanal al taller d’escriptura dins l’àrea de 
llengua catalana. Durant aquesta hora escriuen textos 
amb la supervisió de la professora i dels companys, en-
carregats, també, de la revisió.

Aquest primer trimestre s’han conver� t en periodistes: 
han cercat informació, bones fonts i con� nguts que po-
guessin resultar interessants a la comunitat educa� va 
i al barri.

Aquí us en deixem uns fragments: la Jana Privat ha 
explicat com han canviat les condicions dels apadrina-
ments d’avis de la residència de Palau amb els estudi-
ants de 1r de batxillerat de l’Ins� tut Mon� livi. I la Sílvia 
Teran ens fa el balanç de la recollida d’aliments organit-
zada conjuntament amb Càritas.

Treballem l’escriptura. Fem de periodistes!

S’anuŀlen els apadrinaments d’avis de Girona a causa de la Covid-19
El projecte solidari d’apadrinar un avi, organitzat per Càritas, s’ha canceŀlat a mig període 

amb l’inesperat confi nament domiciliari de la Covid-19

Jana Privat

Els joves estudiants de Girona abandonen el projecte d’apadrinar un avi, a causa de la prohibició d’anar a 
veure familiars o persones properes a les residències. Tot i això, tenen l’oportunitat de seguir en contacte 
amb el seu respec� u avi o àvia al llarg de la pandèmia, a través de videoconferències i diferents ac� vitats.

A mitjans d’aquest mes de març, com a conseqüència de la Covid-19 es van confi nar gran part dels municipis 
de Catalunya i Espanya, entre ells Girona. Quan es va posar en marxa el confi nament domiciliari, es va prohi-
bir anar a visitar familiars i avis de les residències. Una de les conseqüències que va provocar aquest confi na-
ment va ser cancel·lar aquest projecte tan especial d’apadrinar un avi. Afectava tots aquells adolescents que 
hi par� cipaven i, de rebot, a tots els avis apadrinats.

Als joves estudiants de diferents ins� tuts de Catalunya, en aquest cas de Girona, se’ls va proposar par� cipar 
en un projecte solidari, ‘Apadrina un avi’, organitzat per Càritas. [...]

L’Ins� tut Mon� livi de Girona aconsegueix recollir 
més de 450 kg d’aliments pels més necessitats

Escoles i ins� tuts de Girona contribueixen en una causa solidària de recapte d’aliments

Sílvia Terán

Un any més el programa de Càritas de Girona aconsegueix nombroses xifres d’aliments recoŀlectats per als 
més vulnerables. Gràcies als ins� tuts i escoles que han par� cipat en aquesta causa solidària, entre ells l’Ins-
� tut Mon� livi, han pogut fer arribar aquests aliments als més necessitats.

Durant els dies 26, 27 i 28 d’octubre i 2, 3 i 4 de novembre, múl� ples centres educa� us de Girona han 
contribuït a la crida de Càritas de Girona recollint així aliments bàsics com la llet, la pasta i l’arròs. L’Ins� tut 
Mon� livi, davant la situació actual d’emergència de la pandèmia de la Covid-19, ha ob� ngut 468 kg en total 
d’aliments recaptats, concretament, 138 kg de pasta, 130 kg d’arròs i 200 litres de llet. Durant els dies citats 
anteriorment, l’alumnat ha anat portant els aliments demanats al centre i dipositant-los en les capses que 
es troben al ves� bul amb el nom de cadascun d’aquests. Al llarg de la setmana les capses començaven a 
omplir-se. [...]
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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

Especialistas en Cortinas y Tapicerías
Maria Jesús Batlle

676 552 396
Andreu Tuyet Santa Maria, 18

17003 Girona
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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

227

info@ipsofactoimmobiliaria.com

www.ipsofactoimmobiliaria.com

Carrer Mare de Déu del Loreto

número 23 · baixos 

Girona
Tel. 972 07 87 22

c/ Can Planes, s/n  |  17160 Anglès (Girona)
Fax 972 422 267  |  Tel. 972 420 107 (6 línies)

info@impremtapages.com  |  www.impremtapages.com
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• 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 Santamaria, 15 - 17003 Girona 
Davant de la farmàcia

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

Fórmules magistrals
Dermofarmàcia
Homeopatia
Fitoteràpia
Ortopèdia
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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
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ADRIÀ GONZÁLEZ

C/ Botet i Sisó, 16 - 17003 Girona • Mòbil 661 956 954
Tel./Fax: 972 20 22 95 • e.mail: instalmontilivi@gmail.com
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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

330
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c/ Claudi Girbal, 23 baixos - Tel. 972 22 25 69
e-mail:girolingua@girolingua.cat

www.girolingua.cat

• Cursos intensius d’estiu:
- Repàs, iniciació i ampliació
- Horaris: matins i tardes
- 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 9 persones 
 com a màxim
• Preparació per a exàmens 
 ofi cials de Cambridge i de l’EOI
• Classes d’anglès i d’alemany

c/ Emili Grahit, 50 BAIXOS • Tel. 972 417 833 • Mób. 608 092 202 • 17003 GIRONA • alumgir50@gmail.com
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CÒPIES DE CLAUS (COTXES, MOTOS, CAMIONS, CARAVANES)
REPARACIÓ DE CLAUS I PANYS · PÈRDUA TOTAL DE CLAUS

ANUĿLACIÓ D’IMMOBILITZADORS · COMANDAMENTS DE GARATGE
PANYS DE COTXES A LA SEVA MATEIXA CLAU · CARCASSES DE CLAU 

DE COTXES · CLONACIÓ DE CENTRALETES D’AIRBAG · RESTEIG 
DE CENTRALETES D’AIRBAG · AUGMENT DE POTÈNCIA DEL SEU COTXE

PORTES · TENDALS · PORTES DE BALLESTA · GELOSIES · CORTINES
PERSIANES · PROTECCIONS SOLARS · REIXES · MALLORQUINES

VENECIANES · FALSOS SOSTRES · TANQUES JARDÍ · MAMPARES DE BANY
ESTORES · PARETS MÒBILS · MOTORITZACIÓ DE PORTES DE GARATGE

REFORMES DE BANYS
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E-17/ 386459

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

332
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Lluís Pericot, 72 | 17003 Girona
Tel. 972 09 34 02 | 607 800 188

www.ebici.cat | gpernau@hotmail.com

La botiga de les bicicletes elèctriques
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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






