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Girona viu un moment dolç. La 
ciutat és vital, activa, dinàmica. 
Hem superat per primera vegada 
en la nostra història els 100.000 
habitants, una xifra simbòlica, però 
que vol dir que la ciutat creix i és 
atractiva, i que ens ha d’enorgu-
llir, ens ha de motivar encara més 
a encarar els reptes de futur que 
tenim al davant. En tot cas, és una 
demostració de la maduresa que 
hem assolit, i de com hem conso-
lidat un model propi de qualitat de 
vida, atenció a les persones, desen-
volupament econòmic i creixement 
sostenible. Tenim un teixit social i 
econòmic capaç de generar noves 
oportunitats, i oferir perspectives 
de futur a tots els qui formem part 
de Girona. És evident que tenim 
reptes a afrontar però ho farem 
com s’ha fet sempre, amb treball i 
consensos.

Això és gràcies a que tots 
compartim aquest projecte col·lec-
tiu, que neix en allò que ens és més 
proper: el nostre carrer, el nostre 
barri. Vista Alegre i el carrer del 
Carme és un exemple d’aquest 
sentiment, que va de baix a dalt, i 
que amb la col·laboració de tots i 
la bona entesa entre Ajuntament i 
veïns ens permet avançar i millorar. 
Són moltes les coses que hem fet 
i els nous serveis i obres de refor-
ma al barri, i tenim també projectes 

molt importants que ja estan enca-
minats: la construcció d’una passe-
ra sobre l’Onyar per a vianants i 
bicicletes que uneixi amb Montili-
vi, o la reforma de la part final del 
carrer del Carme des del pont de 
l’Areny. La prioritat és potenciar els 
vianants, per donar cada vegada 
més vida al barri.

En aquest sentit, desitjo que 
aquests dies de festa major siguin 
un punt de trobada de veïns i 
veïnes, on aprofiteu per conversar i 
compartir experiències, amb famí-
lia i amb amics. I agraeixo també 
la implicació de tothom en l’or-
ganització de la festa i dels actes 
que feu durant tot l’any, especial-
ment a l’Associació de Veïns Vista 
Alegre-Carme, amb qui sempre 
és un plaer col·laborar. Vull desta-
car la generositat de tothom qui ha 
treballat sempre en l’associació, i el 
seu compromís amb el barri. És així 
com entre tots fem cada dia una 
millor ciutat on viure-hi.

Molt bona festa major!!

nserrat
Resaltado
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allà on ara hi tenim “el Forat del 
Pont”, deixat, fosc i sempre brut. El 
Pla general d’Ordenació Urbana del 
2002 ja preveia l’espai lliure d’edifi-
cacions. Són molts anys de desí-
dia municipal i els veïns hem deci-
dit que ja n’hi ha prou.

Amb pocs mesos la nostra 
reivindicació ha tingut molt bona 
acollida i el més important, hem 
aconseguit esgarrapar una quants 
euros del pressupost municipal 
vigent per iniciar el primer estudi 
de viabilitat del projecte. Tot és 
començar! Ser a l’agenda munici-
pal ens omple d’esperança i farem 
seguiment perquè cap govern es 
torni a oblidar de nosaltres.

El mes de gener vam fer una 
xocolatada reivindicativa per 
presentar-nos als veïns i als grups 
politics com el que som. Un grup 
de gent amb molta empenta deci-
dits a convertir el Forat del Pont, en 
un gran pas de vianants i bicicletes 
per sobre el riu. Volem 45 metres 
de passera per escurçar caminades 

El Temps de Flors 2019 de Girona, 
ja queda enrere, però la gent del 
nostre barri tenim molt viva la 
imatge del pont virtual aixecat 
sobre l’Onyar per reivindicar que 
ara és Temps de Ponts i que aquí, al 
final del Carrer del Carme, n’hi falta 
un.

“Aquí hi falta un pont”. Ho hem 
pintat amb alegria en un mural al 
carrer, ho hem cantat, ho tenim 
penjat al web i ho passem boca-ore-
lla cada dia perquè ja fa molts dies 
i molts anys que ho sentim a dir. 
“Aquí hi falta un pont”, és el clam 
reivindicatiu de la Plataforma de 
Veïns pel Pont Carme-Montlivi.

