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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!!
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Benvolguts veïns i amics de 
Vista Alegre

Amb la perspectiva d’un any de 
treball de la nova Junta de l’As-
sociació que el febrer del 2018 
vàrem agafar les regnes de l’entitat 
hem de dir que el repte és impor-
tant però que al mateix temps ens 
sentim satisfets de la feina feta i 
de la resposta de tots els nostres 
veïns.

Teníem en el moment de enge-
gar la nova Junta dues prioritats: 
d’una banda, mantenir les activi-
tats i els equipaments que l’ante-
rior generació havia aconseguit de 
consolidar amb molt esforç al llarg 
dels anys i per un altre costat, acti-
var noves dinàmiques pròpies d’una 
ciutat del segle XXI.

Fa un any us deia que tenim el 
repte de conservar l’esperit de Vista 
Alegre, aquell aire de poble que 
encara es respira en els nostres 
carrers, en els edificis antics tot 
adaptant-nos als canvis dels nous 
temps i a les necessitats d’una 
població que viu també immersa en 
el marc econòmic, social i urbà del 
moment present.

 

En aquesta línia estem espe-
cialment atents a recuperar la 
història del nostre barri a través 
de la memòria dels qui varen viure 
a Vista Alegre a la postguerra i 
encara recorden les fàbriques , el 
cinema familiar, la pedrera i el forn 
de calç,...Un dels nostres objectius 
és recuperar aquest record històric 
i preservar-lo en forma documen-
tal o de recuperació de determinats 
elements que encara perviuen.

Pel que fa al segon objectiu de 
activar les dinàmiques de la Vista 
Alegre del futur, hem d’afron-
tar nous reptes i fites per al futur. 
Entre aquests objectius hi ha la 
necessària remodelació del carrer 
del Carme com a eix bàsic del barri 
i un nou canvi en el seu model 
comercial, la recuperació del caràc-
ter de sector urbà amb una iden-

Salutació del 
president
Josep Maria Fortià i Rius
President de l’associació de veïns
Vista Alegre-Carme
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titat pròpia diferenciada del nucli 
antic, la vocació residencial del seu 
teixit urbà, diferenciada del predo-
mini turístic del Barri Vell....

Estem treballant des de la nova 
Junta en aquesta línia i podem 
dir ja que s’ha engegat la reforma 
parcial del carrer del Carme en un 
punt especialment delicat com és 
el Pont de l’Areny. També s’ha acti-
vat un grup que treballa intensa-
ment en la proposta d’un nou pont 
a l’inici del carrer del Carme. Hem 
començat a engegar un procés de 
diagnosi del nostre barri per veure 
cóm volem que sigui aquesta Vista 
Alegre del futur posant en valor 
les peces que tenim a les nostres 
mans i amb els nostres actius prin-
cipals : la nova població vinguda a 
Vista Alegre, els joves del barri, la 
immigració, les noves tecnologies, 
nous hàbits i maneres de viure i 
treballar...tots aquests factors ens 
empenyen i ens projecten cap a 
aquesta ciutat del futur que hem de 
fer entre tots i on tots i cadascun 
dels nostres veïns hi són necessa-
ris.

Vull acabar convidant nova-
ment els gironins a venir a gaudir 
de les activitats de la nostra Festa 
major que l’any passat varen tenir 
tan bona acollida i que un any més 
el nostre equip està preparant. Hi 
trobareu novament la foguera de 
Sant Joan, una espectacular mostra 
pirotècnica de diables, música i ball 
de festa major. Volem consolidar 
la nostra Festa com un marc per 
reforçar encara més la relació entre 
la gent del barri, joves i grans, els 
nouvinguts, els comerços tradicio-
nals i els de nova implantació i que 
entre tots anem fent la Vista Alegre 
del futur.

Bona Festa Major!
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El creixement demogràfic i 
urbanístic de la Girona dels anys 
cinquanta i seixanta fou el que 
propicià l’erecció l’any 1968 de la 
parròquia de Santa Maria de Vista 
Alegre, desmembrada de la Cate-
dral. El dia 12 de març d’aquest 
any sortia publicat al Butlletí de 
la Diòcesi de Girona el document 
episcopal signat pel bisbe Narcís 
Jubany on s’argumentava la creació 
de la nova parròquia per la neces-
sitat d’atendre convenientment als 
fidels i es definien els límits territo-
rials de la nova demarcació parro-
quial.

