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EL BARRI 
D E  L ’ E S C O L A 



escola de música 
municipal

ADREÇA: Ctra. Barcelona, 70 

HISTÒRIA DE L’EDIFICI
Aquest edifici va ser construït l’any 1913 i es va 
acabar l’any 1932. Va ser construït per Rafael 
Masó i li va posar de nom, Casa Ensesa i Fa-
rinera Monserrat.

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS
Piano, acordió, violí, vio-
la, violoncel, contrabaix, 
guitarra, flauta de bec, 
flauta travessera, saxò-
fon, clarinet, oboè, fagot, 
trompa, trompeta, trombó 
i tuba, percussió, cant.
També es pot fer llenguat-
ge musical, llenguatge rít-
mic, llenguatge informàtic.

conservatori de música 
isaac albéniz

ADREÇA: C. Dr. Gaspar Casal, 5 

HISTÒRIA DE L’EDIFICI
Va ser creat l’any 1942 pel mestre Francesc Ci-
vil. Actualment té la seva seu a la Casa de Cul-
tura de Girona, i l’integren aproximadament 
uns 500 alumnes i 65 professors. 
Els estudis de música que s’imparteixen són: Ni-
vell Elemental (comprèn des de P5 fins a 6è), i 
Nivell Mitjà o Grau Professional (consten de 6 
cursos que coincideixen amb els estudis d’ESO 
i Batxillerat).

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS
Arpa, Cant, Clarinet, Clavicèmbal, Contrabaix, 
Fagot, Fiscorn, Flauta de bec, Flauta traves-
sera, Guitarra, Harmònium, Instruments de 
corda polsada del Renaixement i del Barroc, 
Oboè, Orgue, Percussió, Piano, Saxòfon, Te-
nora, Tible, Trompa, Trompeta, Trombó, Tuba, 
Viola de gamba, Violí, Viola, Violoncel.

Música

sudoku musical

busca les diferències

55



EL BARRI de l’ESCOLA
El barri de l’Eixample comença a dibuixar-se a partir del projecte impulsat per l’arquitecte Eugeni Campllong 
a principis del s.XX i que urbanitza l’espai que comprèn l’antiga muralla que passava pel mercat (baluard de 
St. Francesc, també conegut com el Lleó) fins al carrer de la Creu.

El primer edifici que es va construir al barri de l’Eixample va ser el convent de les  Adoratrius. En la foto, 
cedida pel Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona, el podeu veure en el mar-
ge dret. Al seu costat es veu un camp de cols i ... tot fent volar la imaginació, podem veure que sota d’una ufa-
nosa col arrissada, comença a treure el cap un incipient edifici verd que a vista de lupa sembla xiuxiuejar-nos:

“Afanyeu-vos a fer-me grandiós i valuós perquè podria venir aquell bou del conte d’en Patufet i engo-
lir-se’m d’una rabiosa mossegada!”

Sortosament, el remugant va passar de llarg i l’edifici verd va reeixir en una escola que al llarg del temps se 
la va anomenar l’Escola de la Mercè, de Francesc Turró, del bisbe Lorenzana, col·legi Verd i finalment Escola 
Verd. I aquí estem, al servei de l’educació dels nens i nenes del barri de l’Eixample.

Han passat més de vuitanta-sis anys des que l’escola estava “sota la col” i, com tot el barri que l’envolta, ha 
experimentat una evolució important. Actualment el barri de l’Eixample és una de les zones amb més vita-
litat de la ciutat de Girona i que, com altres barris,  acull persones procedents d’altres països i cultures. Des 
de l’escola hem de contribuir perquè els nous veïns i veïnes incorporin un sentiment de pertinença al barri, 
vetllant perquè el repte d’equitat educativa sigui rellevant en el projecte d’escola.

També en el nostre Projecte Educatiu s’estableix que som una escola pública, catalana, innovadora, en fase 
de permanent canvi, vinculada a l’entorn social, natural i cultural i oberta a la comunitat educativa. Per 
aquest motiu, hem volgut, a través d’aquest monogràfic, posar en contacte als nostres nens i nenes, amb la 
realitat del barri. Hem treballat els diferent temes, des dels diferents àmbits curriculars de cada etapa i amb 
la intenció que siguin coneixedors tant dels bons serveis com  de les mancances del barri. Posem l’esperança 
que, en el futur, siguin ciutadans responsables i capaços de millorar la vida en el barri i en la ciutat.

Esperem que us agradi!

