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Les conseqüències de la pandèmia ens han obligat a un parèntesi
de dos anys, on l’activitat social ha
quedat reduïda a la mínima expressió, i on hem prioritzat donar
solució a les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques de la
crisi. Per això el primer que vull fer
és agrair a tothom l’enorme solidaritat i l’enorme capacitat d’esforç i
resiliència. Hem viscut un període
molt complicat de la nostra història
recent, durant el qual crec que ens
hem enfortit com a societat.
Anem recuperant mica en mica
tota l’activitat, carrer a carrer, barri
a barri. Els serveis públics no han
deixat mai de funcionar amb tota la
normalitat
possible, i ara concen3
trem els esforços en la recuperació
econòmica i la creació de llocs de
treball. I també tenim dues grans
prioritats davant aquesta nova etapa: seguretat i neteja. En seguretat,
hem modernitzat la Policia Municipal i han entrat en servei nous
agents. I en neteja hem aprovat un
nou contracte amb moltes millores
imprescindibles, com la recuperació de l’ús de l’aigua a tots els carrers de la ciutat. Això serà un avenç
que podrem veure a partir de la
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tardor, un cop s’hagi completat la tramitació
del contracte i entri en servei.
També hem concentrat molts esforços en
les tasques de renovació i manteniment: a les
escoles, als parcs infantils, a la via pública,
al transport... A més, al Carme-Vista Alegre
hem treballat per trobar locals que puguem
adquirir l’Ajuntament per destinar-los a les
funcions socials, lúdiques i associatives del
barri. És una necessitat que ben aviat quedarà
resolta un cop puguem tancar l’acord en què
hem treballat. També instal·larem sistemes de
seguretat a l’ascensor públic, objecte massa
sovint de bretolades que el fan malbé per un
incivisme que repercuteix en el conjunt de la
població.
Vull agrair a l’Associació de Veïns del Carme-Vista Alegre la col·laboració i la implicació que han demostrat des de sempre. Per
exemple, amb la commemoració del centenari de l’històric camp de futbol de Vista Alegre.
O amb aquesta festa major, que és la millor
notícia perquè significa que l’entitat manté
les ganes i la il·lusió de treballar per el barri,
juntament amb les associacions socials i el comerç existent. Aprofitem aquests moments de
trobada per divertir-nos i construir plegats la
Girona del futur.
Molt bona festa major a tothom!
Marta Madrenas
Alcaldessa de Girona
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SALUTACIÓ DEL
PRESIDENT DE
L’ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS
Benvolguts veïns i amics de Vista Alegre
Ara fa quatre anys que amb una nova
Junta vàrem assumir el repte de posar‐nos
al davant d’aquest col.lectiu de veïnes i veïns implicats en la gestió i la dinamització
d’aquest nostre barri. El repte era important:
agafar el relleu de l’antiga Junta amb anys
de treball a les espatlles, conservar l’esperit
de Vista Alegre, un barri d’origen menestral
amb una forta personalitat que encara es
respira en els nostres carrers, tot adaptant‐
nos als nous temps i a les necessitats d’una
població que viu també immersa en el complex i canviant marc econòmic, social i urbà
del moment present.
En aquests quatre anys hem aconseguit
posar en valor els actius heretats del passat,
un patrimoni natural i urbanístic valuós: les
vores del riu Onyar com a espai amb un fort
potencial de futur i el parc de Vista Alegre,
element urbà i paisatgístic de primer ordre,
el carrer del Carme amb el seu conjunt d’edificis que mostren la petjada del temps i la
tradició d’aquest barri.
Pel camí també hi ha hagut entrebancs
i moments difícils: una pandèmia que ha
malmès el teixit veïnal, associatiu i comercial del barri, uns projectes de ponts i passeres aturats per llargues i feixugues gestions
administratives, el problema crònic amb
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l’aparcament en un barri amb poc espai disponible als edificis, la qüestió
pendent de l’habitatge que fa que una
part important dels joves no es puguin quedar a Vista Alegre i hagin de
marxar a altres barris amb una major
oferta residencial...
Per part de la Junta de l’Associació
de Veïns hem intentat fer‐vos costat
en els conflictes quotidians i mantenir l’esperit reivindicatiu de Vista
Alegre que sempre ens ha caracteritzat: les reclamacions urbanístiques,
la vocació per la festa i la cultura, la
celebració del veïnatge entès com a
comunicació i convivència i les activitats lúdiques i festives que ens identifiquen com a barri: l’Arrossada, la
Revetlla i la FestAlegre.
Encara queda, però, molta feina
per fer. El carrer Carme encara no
és aquell eix cívic‐ passeig que molts
voldríem, cal dinamitzar i renovar el
comerç de barri amb nous accents i
joves emprenedors, volem cosir amb
ponts i passeres el nostre barri amb
els sectors veïns de l’Eixample i Montilivi, somniem amb un Vista Alegre
tradicional i inclusiu, que recordi
el seu viu patrimoni tradicional de