Tanmateix, inicialment la parrò-
quia no disposava d’un lloc de culte 
propi. Les misses dominicals s’ha-
vien d’oficiar a les capelles de 
l’Institut Jaume Vicens Vives o a 
l’Aliança, mentre que els enterra-
ments i els casaments s’havien de 
celebrar a l’església del Carme.

La primera passa per arranjar 
aquesta situació, és donà el mes de 
març de l’any 1974, quan el bisbat 
adquirí una casa amb un solar al 
número 3 del carrer Pasqual i Prats. 
Poc temps després s’hi traslladà el 
despatx parroquial i una assemblea 
parroquial, celebrada el 8 de juny, 
decidí que aquell solar era el lloc 
adient per construir-hi el temple 
de la parròquia. Per tirar endavant 

aquesta empresa es constituí una 
Junta d’Obres dirigida pel rector 
mossèn Joaquim Xutglà i integra-
da per feligresos que desinteres-
sadament hi esmerçaren temps, 
esforços i enginy. D’aquesta inicia-
tiva popular del barri se’n feia ressò 
el diari Los Sitios el 13 de febrer de 
1975 amb un article que portava el 
titular següent: “Parroquia sin Igle-
sia: Vista Alegre. Un grupo de feli-
greses, con el cura parroco se 
proponen conseguir el templo”.

Els donatius de famílies i parti-
culars anaven engruixint el pot 
i la Junta d’Obres multiplica-
va les seves iniciatives per recap-
tar diners: s’organitzaven sessions 
de cinema, festivals de música folk, 
una festa popular per la revetlla de 
sant Joan, rifes diverses..., també 
es demanaren petits préstecs en 
forma de “bonos” i se’n gestiona-
ren d’altres per valor de dos milions 
i mig de pessetes amb entitats 
bancaries.

Construcció 
de l’església de 
Santa Maria 
de Vista Alegre
Antoni
Extracte de la publicació “La parrò-
quia de Vista Alegre, 25 anys 
d’història”, editada pel Consell 
Parroquial el 1993
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Aquests esforços feren que el 

projecte agafés cos ràpidament: 
els plànols del futur temple s’ex-
posaren l’abril del 1975 a les cape-
lles de l’Institut i l’Aliança, i aquell 
mes d’octubre ja s’iniciarien les 
obres dirigides per l’arquitecte 
Enric Xutglà i per l’aparellador Joan 
A. Prat San Roman. Encara que en 
condicions precàries, la missa del 
Gall d’aquell any ja se celebrà en el 
temple, tot i estar a mig construir. 
Després d’haver hagut de supe-
rar obstacles diversos, sobretot 
econòmics, a les nou de la tarda del 
dia 10 d’abril de 1976, vesprada de 
Rams, el bisbe monsenyor Jaume 
Camprodon inaugurava i beneïa el 
temple parroquial i concelebrava 
una missa en què hi assistiren uns 
quatre-cents feligresos.

Cal esmentar que poc després 
de la inauguració del temple, 
la Junta de la Quinta de Salut 
l’Aliança féu donació a la parròquia 
de la pila baptismal que tenia a la 
capella de la Clínica, així com d’un 
retaule, igualment de marbre, que 

fou destinat a l’altar de reserva de 
l’Eucaristia.

Però no tot estava fet. Resta-
ven pendents diversos acaba-
ments de l’obra -realitzats moltes 
vegades gràcies al treball desinte-
ressat de la gent del barri- i calia 
trobar diners per pagar les quotes 
dels préstecs bancaris, tasques en 
les què continua treballant la Junta 
d’Obres durant els anys següents. 
Un balanç de comptes presentat 
per la Junta d’Obres el juny de 1977 
certifica el gran suport dels feli-
gresos a la construcció del temple. 
Del total de les 5.438.656 pesse-
tes ingressades des del 1974 per 
a l’obra parroquial, una part molt 
significativa (uns dos milions i mig 
de pessetes) provenien de dona-
tius de feligresos i “amics de Vista 
Alegre”, sorteigs, “bonos”, préstecs 
de particulars i col·lectes diverses.