3



M E R C A D A L
B A R R I  V E L L

E I X A M P L E

P L A  D E  PA L A U - S A N T  PA U

S A N T  N A R C Í S

D E V E S A - G Ü E L L

12

A

D

B

E

J

F

H

H

G

C

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

16

17

15

14
13

l

l
l

4



C A R M E - V I S TA  A L E G R E

P E D R E R E S

L’ESCOLA VERD 6-9

PLAÇA MIQUEL SANTALÓ 10-13

EDIFICIS RELLEVANTS 14-17

ELS TRANSPORTS 18-21

LES ESCULTURES 22-25

ELS SERVEIS 26-31

CARRERS 32-35

PARCS INFANTILS 36-39

POBLACIÓ, DENSITAT I ÀREA 40-43

EL MERCAT 44-47

ESCOLES MÚSICA 55

EL BARRI DE 
L’EIXAMPLE

H

1

l

l

l

A

5



P3 
DE l'escola 

Els nens i nenes de l’escola participen en algunes de les propostes organitzatives que 

cada curs fa l’equip docent. La participació es canalitza a través de les reunions de dele-
gats de classe. En aquestes reunions es fan propostes que es debaten a tots els cursos i 

les conclusions es retornen a la reunió de delegats que, per consens o per votació, s’aca-

ba acordant i es porten a terme.

Aquest curs hem treballat sobre el dibuix del portal, els esmorzars perduts, la roba des-

pistada, el respecte pels equipaments de l’escola, idees per pintar jocs al pati, la música 

adequada pel timbre, disseny de la reixa per temps de flors i el tema del  monogràfic de 

la revista del curs.

En l’última reunió de delegats vàrem fer el buidatge de les percepcions emocionals que 
tenien els nens i nenes de les seva escola. Aquí les teniu:

A L’ESCOLA EM SENTO...
� A l’escola em sento alegre i tranquil.

� Quan arribo a l’escola em sento molt content perquè és l’únic 

lloc  on aprens quasi tot, així puc estar molt millor.

� Em sento com a casa. Per mi l’escola és molt divertida, té 

molts records i és molt verda.

� L’escola és un lloc on hi trobes amistats, aprens, escol-

tes, escrius. Jo em sento especial. L’escola és el meu món. 

Entra per la porta i descobreix tot el que pots sentir...

� M’agrada anar a l’escola perquè aprenc molt i és molt 

divertida. Vinc contenta a l’escola perquè tinc moltes ga-

nes d’aprendre i de veure als meus amics. Anar a l’escola 

em fa sentir molt feliç.

� A l’escola em sento molt a gust i ben acollida.
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P3 
DE 

L’ESCOLA M’AGRADA PERQUe...
� L’escola m’agrada perquè  hi ha els meus amics i cada dia el nostre 

cervell es fa més gran.

� M’agrada l’escola perquè m’han ensenyat a ser jo, a viure amb dis-

ciplina i ordre, però sempre respectant als altres.

� M’agrada l’escola perquè és divertida, al·lucinant i m’ho passo genial.

� L’escola m’agrada perquè jugo amb els amics i m’ho passo molt bé 

i aprenc coses noves. Jugo amb els jocs pintats a terra o parlo amb 

els amics. És molt divertit.

� M’agrada l’escola perquè a part d’aprendre molt, també em dona 

l’oportunitat de fer amics nous i fer activitats que mai havia fet.

� M’agrada molt l’escola perquè hi tinc molts amics, aprenc moltes 

coses i m’ho passo molt bé. Escola Verd ets la millor! El món no 

seria el mateix sense l’escola Verd.
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6è
A

VINC CONTENT/A A 
L’ESCOLA PERQUe/QUAN...
� Vinc contenta a l’escola quan sé que farem alguna ac-

tivitat xula o especial, també quan les assignatures que 

toquen m’agraden.

� Vinc contenta a l’escola perquè jugo tranquil·la al pati.

� Vinc content a l’escola perquè m’agrada llegir.

� Vinc a l’escola amb alegria perquè sé que farem classe, 

jugaré i m’ho passaré molt bé.

� Quan arribo a l’escola estic content perquè estic amb els 

meus amics i companys, i tots som una petita família.

� Quan arribo a l’escola estic molt contenta perquè tinc 

ganes d’aprendre en una escola tan bonica. Si toca ma-

tes, anglès o català m’és igual perquè de més gran ho 

agrairé.

� Vinc content a l’escola perquè m’ho passo bé amb els 

amics, m’agrada molt estudiar i m’agraden molt les tu-

tores perquè sempre venen amb alegria a l’escola.

cronologia*
1933 · Inauguració de les Escoles de la Mercè a càr-
rec de l’alcalde republicà MIquel Santaló. S’anome-
naven així perquè estaven situades al barri de l’Ei-
xample de la Mercè. Poc temps després va prendre 
el nom de grup escolar “Ramon Turró”. Les va disse-
nyar l’arquitecte municipal Ricard Giralt Casadesús. 
Constava de 3 graus, més un de preparatori de for-
mació professional i un parvulari.
1939 · Passa a ser un col·legi només per a nenes.
1964 · El col·legi torna a ser mixt. Canvien el nom, 
passa a dir-se Bisbe Lorenzana.
A principis dels 70, per tal de satisfer la demanda 
d’escolarització a causa de l’enorme creixement del 
barri, l’escola va ampliar-se fins a disposar de 20 
aules i més de 700 alumnes matriculats.
Als anys 90 va començar una nova renovació. Es 
varen anar reduint classes fins a quedar 9 grups clas-
se: 3 d’educació infantil i 6 de primària, amb un total 
de 225 alumnes aproximadament. Com que la gent 
del barri el coneixia amb el nom de col·legi Verd, ja 
que la façana sempre ha estat pintada d’aquest color, 
a principis dels 90, el Departament d’Ensenyament, a 
petició del Consell Escolar del centre, va acceptar el 
canvi de nom pel de Col·legi Verd.