forns i pedreres i al mateix temps incorpori
nous accents i altres inquietuds dels nouvinguts.
Aquesta publicació de Festa major vol retre un especial homenatge a la memòria històrica del Camp de futbol de Vista Alegre,
que es va inaugurar el 29 de juny del 1922,
ara fa cent anys! Amb aquest motiu hem
programat un seguit d’actes commemorant
aquest centenari amb una jornada esportiva,
actes institucionals, taula rodona i un reportatge que vol posar en valor el patrimoni
immaterial de la memòria d’aquest espai esportiu que ja no existeix però que perviu en
el Parc de Vista Alegre, espai central i cor del
nostre barri.
Vull acabar convidant els gironins a venir
a gaudir de les activitats de la nostra Festa

major que amb tanta cura el nostre
nou equip ha estat preparant. Hi trobareu fogueres de Sant Joan, batucada, sopar, música i ball de festa major.
Voldríem que la festa fos el marc per
reforçar encara més la relació entre
la gent del barri, joves i grans, els
nouvinguts, els comerços tradicionals i els de nova implantació i que
reforcem la nostra aposta per la Vista
Alegre del futur.
Bona Festa Major!
Pep Fortià
President / Associació de
veïns Vista Alegre—Carme

Partit al camp de Vista Alegre, entre 1922 i 1925
Ajuntament de Girona. CRDI (Autor desconegut). Fons Jaume Curbet Boj
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EL DIA DELS
PARAIGÜES
(29/06/1922)
L’últim mes no s’havia parlat d’altra cosa. A
diari, una corrua de curiosos enfilaven carrer
del Carme avall per comprovar l’avanç de
les obres del que havia de ser el nou temple
futbolístic de la ciutat: el camp d’esports de la
Unió Deportiva Girona. La cirereta del pastís
va ser l’anunci que el convidat a l’espectacle
inaugural previst per a la diada de Sant Pere
era ni més ni menys que el gran campió de
Catalunya i d’Espanya, el FC Barcelona.
Des que es van tancar les negociacions per
al lloguer de l’horta d’en Cebrià, el paratge
escollit, les obres anaven contra rellotge per
complir els terminis. La legió d’operaris del
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contractista s’ocupaven de l’anivellament del terreny, acumulant la
terra sobrant contra la paret de les
Pedreres, tot formant una graderia
natural on s’ubicarien els espectadors. A la banda del riu, els fusters
s’apressaven a acabar les llotges de
fusta i resseguint el perímetre, un
equip de socis voluntaris aixecaven, maó a maó, la paret de tanca.
Sota la Boïga, l’empresari Miquel
Montaña, a les seves costes, coronava amb la figura d’un futbolista
amb els colors groc i blau marí el
quiosc bar Sport en què, cada partit, proveiria de menjar i begudes
els assistents.
L’inici del partit estava anunciat
a dos quarts de sis de la tarda, però
els accessos ja estaven ocupats per
les multituds força abans de les
tres. Ningú es volia perdre detall
de la gran atracció de la jornada.
La ciutat s’havia mobilitzat com en
cap altra ocasió. Ni tan sols l’elevat
preu de l’entrada (dues pessetes per
als no socis) seria un impediment.
A les cinc de la tarda, quan les autoritats polítiques, militars i eclesiàstiques van fer acte de presència
al camp per a la cerimònia protocol·lària, i van sonar les primeres
notes de la plataforma on estaven
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instal·lats els músics del regiment
d’Àsia, les nuvolades van començar
a descarregar un ruixat considerable. A l’instant, però, de manera
harmoniosa van desplegar-se milers de paraigües fent la sensació
d’un immens escut de lona negra.
Acabats els prolegòmens amb
l’entrega d’un mascota per part del
veterà Narcís Callicó, representant
del futbol de la Devesa, al porter Josep Prats, entre una cortina