Construcció de l’església parroquial al carrer Pasqual 
i Prats
Font: Arxiu Parroquial

Celebració d’una missa a les Pedreres, abans de la 
construcció de l’església
Font: Arxiu Parroquial
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Quan els primitius jugadors de 
futbol gironins traslladaren la seva 
activitat esportiva des del Camp 
de Mart de la Devesa al camp de 
Vista Alegre, aquella barriada inicià 
una transformació que no ha parat 
fins ara. Transformació en la qual 
podríem contemplar dues fases 
ben remarcables. Una primera que 
comença el 29 de juny de l’any 1922, 
dia en què es va celebrar el primer 
partit de futbol en el nou estadi, i 
la segona que té el seu inici quan 
arran del trasllat dels futbolistes a 
les noves instal·lacions de Monti-
livi es plantejà el futur d’aque-
lla zona urbana. L’alternativa entre 
destinar a construir blocs d’habi-
tatges els terrenys alliberats de la 
seva anterior servitud o convertir 
aquell ampli solar en un parc, amb 
enjardinaments i serveis esportius i 
aparcaments, es decantà a favor de 
la que representa una gran millo-
ra per a la ciutat en general i per a 
aquella barriada en particular.

En aquells anys vint i també en 
iniciar-se la dècada dels trenta, el 
carrer de Vista Alegre era ben dife-
rent a com és ara. Era un vial molt 
més estret, sense pavimentar i amb 
molt poques edificacions. En l’espai 
on es troba avui la Comissaria dels 
Mossos d’Esquadra hi funciona-
va una fàbrica de gènere de punt. 
En aquell mateix carrer s’obria, 

primer, la porta d’entrada del públic 
al camp de futbol, i seguint carrer 
amunt una porta més petita era 
utilitzada pels jugadors i pel perso-
nal de servei de l’estadi. A l’interior 
es trobaven els vestidors i el quiosc 
on es despatxaven begudes i entre-
pans. A la part més elevada del 
recinte hi havia la pista de tennis, 
visible des de l’exterior, quan del 
carrer de Vista Alegre es passava al 
camí que puja a les Pedreres. Anys 
més tard es disposà una pista d’ho-
quei sobre patins en la zona prope-
ra a la primera porta d’accés a l’es-
tadi. 

Immediatament abans d’arri-
bar a l’estadi, sortia del carrer de 
Vista Alegre un caminet, tan estret 
que no podríem qualificar de carrer, 
que comunicava amb el carrer que, 
als anys trenta, va ser dedicat al 
ben recordat i popular metge gironí 
Josep Pasqual i Prats. En aquell 
indret s’hi trobava una fàbrica de 
mosaics, activitat que amb el pas 
del temps va anar evolucionant i 
canviant de dedicació.

La barriada 
de 
Vista Alegre
Enric Mirambell i Belloc
cronista oficial de la ciutat
Article publicat al Diari 
de Girona el 14-04-2013
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Quan l’equip de futbol gironí pujà 

de categoria l’estadi va experimen-
tar sensibles canvis, alguns dels 
quals afectaren també els entor-
ns. El camp de joc que fins aquell 
moment era de terra es convertí en 
camp d’herba, es construïren noves 
graderies i una modesta tribuna. I 
s’obrí una nova porta per accedir 
el públic a les instal·lacions. Porta 
que se situà a l’espai on la paret del 
recinte tancava el carrer Pasqual i 
Prats. La primitiva porta del carrer 
de Vista Alegre es mantingué, 
destinada a l’entrada dels socis, 
mentre que la nova seria utilitzada 
pels no socis. 

L’ascens del club a una categoria 
superior implicà una major afluèn-
cia d’aficionats i per tant una més 
considerable animació per aquella 
barriada. I coincidí amb el moment 
en què alguns, de moment molt 
pocs, arribaven amb l’automò-
bil propi. En un principi només s’hi 
podia veure l’autocar de l’equip visi-
tant que quedava aparcat arran la 
porta d’entrada dels jugadors. I per 
una porta de servei existent en l’an-
gle sud-est del recinte entrava el 
cotxe particular del senyor Josep 
M. Dalmau, aquell gironí, il·lustre 
per tants conceptes, que afectat 
d’una greu malaltia que el mante-
nia impossibilitat, presenciava els 
partits des de l’interior de l’automò-
bil. 

Els primers aficionats que es 
traslladaven al camp amb el propi 
auto no tenien cap dificultat per 
aparcar. Allí hi havia espais sobrers. 
Si bé no podien pas deixar el vehi-

cle al pas de la porta de l’estadi, sí 
que els era possible fer-ho ben a 
prop. Amb el pas del temps la cosa 
ja es complicà i s’originà la necessi-
tat d’organitzar zones d’aparcament 
i no es perdé l’oportunitat de cobrar 
un cànon als que deixaven l’auto en 
les immediacions de l’estadi. 