*Cronologia extreta del tríptic commemoratiu del 75 è 
aniversari de l’escola Verd, editat 2008. 
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P3

Taller de 
fotografia
La plaça Miquel 

Santaló amb ulls 

d’infant.

hem après

A la classe de P3 hem après que Miquel Santaló 

va ser mestre i alcalde de Girona. Va ser qui va 

inaugurar la nostra escola.
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P3La Plaça Miquel Santaló

Aquesta plaça fa molt i molt de temps era aixÍ:
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P3 Amb material reciclat hem 
construït les nostres pròpies 
guitarres per jugar a l’aula!
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P3

   

VOSALTRES  
TAMBÉ HI VEIEU  

UNA GUITARRA?

Aprofitant la forma de 

guitarra de la plaça, a música 

hem descobert com és i 

com sona una guitarra 
elèctrica gaudint d’un 

petit concert en directe. 
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1. La Comissaria de la Policia 
Municipal juntament amb la 
Delegació d’Hisenda tenen una 
corba còncava a la façana, mentre 
el Garatge Forné té una corba 
convexa.

2. La Casa Colomer i la Casa 
Corominas són els únics edificis que tenen sis balcons.

3. L’edifici anomenat Casa Corominas té una tribuna a la façana frontal.

4. A la Comissaria de la Policia 
Municipal de façana corbada hi 
trobareu tres banderes a dalt del 
portal.

5. La Casa Colomer es troba entre dos edificis més alts i del mateix color de la casa.

6. El Bolet és l’edifici que destaca per 
la seva altura.

6èA
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1. La Comissaria de la Policia 
Municipal juntament amb la 
Delegació d’Hisenda tenen una 
corba còncava a la façana, mentre 
el Garatge Forné té una corba 
convexa.

2. La Casa Colomer i la Casa 
Corominas són els únics edificis que tenen sis balcons.

3. L’edifici anomenat Casa Corominas té una tribuna a la façana frontal.

4. A la Comissaria de la Policia 
Municipal de façana corbada hi 
trobareu tres banderes a dalt del 
portal.

5. La Casa Colomer es troba entre dos edificis més alts i del mateix color de la casa.

6. El Bolet és l’edifici que destaca per 
la seva altura.

6èAedificis rellevants
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6èA

Al barri hi ha tres edificis noucentistes, tots del mateix 
arquitecte, Rafael Masó. 

La Casa Colomer (1), la Casa Corominas (2)  
i la Casa Gispert-Saüch (3).

Per saber més informació sobre modernisme i 
noucentisme a Girona:  
http://www.rafaelmaso.org/docs/ruta_maso.pdf

1 2

3
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6èAabans i ara

LLEGENDA PER AL PLÀNOL DE LES PÀGINES 4-5:  
A. Casa Colomer  |  B. Casa Gispert-Saüch  |  C. Casa Corominas  |  D. Comissaria de la Policia Municipal  |  E. Delegació d’Hisenda

F. El Bolet  |  G. Garatge Forné  |  H. Mercat del Lleó   |  I. Facultat de Medicina  |  J. Delegació de la Generalitat
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P5
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P5
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4t

1. Quatre Putti

4. Creu 10. Les lletres toves

5. De profundis

7. Monòlit a les ciutats pubilles de la sardana

9. A Salvador Espriu

2. Perns

3. Dues falses columnes
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4tEscultures

(Situades en el plànol del barri pàgina 4)

6. A la Vellesa

12. Indústria, Agricultura i Pesca

8. El Lleó

14. Foques

11. Monument 
Commemoratiu de la Constitució 

Espanyola de 1869 13. Brollador dels vuit caps 15. 31 Relleus de ceràmica

17. A la Vellesa16. Planeta Fus
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4t  escultures

The real  “LLETRES TOVES”

Torres Monsó, a sculptor, built them.

They are in Pompeu Fabra square.

There are four letters: A, B, C and Q.

Torres Monsó wanted the children to 

play with them.

They are made of metal.

They are blue, red, orange and 

yellow.

Our “SOFT LETTERS”

We have modeled them.

They are in different places.

There is all the alphabet.

We have put Playmobil figures 

playing with the letters.

Our letters are made of plasticine.

We have made them in lots of 

different colours.

LLETRES TOVES versus SOFT LETTERS
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1r Serveis del barri
Activitat 

d’ordenar lletres

Ordena les lletres per trobar 

noms d’oficis i professions.
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1rActivitat de relacionar

Relaciona els noms dels oficis/professions amb 

les seves definicions i les il·lustracions.  

A

B

C

D

E
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1r

SERVEIS I OFICIS
Busca 10 oficis o professions que podem 

trobar al nostre barri. 