La Plataforma va néixer el 
passat mes de novembre. Reunits 
al nostre local social, un bon grup 
de veïns de Vista Alegre, vam reco-
llir una antiga mobilització i ens 
vam organitzar amb l’objectiu de 
reivindicar la promesa incompler-
ta d’una passera per sobre l’Onyar, 
entre el Carrer del Carme i Emili 
Grahït a l’alçada del final del carrer 
Julia de Chia. Des del minut zero 
s’hi va sumar també gent de l’altra 
banda del riu. L’associació de veïns 
de Montilivi, i la nostra, hi donen 
suport. També s’hi ha afegit l’As-
sociació de Comerciants del barri. 
Aquesta és una reclamació gaire-
bé històrica dels nostres veïns. Era 
el 2006 quan es va enderrocar l’edi-
fici del carrer Carme, número 54, 

És temps de 
ponts a Vista 
Alegre
Núria Serrat, maig 2019
Plataforma de Veïns 
pel Pont Carme-Montilivi
http://pont.veinsvistalegrecarme.cat - 
pontcarmemontilivi@gmail.com
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que a vegades arriben a un quilò-
metre. A Vista Alegre, necessitem 
via directe al CAP de Montlivi i a 
l’Escola Pericot i volem apropar a 
tots els veïns, els comerços, espais 
i serveis que compartim a banda i 
banda del riu.

Entre Les Pedreres i l’Onyar , el 
Pla de Vista Alegre acull el nostre 
barri al llarg del carrer del Carme 
que al seu tram final, és un cul 
de sac amb molts habitants i cap 
servei, que necessita obrir-se i revi-
talitzar-se. El dia de la Xocolata-
da Reivindicativa i el dia del vermut 
d’Inauguració del Pont Virtual, 
vam omplir el Forat del pont de 
gent. Això ens fa molta il·lusió. Ens 
agrada molt que hi hagi vida i que 
hi passin coses als sectors oblidats 
de la ciutat com aquest. El barri no 
s’acaba al Pont de la Font del Rei.

Com diu el nostre manifest,

“... Estem convençuts que el pont 
Carme-Montilivi, donarà molta 
vida al nostre barri i posarà fre a 
la degradació incipient del final del 
carrer Carme, però també pensem, 
que serà una bona inversió de 
ciutat. Enllaçant Carme i Emili 
Grahit, fem créixer Vista Alegre i 
ampliem Montilivi, a la vegada que 

connectem aquests últims veïns, 
amb les Pedreres.

Un pont en aquest punt, serà 
també una nova entrada al futur 
Parc de les Pedreres. També, una 
oportunitat al mapa escolar i una 
nova connexió a la xarxa de carri-
ls bicis de la ciutat. Sense oblidar 
que serà també una mesura de 
seguretat, ja que quan puja el riu, 
els veïns som testimonis de molts 
creuaments arriscats per la passe-
ra actual d’arran d’aigua.

Els ponts escurcen distancies 
i afavoreixen la mobilitat . Cada 
persona que camina o pedala 
és un cotxe menys. Amb el pont 
Carme-Montilivi, tothom hi guanya! 
Girona sempre ha aixecat ponts 
mirant cap al centre. Ara ens toca 
a nosaltres! …”

Els primers vianants del nostre 
pont han sigut de flors i de ferro. La 
gent de carn i ossos estem espe-
rant. Des de la Plataforma de Veïns 
pel pont Carme Montilivi ho fem 
amb mola il·lusió i us convidem a 
sumar-vos al nostre grup de veïns 
mobilitzats . BONA FESTA MAJOR 
A TOTHOM!

Mural d’Oriol Tuca al Forat del Pont. Carrer Carme, 
54. Gener 2019
Font: Enric Garcia

Pont virtual sobre l’Onyar. 
Temps de Flors 2019 
Font: Enric Garcia