En aquella zona considera-
da molt marginal al centre urbà, 
s’hi aixecaven petites edificacions. 
Moltes d’elles habitacles unifami-
liars, torretes de planta baixa o de 
planta i un pis, amb el corresponent 
jardí o un petit hortet. També s’hi 
trobaven habitacles més modestos 
i unes poques cases de més d’un 
pis. Es considerava una zona resi-
dencial, que disposava de ben pocs 
establiments comercials.

L’edifici més notable era el que 
s’anomenava Asil dels Capellans, 
Bisbe Sivilla, que modernament 
s’ha transformat molt encertada-
ment en Residència sacerdotal, i al 
qual posteriorment s’afegí la Resi-
dència episcopal. Des de la glorie-

Vista del barri de Vista Alegre, 
amb l’antic estadi del Girona CF al centre
Font: SGDAP
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ta d’entrada d’aquell edifici alguns 
sacerdots i seminaristes presencia-
ven, com des d’una llotja, els partits 
de futbol, que des d’allí es podien 
seguir perfectament. Eren temps 
en què no es creia prudent que 
un sacerdot assistís a l’estadi com 
a espectador. Més tard ja alguns 
començaren a fer-s’hi presents. 

Al final de la segona dècada del 
segle XX en el carrer que després 
fou de Pasqual i Prats s’eri-
gí el Patronat de Sant Pere Claver, 
afecte a la Congregació Mariana, 
dirigida en aquell moment pel jesuï-
ta Pare Joan Creixell. Es transfor-
mà un vell i atrotinat edifici, dispo-
sant en la planta baixa una àmplia 
sala que servia de capella i de sala 
d’actes, darrera la qual s’obria un 
pati apte per jugar-hi la maina-
da i també per celebrar-hi festi-
vals a l’aire lliure. El Patronat suplia 
la carència de centres de culte en 
la barriada, ja que la parroquial del 
Carme, que era la pròpia, quedava 
allunyada. Els diumenges s’hi cele-
braven misses i s’hi impartien clas-
ses de catecisme. I les tardes dels 
dies festius s’entretenia la mainada 
de la barriada amb representacions 
teatrals i amb jocs al pati. Com 
tantes altres coses passà l’èpo-
ca d’esplendor d’aquella institució. 
Però més modernament es creà 
la parròquia de Vista Alegre, que 
primer tingué el seu local de culte 
en la capella de l’Institut Vicens 
Vives, posteriorment en la capella 
de la Clínica La Aliança i finalment 
amb temple propi, edificat de nova 
planta en el carrer Pasqual i Prats.

Pels anys quaranta el Cine 
Familiar projectava pel·lícules, 
en combinació amb l’Albèniz. Un 
ciclista traslladava els bombos d’un 
local a l’altre. 

L’any 1945 s’inaugurà la Quinta 
de Salut l’Aliança , que proporcionà 
una major vitalitat a la barriada, 
amb la concurrència dels usuaris 
dels serveis de clínica i de consul-
tori. Al ritme d’ampliació dels servis 
mèdics l’edifici s’anà ampliant, i s’hi 
afegí una segona planta. Quan s’in-
augurà la segona planta se cele-
brà un acte solemne, amb bene-
dicció i els discursos de rigor. El 
senyor rector de la parròquia de 
Vista Alegre, després de beneir 
les noves instal·lacions, pronun-
cià unes sentides paraules sobre 
el significat d’aquell acte, i hi afegí 
una curiosa anècdota. Explicà que 
en la primera inauguració d’aque-
ll edifici, el senyor Bisbe i acom-
panyants es quedaren tancats en 
l’interior de l’ascensor fins que els 
tècnics resolgueren la incidèn-
cia. I afegí que per evitar la repe-

Partit al camp de futbol de Vista Alegre
Font: SGDAP
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tició d’aquell petit incident , avui 
ell havia pujat caminant per l’es-
cala. I encara podem complemen-
tar l’anecdotari recordant que el dia 
de sant Narcís de l’any 1964, en la 
inauguració de la Clínica Militar als 
aquarteraments de la carretera de 
Barcelona, també el Bisbe Pèlach 
i autoritats es quedaren tancats a 
l’ascensor fins que es reparà l’ava-
ria.