BOMBERS

DEPENDENTS

DOCTORS

ESCOMBRIAIRES

JARDINERS

MESTRES

PALETES

PERRUQUERS

POLICIES
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Quins d’aquest 
serveis falten en 

el barri?

Quins d’aquests serveis 

falten en el barri?  

Encercla’ls o marca’ls amb 

una creueta.

1rServeis del barri
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3r

Per a nosaltres és molt important aquest carrer perquè hi ha 

la nostra escola, en el número 32.

Quan venim cap aquí veiem moltes botigues i al costat de 

l’escola hi ha la clínica Girona.

És un carrer molt transitat tant per vehicles com per vianants.

Té una longitud de 640 metres i el codi postal és 17002.

Joan Maragall(1860-1911) va ser un poeta i escriptor català. I aquest 

carrer porta aquest nom en record seu.

Un dels seus néts és Pascual Maragall que va ser president de la Ge-

neralitat de Catalunya(2003-2006).

Nosaltres ens 
hem centrat en 

els carrers que 

estan a la vora 

de la nostra 
escola perquè 

són pels que 
passem cada dia 

i tenim curiositat 

per saber per 
què es diuen així 

i observar què hi 

podem trobar en 

cada un d’ells.
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3r

En aquest carrer hi trobem la porta del pati de 
la nostra escola i és per aquí on entrem i sortim 
cada dia. Per tant és molt conegut per nosaltres.
Té una longitud de 541 metres i el seu codi postal 
és 17002.

Porta el nom d’un bisbe de Girona. Va se investit 
l’any 1775. Va estar a Girona més de 20 anys fins 
a la seva mort.

Es va preocupar molt per la cultura i l’ensenyament 
i sempre va estar a favor dels més desfavorits.

En aquest carrer trobem l’església dels clareti-
ans  i la clínica Bofill.

També hi ha moltes botigues i alguns bars. A les 
hores punta és molt transitat.

Té una longitud de 372 metres i el seu codi 
postal és 17002.

Sant Antoni Maria Claret (1807-1870) va ser un 
religiós català i es va dedicar a organitzar mis-
sions populars a Catalunya. Aquest carrer porta 
el seu nom en record seu.
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3r

Aquest carrer es troba darrera de la nostra escola. 

No és gaire llarg ni ample, però és molt transitat 

i alguna gent li diu “el carrer dels metges” perquè 

aquí hi ha moltes consultes mèdiques.

La seva longitud és de 268 metres i el codi postal 

és 17002.

Juli Garreta i Arboix (1875-1925) és considerat 

com un dels compositors sardanistes més im-

portant de la història.

Va néixer a Sant Feliu de Guíxols i allà hi ha una 

escultura en el seu honor.

Aquesta plaça es troba en la intersecció del car-

rer Joan Maragall i l’Avinguda de Jaume I.

És una plaça que està molt a prop de la nostra 

escola i sempre hi passem quan anem a fer al-

guna activitat al barri vell.

És molt bonica i porta el nom d’una reina que 

va néixer a Fortià l’any 1371 i es va casar amb 

Pere IV el Cerimoniós de la corona d’Aragó.

Ens agrada molt el nom d’aquesta plaça perquè 

a la classe també tenim una Sibil.la. 
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3r

És un dels carrers importants del nostre barri. És 
molt llarg, 1.664 metres. Té dos codis postals, 
17002 i 17003. Això és perquè hi ha un tram del 
carrer que ja pertany a un altre barri.
Li van posar aquest nom perquè està orientat 
al migdia.

És un carrer molt transitat i un dels més am-
ples que hem trobat.
Hi ha moltes botigues i restaurants. També hi 
ha parades d’autobús.
Alguns nens de la classe viuen en aquest carrer.

Aquest carrer és un dels més 
amples de Girona, per això 
s’anomena Gran Via.

Només una part d’aquesta 
avinguda pertany al nostre 
barri, des del mercat del Lleó 
fins a la plaça Marquès de Camps.

El seu nom prové d’un rei, Jaume I el conqueridor 
(1208-1276).

Era rei d’Aragó, Mallorca, València, comte de Bar-
celona, comte d’Urgell i senyor de Montpeller.
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P4Parcs Infantils
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cilíndrica
6èB LA POBLACIÓ

HABITANTS  
DE L’EIXAMPLE CENTRE

Any 2018

EDATS POBLACIÓ

0-14 anys 13,65%

15-64 anys 61,33%

65 o més 25,02%

Girona 100.266 h

Eixample centre 40.312 h

Resta de Girona 58%

Eixample centre 42%

ÀREA
EIXAMPLE 
CENTRE

Girona 39,12 Km2

Eixample centre 0,48 Km2

L’Eixample centre ocupa un 1,22% de l’àrea 
total de Girona
PERÍMETRE = 3,25 km
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co
nv

ex
quadrilàter

cilíndrica

El mirall convex 
amplia la visió 
per faciliar la 
sortida d’un 
pàrquing.

6èBMIRADA MATEMÀTICA
quadrangular

Aquesta columna 
té forma cilíndrica.

Situada a l’Escola 
de música.

Carretera de 
Barcelona. col

um
na

A les finestres del mercat hi podem veure 
unes columnes cilíndriques i els vidres amb 

forma quadrangular.

Plaça Calvet i Rubalcaba.

El panell del rètol del Mercat del Lleó té 

forma de quadrilàter. Està sostingut per unes 

columnes disposades paral·lelament.

Plaça Calvet i Rubalcaba.
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Latitud

Triangle Paral·leles

A la imatge es poden 
observar cercles 
amb triangles 
circumscrits. Al 
costat dret s’observa 
una columna amb 
forma rectangular.

La foto és a l’entrada 
d’un restaurant del 
carrer Joan Baptista 
de la Salle.

En aquest edifici, 
les façanes estan 
disposades de 
manera que el fa 
semblar cilíndric. 
Les finestres són 
rectangulars.

Plaça Joan Brossa.

Angles 

angle recteA
gu

t

C
ili

nd
re

cer
cle

rectangular

Una reixa amb barres paral·leles  
i perpendiculars.

Plaça Calvet i Rubalcaba

Les dues façanes formen un angle recte, però 

vist des de baix sembla un angle agut. Es 

poden veure línies perpendiculars i paral·leles.

Cantonades c/ Pare Claret darrere la carretera 

Barcelona.

6èB
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cilíndriques

La porta d’entrada 

de l’Escola Verd 

mostra una simetria. 

Hi ha dues columnes 

cilíndriques. També 

hi apareix el número 

del carrer. Els 

graons tenen forma 

d’ortoedre.

Carrer Joan 

Maragall.

Coordenades de 

l’Escola Verd:

Latitud: 41º58’43” 

Nord

Longitud: 2º49’14” 

Est

Altitud: 70 m qua
dra

t
Latitud

Simetria

El logotip d’aquest cartell és quadrat. A dins de la figura es pot veure una simetria en les formes.

Carrer Francesc Ciurana.

Aquesta imatge representa un fractal 
d’un avet que està a la gasolinera del 

carrer de la Creu

6èB

Paral·leles

C
ili

nd
re
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2nMercat del Lleó
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Vols saber si ets 
un expert en 
la història del 
Mercat del Lleó?
Contesta aquestes 10 preguntes  
i comprova-ho.
1. El Mercat del Lleó és l’únic mercat 

municipal cobert de Girona?
2. La càrrega i descàrrega es fa per la 

mateixa porta?
3. En quines parades no es ven menjar?
4. Quin producte és més fresc, el del 

mercat o el del supermercat?
5. Com  es diu la parada que només 

ven embotits?
6. Per quantes portes diferents puc 

entrar al mercat?
7. Aquest mercat sempre s’ha dit 

Mercat del lleó’?
8. A on es feia el primer mercat de 

Girona?

9. El mercat, el plataner i el monument 
«L’exèrcit als herois», són tres 
elements que identifiquen la plaça...

10. Podem trobar parades dins i fora 
del mercat tots els dies?

2n
Relaciona les fotografies amb les notes adhesives de la il·lustració.

Visita al mercat

1 2 3

A B C

1. SI.   2. SI   3. QUIOSC I FLORISTERIA.   4. EL 
DEL MERCAT.   5. XARCUTERIA.   6. PER 6 

PORTES   7. NO, ES DEIA MERCAT MUNICIPAL 
D’ABASTAMENTS.   8. A LA PLAÇA DE LES 

COLS (ON ARA HI HA LA RAMBLA).   9. PLAÇA 
FRANCESC CALVET I RUBALCABA     10. SI.
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l’ENTREVISTAT

–Com li agrada més el barri, actualment o quan era petit? 
–M’agrada molt ara perquè és un espai de moltes oportuni-

tats, és un barri molt comercial… Penseu que quan jo era 
petit a partir del carrer Emili Grahit hi havia molts camps i 
quasi cap edifici. Jo vivia a Palau, per mi anar a Girona era 
com anar a un altre poble.  Era bo,  tothom es coneixia, jo 
sabia on vivien els amics que em podien ajudar. 
Ara la ciutat s’ha fet molt gran però també 
té les seves coses bones. Em quedaria 
amb el cràter romàntic que era abans 
però també em quedaria amb el bo 
d’una ciutat que ha crescut. Ara a 
Girona s’hi fan moltes activitats. 

–Quina és  la seva tasca com a regidor 
de barri?

–Com que no podem arribar a tothom 
fem reunions amb les entitats del barri. 
És més important del que la gent es pensa, com que les ciu-
tats són molt grans és molt difícil conèixer de primera mà 
els problemes de la gent. Jo crec que hi hauria d’haver un 
regidor exclusiu  per tots els barris que controlés les proble-
màtiques, és molt important saber de primera mà les neces-
sitats de la gent.

–Quant temps fa que exerceix aquest càrrec? Li agradaria un 
càrrec diferent?  