Entrada del camp de futbol de Vista Alegre, al carrer 
Pasqual i Prats
Font: SGDAP

Paret lateral del camp de futbol al carrer de l’Olivera
Font: SGDAP
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Hem pogut conversar amb la 
Mariana Corominas, nascuda al 
carrer del Carme i que des de fa 
més de quaranta anys té una saba-
teria al nostre barri.

Quants anys fa que té la botiga 
al barri?

Ui, aquí al barri… el meu fill 
tenia set o vuit mesos, però no era 
aquesta botiga, era unes quan-
tes portes més avall, al carrer del 
Carmen. Jo hi vaig néixer en aquest 
barri fa setanta vuit anys, dues 
portes avall, al número 117. Era una 
fruiteria-verduleria abans, que era 
de la meva mare. Se’n deia una 
botiga de “ultramarinos”. Ultrama-
rinos vol dir que podia vendre coses 
com bacallà.

Després se la va quedar la meva 
germana i quan es va jubilar la va 
acabar tancant.

Ningú va voler seguir amb el 
negoci?

No. Després jo em vaig casar 
i me’n vaig anar a viure al carrer 
del Carmen, però al costat del riu, 
a l’últim edifici que hi havia, al 72. 
Vaig tenir quatre fills i, quan el meu 
fill tenia dos anys, vaig tenir una 
botigueta dues cases més enllà (on 
ara hi ha un barber). Aquella va ser 
la primera botiga. Era de lloguer i 
després la vam traslladar cap aquí. 

No era com és ara, era una botiga 
vella i l’any 2000 la vam fer tota 
nova. Fa quaranta quatre anys que 
tinc botiga.

Quants anys porten en la ubica-
ció actual doncs?

Com a mínim hi vam estar quinze 
anys abans de la remodelació. La 
botiga tenia un apartament a dins. 
Hi havia la botiga i la rebotiga, que 
es deia antes. No hi dormíem, però 
hi fèiem vida, com ara actualment.

Vostè que porta tota la vida al 
barri, quins canvis més destacables 
hi ha vist?

Es més maco, tot això d’aquí 
al davant és més arreglat, el riu 
també és arreglat perquè tot eren 
pedres, no hi havia pas per baixar-
hi, havíem de saltar. Recordo una 
inundació molt grossa, però sé que 
en vam passar-ne dues, però ara 
no sé quin any era...jo era soltera 
l’última que vam passar.

Entrevista: 
Mariana 
Corominas 
Caussa
Laura Moré
Bibliotecària
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Com va ser aquesta inundació 

grossa?

Estàvem a la botiga de la fruite-
ria, al 117, la dels meus pares. Ens va 
entrar l’aigua i la vaig tenir fins aquí 
(el pit). Potser tenia vint anys. La 
meva germana gran i jo vam pujar 
escales amunt, a casa dels veïns i 
ens va fer malbé tota la mercade-
ria. Era el dia de la Mare de Déu 
del Pilar (1962). L’aigua després se’n 
va anar, però tot va quedar ple de 
fang. Hi havia molta gent vesti-
da de diumenge que venien a mirar 
com trèiem el fang amb pales. Les 
ampolles van marxar de dintre, 
totes van córrer per allà, es van 
estimbar, es van fer malbé. Era un 
desastre i aquella gent allà mirant-
nos. 

Vam pujar a dalt, al primer pis, a 
casa de la veïna, que també podíem 
haver pujat allà on dormíem nosal-
tres, que era un pel més baix, però 
no hi va arribar l’aigua. Jo vaig 
quedar sola a baix, la meva germa-
na gran va sortir per un balco-
net petit, que era on dormíem. Va 
veure que jo tenia l’aigua tant aquí 
que no s’ho va pensar, hi havia un 
armari gros que hi teníem fideus i 
tot de coses, va saltar a sobre l’ar-

mari i després va saltar a l’aigua i 
em va ajudar a sortir d’allà. Ja no 
vam baixar fins l’endemà.

Quants germans/germanes 
eren?

Érem tres noies. Aquest dia 
la petita, La Lolin, no hi era, era 
mestra. Devia ser a Vilamanis-
cle, des dels disset anys que era 
mestra.