–Ara fa vuit anys. Jo havia de ser regidor de cultura però 
per uns problemes vaig ser regidor d’urbanisme i acti-

vitats, després de sostenibilitat i ara sóc regidor de 
cultura. Sóc dels pocs regidors que ha conegut, 

5è

CARLES RIBAS GIRONÈS

REGIDOR  DE CULTURA I DEL BARRI  

DE L’EIXAMPLE
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durant 8 anys, el 80% de les regidories de l’ajuntament. El 

que més m’agrada és cultura, és una feina molt bonica. Si 

hagués de canviar potser en faria una que no es veu, la regi-

doria d’interior. És qui controla que els projectes es facin bé, 

no surts mai als diaris perquè la feina es fa des de dins els 

ajuntaments.  

–Per què va voler ser regidor d’aquest barri?  
–Perquè jo visc al barri de Sant Pau i la meva feina està a la 

plaça del Marquès de Camps, la Marta va decidir que jo por-

tés les dues regidories: Eixample i Pla de Palau. És perquè visc 

i treballo en aquests barris. 

–Que és el que més li agrada d’aquest barri?  
–A mi el que m‘agrada molt i molt d’aquest 

barri és la Plaça Carlemany, coneguda com 

a plaça del puro... té molts noms. Crec que és 

un espai magnífic perquè hi hagi activitat a l’Eixample, és un 

barri on falten molts espais per a poder fer coses a l’aire lliu-

re i una altra cosa que m’agrada molt és el riu Onyar. A mi 

m’agradaria poder arreglar el riu Onyar, però és una cosa 

que val molts diners i no ho hem pogut fer.  

–Què creu que es pot millorar?  
–Jo crec que el tema dels cotxes, la contaminació, el proble-

ma a l’escola Verd amb les altes tem-

peratures que heu d’aguantar, entre 

la Generalitat i l’Ajuntament no ho 

acabem de solucionar. Arreglaria 

aquests temes. 

–Creu que d’aquí uns 10 anys el barri haurà canviat molt? 

Com s’imagina que serà? 

–Totalment, com un mitjó. Primera per la desaparició de la 

clínica Girona, allà hi haurà un edifici que tindrà un cen-

tre comercial i d’un parell de plantes. Això motivarà que 

el carrer Joan Maragall canviï, les voreres passaran a ser 

de 1’80m, seran unes voreres molt amples i també afectarà 

al carrer Juli Garreta que està ple de consultoris mèdics i 

potser alguns es traslladaran a la carretera Barcelona. Es 

veurà molt reduït el moviment de vehicles, la bicicleta i el 

patinet agafaran més protagonisme. Crec que serà el barri 

per les persones, els nens i els joves on hi haurà menys 

vehicles.

–En aquest barri pot funcionar un sistema de recollida 

porta a porta, podrà ser ben rebut pels veïns?

–Uff… Jo crec que falta molta cultura dels ciutadans per en-

tendre el porta a porta i al mateix temps falta que hi hagi 

espai als pisos per poder-lo fer. Heu de pensar que necessi-

to espai per guardar el vidre, els envasos, el 

cartró, ja que no els podràs treure cada 

dia. Els pots treure un cop a la setmana.

És el futur?... Sí. Penseu que ens gastem 

més de 12 milions d’euros en recollida 

d’escombraries a la ciutat de Girona, 

són molts i molts diners.

Jo crec molt amb el porta a porta però s’ha 

d’educar molt a la gent. Hem d’anar adquirint 

bons hàbits i per mi el pas de futur és el porta a porta n 

5èCarles Ribas Gironès
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–Qui proposa les activitats que organitza l’as-
sociació? 
–Hi ha una junta directiva, sempre intentem 

que hi vingui gent jove. Les activitats les de-

cidim en junta, tothom pot fer propostes, tot-

hom. Des dels pares, als nens. Estem oberts a tothom.  

–Quan feu les activitats hi assisteix molta gent? En voleu fer 
de noves?

–Les activitats on hi ha més assistència són les que es fan a 

fora al carrer, a les activitats de dins el local acostuma a 

venir gent més gran i a les del carrer ve molta gent,  molts  

nens i nenes. Ens falta públic de les edats compreses entre 
nens i gent gran.  

–Quan es va crear l’associació de 
veïns de l’Eixample?

–Es va constituir l’any 2002 per-

què volien fer un pàrquing soter-

rat al carrer de la Creu. Els veïns no el volíem, el carrer és molt 

estret i suposava massa trànsit. Els veïns ens vam associar per 

parar aquesta iniciativa. 

–Heu pres alguna iniciativa al barri que no hagi agradat a la gent? 
–Sí, moltes. Per exemple al barri s’ha instal·lat un detector 

de soroll. L’ajuntament ho fa per detectar els decibels que 

té aquest barri al llarg del dia. Nosaltres hem demanat que 

en posin un altre a un parell de carrers on hi ha bars que fan 

molt soroll, ara hi ha gent del barri que en reclama més però 

no podem arribar a tothom. Mai pots fer content a tothom.