Quan em vaig casar vaig 
comprar un pis al final d’aquest 
carrer, a l’últim bloc que dona al 
riu. Ja no hi vivim, però no ens 
n’hem volgut desfer mai. Hi vam 
estar visquent uns deu anys, però 
després ja no hi cabíem, era un pis 
molt petit.

Què li sembla que s’hauria de 
millorar al barri?

En general, ja l’han anat millo-
rant, però trobo que també l’han 
anat deixant en el sentit que era 
un carrer molt comercial, hi havia 
moltes botigues. Han promocio-
nat molts carrers, com el carrer 
Migdia, el centre, però el carrer del 
Carmen s’ha deixat de banda i el 
comerç ens estem extingint perquè 
quedem molt pocs comerciants. 
Jo que recordi de tota la vida, hi 
som nosaltres, la de la farmàcia 
(Mont Borrell), en Pilsa també, però 
és de la travessia. En Pilsa abans 
havia estat una botiga de queviures 
també. No hi ha comerç. Ha tancat 
el xino, hi havia dues carnisseries...
bé, ara ens han posat una carnis-
seria nova (Can Pep).

La gran inundació de 1962
Font: Família Mercadal
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Creu que pot ser perquè hi ha 

molt trànsit de cotxes i no és prou 
agradable passejar pel carrer del 
Carme?

Jo crec que no perquè es pot 
anar a passejar pel passeig i l’avin-
guda dels arbres que toquen al riu. 
No l’han promocionat, no sé com 
dir-t’ho, mira el Migdia com han 
canviat voreres, m’enténs? aquí 
s’ha deixat de banda, per a mi que 
és això.

Vostè se’n recorda de quan varen 
fer l’església? Diuen que és una 
història molt maca perquè hi va 
participar la gent del barri.

No ho sé. Nosaltres no la vam 
viure, però hi va haver una època 
que hi havia molts nens, els meus 
fills van fer tots la catequesi aquí i 
les comunions. Es clar, després es 
va fer petita, la gent no va tant a 
missa i el capellà de tota la vida es 
va jubilar i en jubilar-se s’ha mort 
l’església.

Recorda alguna anècdota? Hi ha 
alguna cosa que li agradaria expli-
car?

Quan jo era joveneta jugàvem 
molt, baixàvem a baix al riu. Hi 
havia una senyora, la Sra Garcia, 
que tenia una filla de la meva edat 
i de vegades ens feia un piló de 
xurros. Venien nens i nenes i tots 
en menjàvem a baix al riu o aquí a 
sobre del passeig.

Teníem un gos que va caure d’un 
camió i es va trencar una poteta. 
El vam recollir, el vam amagar, la 
meva àvia no el volia. Aquella nit 
no sé on el vam amagar i l’àvia ens 
va preguntar on era el gos i li vam 
dir que quan havíem tancat la porta 
l’havíem deixat al carrer. L’endemà, 

quan ens vam aixecar, el gos va 
sortir i va dir: “caramba, si encara 
no hem obert com és que hi ha el 
gos per aquí?”. No sé què vam dir. 
La meva germana gran i jo li vam 
posar unes canyes embolicades 
amb talls de roba en comptes de 
dur-lo al veterinari. Les robes eren 
del meu pare, que tenia una barbe-
ria al carrer Nou. El gos es deia 
Bambi, era molt llest, anava a per 
tot, acompanyava les clientes a 
comprar.

També hi ha la història de les 
monges, que és molt maca. La 
meva àvia tenia un fill i una filla -la 
filla era la meva mare. Van venir a 
viure al carrer del Carmen i va venir 
la guerra i el meu tio hi va haver 
d’anar. La meva mare era casada, jo 
no era nada, tenien la meva germa-
na gran. Hi havia un monestir de 
monges de clausura al costat de 
la catedral, en un carrer estret que 
baixa, les caputxines.  Al temps de 
la guerra van venir dues monges 
a refugiar-se a casa. Vam quedar 
amics amb les monges i una d’elles, 

Botiga de 
queviures
Font: Família 
Mercadal
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que es va venir a establir a casa 
meva, com que la meva germa-
na era quasi de naixement, li va 
fer com de dida -vestida de paisà. 
Sempre més vam ser amigues de 
les monges caputxines. Quan es va 
acabar la guerra li portaven la nena 
perquè la veiés, però com que no 
podien veure la monja (per la clau-
sura), li posaven la nena en un torn.