AMÈLIA GONZÁLEZ GENTO

PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I 

VEÏNES

l’ENTREVISTADA5è
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–Fa moltes reunions com a presidenta? 
–La  junta fa reunió  un cop al mes, però també tenim altres 

reunions. Com a associació formem part de la federació, 
que és el conjunt d’associacions de Girona on intentem 
prendre decisions de ciutat. Hi ha setmanes que tenim tres 
o quatre reunions, per mi són moltes, ja que aquesta és 
una feina de voluntariat i és molta la dedicació que hi 
aportem. 

–Li agrada formar part de l’associació de veïns? 
–Sí, clar que m’agrada. Sóc presidenta des de l’any 2012, i ara 

crec que he de donar pas a la gent. Es tracta que la gent nova 
aporti noves idees, quan portem molts anys les mateixes per-
sones ens estanquem. Necessitem gent nova i gent jove. 

–Què creu que es pot millorar?
–El barri necessita moltes coses. Ens falta bibliote-
ca, centre cívic, equipaments esportius i CAP. Tot 
està fora del nostre barri, tenim la Biblioteca Carles 

Rahola però està a Sant Pau.
Al barri no tenim CAP i  molta gent ens ho demana, abans 

en teníem un i l’han traslladat a Montilivi. Heu de pensar 
que al barri hi ha molta gent gran. Fa molts anys que ho 
estem reivindicant. Ens falta tota mena d’equipaments.  

–Per quin tema concret hi ha més queixes?
–Tenim des de fa un parell d’anys problemes amb 

la delinqüència. Des de la taula de la seguretat 
s’insisteix que és un barri molt segur, però com 
a veïna trobo que el nombre d’incidències és 

força alt. Incidències vol dir un estirament, intent d’entrar a 

un pis... Els últims dos anys la inseguretat a l’Eixample s’ha 

incrementat.

–Què és el que més li agrada d’aquest barri? 
–M’agrada la diversitat de gent que hi ha.

M’agrada la tranquil·litat del barri, m’agrada que 

és un barri modern, ampli, amb molta llum i molta 

cultura.

–El turisme actualment és un problema 
per aquest barri?

–Des del meu punt de vista crec que el 

turisme és bo per la ciutat i en concret 

al barri no el patim. El Barri Vell sí que 

el pateix i molt. El turisme deixa diners i 

aquests diners fan créixer la ciutat, però 

l’excés de turisme pot generar problemes 

a una part de la gent. 

–En aquest barri pot funcionar un sistema de recollida porta a 
porta, podrà ser ben rebut pels veïns? 

–El porta a porta... ara ho estan intentant a Sant Daniel. Jo pen-

so que el tema de les escombraries és un tema que s’ha de so-

lucionar. Falta conscienciar la gent. Personalment pen-

so que estèticament els contenidors són molt lletjos. 

Volíem soterrar-los però el preu és molt elevat i 

tampoc és molt pràctic. Els tècnics diuen que els 

contenidors soterrats són més difícils de netejar i 

després hi pot haver males olors n

5èAmèlia Gonzàlez Gento
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Escola de teatre del carrer Doctor 
Gaspar Casal 

Escola de Dansa  de la Rda. Pare Claret

Escola d’arts marcials del Carrer de 
la Rutlla

Centre de Defensa Personal de la 
Travessia de la Creu 

Centre de Ioga del carrer  Francesc 
Ciurana. 

Centre de Ioga del carrer La Salle

 A partir dels 7 anys.

A partir dels 3 anys.

A partir dels 3 anys.

Kick boxing (entre 4 i 10 anys) la resta 
d’activitats a partir de 10 anys.

A partir de 18 anys o menors 
acompanyats.

A partir de 18 anys.

Malabars, circ, trapezi, teatre, treball 
del cos...A més de les habilitats del 
circ es poden fer diferents tipus de 

teatre (musical, gestual, d’objectes…)

Ballet i jazz.

Es practiquen arts marcials coreanes: 
Taekwondo, hapkido, defensa personal 

i armes orientals.

Esports de defensa personal:  
Kick boxing, defensa personal.

Ioga. Sistema de tècniques i disciplines 
físiques i psíquiques que permeten a 
l’individu arribar a descobrir la seva 
veritable naturalesa i experimentar 

aquesta unió amb el Tot.

 Gimnàs del carrer Emili Grahit

Gmnàs del carrer Cor de Maria

ESPAIS

A partir de 16 anys.

A partir de 16 anys i menors 
acompanyats d’adults.

FRANJA D’EDAT ADEQUADA PER 
PRACTICAR L’ACTIVITAT

Entrenament de força i cardiovascular. 

Tipus d’entrenament físic basat en els 
hàbits i moviments bàsics del paleolític.

ACTIVITATS QUE ES PODEN PRACTICAR

EF espais per fer esport
GIMNASOS

TEATRE / CIRC / DANSA

ARTS MARCIALS / IOGA
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PARC DEL MIGDIA

Parc del Migdia. Carrer Oriol 
Martorell i Codi, 14, 17003 Girona

Parc de Salut. Camp de Mart

Zona Esportiva la Devesa. 