Ara vaig a dir una cosa de la 
guerra que la meva mare sempre 
m’ho va dir. Es va acabar la guerra 
i el meu pare va venir d’un poble 
d’Extremadura on va estar tancat 
tres anys dins una plaça de toros. 
Va venir en tren, ara pujo, ara baixo. 
Es veu que era així de prim, era 
molt i molt alt -va marxar que era 
gordo. La meva mare tenia la botiga 
i havia d’anar al matí a comprar. 
El meu pare baixava del tren, que 
estava a la Carretera de Barcelo-
na, i venia per l’esquerra i la meva 
mare, anant cap al mercat, pujava 
per l’altre costat. La meva mare el 
va veure i va pensar “Ai, quin home, 
que sec”, es va aturar, el meu pare 
també es va aturar i la va cridar 
“Consol, Consol”. Es van trobar allà 
(al pont Tomàs Lorenzana), feia tres 
anys que no es veien. Venia barbut, 
mal vestit, amb espardenyes, no 
l’havia conegut.

No hi ha hagut mai cinema a 
Vista Alegre?

Sí, al carrer Olivera. On hi ha el 
bar, enfront. Hi anàvem quan érem 
petits i tothom menjava pipes. Es 
deia cinema “Familiar”, em penso. 
Els meus pares em sembla que no 
hi havien anat mai.

Era un barri que tenia de tot: 
església, una merceria… hi havia 
molts comerços. A la travessia hi 

havia Can Bartrina, una merceria 
molt maca i molt grossa. Hi havia 
els dels pneumàtics al costat. Hi 
havia una barberia i a la cantona-
da (Carme/ Vista Alegre) hi havia 
una fleca. Més avall hi havia una 
altra fleca, la d’en Subirós. Hi havia 
de tot.

Té alguna anècdota més?

Es feia la foguera de Sant Joan, 
que era immensa. Hi va haver uns 
anys que es feia molta festa. Tant 
es va fer aquí al darrera (al parc de 
Vista Alegre) com aquí al davant 
(al passeig). Portaven un conjunt, 
orquestra i tot. Els nens anaven 
casa per casa a demanar trastos 
per anar a cremar. Tots els nens del 
barri arrossegaven caixes i es feia 
una fogata immensa, molt grossa.

Les tres germanes Corominas 
Font: Família Mercadal



16 Vista Alegre 2019

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
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 14
juny

22
juny

Festival de Dansa 
“l’Arbre dels desitjos” 

Estudi Itzà i Impàs Dansa
Parc de Vista Alegre

Inauguració d‘una exposició de fo-
tos antigues del barri comentades 
pels veïns
Local social 
L’exposició es podrà visitar fins al 31 de juliol.

Visita guiada a les ruïnes del Fort 
dels Caputxins, polvorí i cisterna 

Associació “Girona 1809-Amics de la 
Girona Napoleònica” 
Sortida de la pista esportiva

Campionat de botifarra  
Local social

Campionat de petanca 
Parc de Vista Alegre

Campionat de futbol  
Pista Esportiva

Campionat de bitlles catalanes 
Parc de Vista Alegre

18h

19.30h

10h

15.30h

16h

17h

17h



19 Vista Alegre 2019

23
juny

Festa d’escuma 
Salsa Jove
Pista esportiva

Batucada i cercavila pels carrers del barri 
Banda Marcial 504

Recollida de la flama del Canigó a la 
plaça del Vi i cercavila cap a Vista 
Alegre

Espectacle de foc amb els Dimonis 
del Ter i encesa de la foguera de Sant 
Joan

Sopar de revetlla 
a càrrec del Restaurat la Llosa

Ball amb el conjunt Els hits de la teva 
vida

12h

20.30h

18h

21.30h

22.30h

23.30h

Venda de tiquets per al sopar: 
Restaurant la Llosa, fleca Aliu, cafeteria l’Hort, carnis-
seria Pep (fins dia 20)
Dies 19, 20 de juny, de 16:30 a 19:30h al local de l’as-
sociació de veïns.

Preu:
14 € socis, 16 € no socis, 8 € menú infantil
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Manteniment 
físic d’adults
Dolors Adroher Nierga
Monitora

Benvolguts veïns i veïnes del Des 
de el primer moment en què l’as-
sociació de veïns em va demanar 
la meva col·laboració amb el barri, 
no m’hi vaig poder negar. He nascut 
i visc en ell i poder contribuir amb 
el meu petit granet de sorra omple 
d’orgull i satisfacció.

La meva aportació és donar 
classes de manteniment físic per 
adults. Es una activitat esporti-
va on mitjançant exercicis variats, 
d’una intensitat moderada i amb 
una mínima constància ens perme-
trà gaudir d’una millor salut física 
i mental. També és produeix una 
millora amb les relacions socials.

Aquí es gaudeix d’un ambient 
agradable i això ens permet 
conèixer i enriquir la relació amb 
persones que formen part impor-
tant del barri.

Realitzant activitats al barri, pots 
potenciar vincles d’amistat amb la 
gent que hi participa.

La coral de Vista Alegre a Temps de Flors 2019

Teràpia natural del moviment
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Coral 
Vista Alegre
Coral Vista Alegre

Benvolguts veïns i veïnes del Des 
deLa Coral Vista Alegre, forma-
da actualment per veus blanques, 
va començar a fer camí a principis 
dels anys 2000, per iniciativa d’un 
grup de veïns que els hi agradava la 
música i sobretot cantar.

Des de llavors, s’ha treballat per 
millorar el repertori de cançons 
que és d’estils ben diversos, format 
bàsicament per peces tradicio-
nals, populars, modernes, així com 
també religioses.

L’objectiu és consolidar i enriquir 
una llista de melodies que permeti 
afrontar nous reptes, amb la il·lusió 
d’oferir concerts cada vegada més 
interessants.

Qui no ha sentit dir alguna 
vegada “el qui canta els seus mals 
espanta...?”

Cantar en grup és una merave-
llosa experiència musical i una de 
les activitats més beneficioses per 
al benestar de les persones, ja que 
afecta positivament la salut física, 
mental i social. El cant col·lectiu 
té la capacitat de reafirmar l’auto-
confiança, promoure l’autoestima, 
reforçar la cohesió social ....

És bo recordar que “La música 
és un llenguatge universal, al qual 
pot accedir tothom. És l’art més 

directe, entra per l’oïda i va al cor. 
Ens ajuda a expressar-nos i a 
entendre’ns millor”.

Una frase que ens agrada molt 
és “De no cantar, jo m’entristiria, 
per a mi és el cant com el pa de 
cada dia”.

La coral “Vista Alegre” ha passe-
jat amb orgull el nom del nostre 
barri pels diferents indrets on ha 
actuat, sempre acompanyada per 
reconeguts músics de Girona, com: 
Paco Ortega, Lluís Tarrús, Josefina 
Sirvent, Reinalda Blanco, Cristina 
Gabilán, Claudio Suzín, Joan Sadur-
ní...

El Director és Jordi Creus Dalgà.

Està vinculada a l’Associació 
de Veïns “Vista Alegre – Carme”. 
Adscrita a la Federació Catala-
na d’Entitats Corals i a l’Agrupació 
Coral de les Comarques Gironines.
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L’Associació de veïns de Vista 
Alegre—Carme té 30 anys llargs 
d’història i s’ha mantingut activa 
gràcies a la col·laboració il·lusio-
nada de molta gent, amb una bona 
oferta d’activitats. La Junta actual 
recull l’esforç de dècades i aposta 
per fer créixer la participació de 
tots els veïns.

Més enllà d’organitzar les arros-
sades i festes majors que són l’ani-
ma festiva i punt de trobada de 
tothom, ara són temps que les 
AAVV comencen a ser interlocutors 
reals i vàlids amb els governs muni-
cipals. I volem que sigui així, però 
per treure’n profit en la vida del 
barri, i per fer moltes coses, neces-
sitem ser més forts. 

FEU-VOS SOCIS I SÒCIES DE 
L’AAVV.  

Són 15 euros. Tot suma, tots 
sumem. Si entreu al nostre web ho 
podeu fer fàcil amb 4 clicks. Gaudi-
reu de preu reduït a les nostres 
activitats. I evidentment, si voleu 
participar més activament des de 
la Junta o fitxar com a col·laborador 
o col·laboradora habitual, envieu-
nos un correu que sereu molt i molt 
benvinguts i benvingudes!

Animeu-vos-hi!!

Feu vos socis 
i sòcies!! 

facebook VISTA.ALEGRE.CARME

twiter  @AAVV_Vista_Car

Fer-se soci 

 
  
http://veinsvistalegrecarme.cat/
feu-vos-socis/ 






