Passeigs del parc

Zona Verda. Zones amb gespa.

Totes les edats.

A partir de 14 anys.

A partir de 14 anys.

Totes les edats

Totes les edats.

Es poden practicar molts tipus 
d’esport però no hi ha pistes 

senyalitzades i tu has de portar el 
material.

Activitats de tonificació i força

Natació (estiu), Volei platja, Tennis i 
Pàdel.

Córrer, passejar, Nordik walking. 
Practicar activitat física amb un 

paisatge preciós.

Ioga, Disc volador, etc.  
Passar-ho bé practicant esport en 

companyia.

EspaiCaixa Girona. Pl. del Poeta 
Marquina, 10, bxs.17002 Girona

ESPAIS

A partir de 55 anys

FRANJA D’EDAT ADEQUADA PER 
PRACTICAR L’ACTIVITAT

Dins l’apartat d’activitats “Benestar i 
Salut”, es poden fer un ampli repertori 

d’activitats físiques o de Teatre 
especialment dirigides a majors de 55 

anys. És totalment gratuït.

ACTIVITATS QUE ES PODEN PRACTICAR

EF

PARC DE LA DEVESA.PASSEIG DE LA DEVESA, 38, 17007 GIRONA

GRANS PARCS PROXIMS AL BARRI

INSTAL.LACIONS ESPECIFIQUES PER A LA GENT GRAN
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1. It’s in a square. It’s near a big 
old tree and the river. It has 
a famous sculpture of a lion 
in front of it. You can buy 
fruit, fish and meat there.

2. It’s opposite a school. It’s 
between a children’s clothes 
shop and an accessories 
shop. You can buy jeans, 
jackets and t-shirts there.

3. It’s between a bakery and 
a car park. It’s opposite a 

building under construction. 
You buy flowers there.

4. It’s next to a clinic. It’s 
opposite a clothes shop. 
You learn Maths, Catalan, 
English...there.

5. It’s next to a church and 
opposite an insurance office. 
You can buy books and 
school items there.

6. It’s between a cafe and a 

clothes shop. It’s opposite a 
clinic. You can buy mobile 
phones and computers 
there.

7. It’s between a kitchen utensil 
shop and a restaurant. It’s 
opposite a hotel. You go 
there when you want to eat 
a pizza for dinner.

8. It’s between a clothes shop 
and a jewellery shop. It’s 
opposite a big square. You 

go there when you can’t see 
properly.

9. It’s between a clothes shop 
and a florist’s. It’s opposite 
a small park. You go there 
when you don’t feel very 
well.

10. It’s next to a toy shop. It’s 
opposite the train station. 
You can have breakfast, 
buy sandwiches and have a 
coffee there. 

English CROSSWORD. LET’S GO SHOPPING!

ANSWERS: 1.MARKET  2.CLOTHES SHOP  3.FLORIST’S  4.SCHOOL  5.BOOKSHOP  6.COMPUTER SHOP  7.PIZZERIA  8.OPTICIAN  9.PHARMACY  10.BAKERY

1.

2.

.7

6.

3.

4.

8.

5.

9.

.10
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escola de música 
municipal

ADREÇA: Ctra. Barcelona, 70 

HISTÒRIA DE L’EDIFICI
Aquest edifici va ser construït l’any 1913 i es va 
acabar l’any 1932. Va ser construït per Rafael 
Masó i li va posar de nom, Casa Ensesa i Fa-
rinera Monserrat.

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS
Piano, acordió, violí, vio-
la, violoncel, contrabaix, 
guitarra, flauta de bec, 
flauta travessera, saxò-
fon, clarinet, oboè, fagot, 
trompa, trompeta, trombó 
i tuba, percussió, cant.
També es pot fer llenguat-
ge musical, llenguatge rít-
mic, llenguatge informàtic.

conservatori de música 
isaac albéniz

ADREÇA: C. Dr. Gaspar Casal, 5 

HISTÒRIA DE L’EDIFICI
Va ser creat l’any 1942 pel mestre Francesc Ci-
vil. Actualment té la seva seu a la Casa de Cul-
tura de Girona, i l’integren aproximadament 
uns 500 alumnes i 65 professors. 
Els estudis de música que s’imparteixen són: Ni-
vell Elemental (comprèn des de P5 fins a 6è), i 
Nivell Mitjà o Grau Professional (consten de 6 
cursos que coincideixen amb els estudis d’ESO 
i Batxillerat).

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS
Arpa, Cant, Clarinet, Clavicèmbal, Contrabaix, 
Fagot, Fiscorn, Flauta de bec, Flauta traves-
sera, Guitarra, Harmònium, Instruments de 
corda polsada del Renaixement i del Barroc, 
Oboè, Orgue, Percussió, Piano, Saxòfon, Te-
nora, Tible, Trompa, Trompeta, Trombó, Tuba, 
Viola de gamba, Violí, Viola, Violoncel.

Música

sudoku musical

busca les diferències
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