d’aigua va entrar al fangar el FC
Barcelona, sense la presència del
porter Zamora, la seva estrella, per
a desil·lusió dels espectadors, mentre al mig del terreny els integrants
de la Unió s’aplegaven, distrets per
l’ambient majestuós, al voltant d’en
Pàg. esquerra:
Crèdits de les imatges
La Jornada deportiva.- Año 2,
No. 39-bis, No. 17 Especial (30 jun. 1922)
Font: “Biblioteca de l’Esport”
http://creativecommons.org/
publicdomain/mark/1.0/
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Pitu Viñas, que recordava a la resta de jugadors una llarga sèrie d’instruccions tàctiques
a tenir presents. En acabar la xerrada, el carismàtic Pep Gómez, aliè als comentaris del
seu company, ho va despatxar amb un “ja ho
heu sentit: pilota rasa i patacada al cap!”. L’Alfaro i en Vinyals, els capitans dels dos equips,
van acomodar la pilota al mig del camp perquè l’alcalde Coll, procedís al servei d’honor.
Tot a punt per començar, entre els brams de
protesta d’aquells que, a causa de la deserció
col·lectiva dels taquillers, no havien pogut accedir al recinte.
Les emocions es van disparar encara més
quan l’Arnet, aquell espigat davanter de Valls,
va clavar el primer gol de la tarda. Però la
Unió no era un equip que es distingís per
una gran disciplina tàctica sinó per la rauxa i
l’empenta, i en pocs minuts, el Barça ja havia
Retrat de l’equip de futbol de la Unió Deportiva Girona el dia
de la inauguració del camp de futbol de Vista Alegre de Girona.
S’identifiquen: Cabré, Prats, Parés, Fábregas, Viñas, Padrosa,
Pep Gómez, Arnet, Bosch, Bisbe, Casteyó, Rustey, Alfaro i Mir.
Al fons s’observa a la gent del públic coberts amb paraigües.
Ajuntament de Girona. CRDI
(Autor desconegut) Fons Jaume Curbet Boj
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capgirat el desavantatge gràcies als gols d’en
Samitier i en Mallorquí i un penal per unes
mans polèmiques d’en Padrosa dins l’àrea
local, si bé l’Arnet poc abans de la mitja part
(2-3) havia escurçat distàncies.
La gran atracció de l’interludi va ser el gran
absent, en Zamora, a qui una presumpta lesió
al genoll no li va impedir sortir a delectar els
espectadors fent floritures diverses en una de
les porteries, i a ballar fins altes hores de la
matinada en la vetllada que l’organització els
havia preparat a l’Hotel del Centre.
El futbol, el que es pot anomenar futbol,
es va acabar del tot a la mitja part. El fang va
esdevenir plom a les botes i a la pilota, i la
igualtat la va desfer el Barça posant-hi el que
calia en aquelles circumstàncies: joc dur, entrada a la cama i victòria per esgotament dels
jugadors locals. Les jugades es van succeir a

l’àrea gironina i en dues accions
embullades, en Samitier va fer gala
de picardia i talent per completar el
triomf barcelonista per 2 a 5.
El de menys, la derrota i la meteorologia, quedarien per a la història. Aquell espectacle simbolitzava
l’inici d’una nova era en què la Girona vella deixaria de viure d’esquena al barri de Vista Alegre, que
esdevindria el centre neuràlgic per
a diverses generacions d’esportistes
i aficionats al futbol. Durant dècades, la gent recordaria aquella data,
el dia que la ciutat, armada amb un
immens estol de paraigües negres,
va trastocar els plans malèvols del
sant patró de la pluja.
Jordi Curbet Hereu
Documentalista

Crèdits de les imatges
La Jornada deportiva.- Año 2,
No. 39-bis, No. 17 Especial (30 jun. 1922)
Font: “Biblioteca de l’Esport”
http://creativecommons.org/
publicdomain/mark/1.0/
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VISTA ALEGRE
1922—2022:
DE L’ESTADI
ESPORTIU AL
PARC URBÀ
Aquest gran espai verd que és el Parc de
Vista Alegre és sense cap dubte el cor i el
motor del nostre barri, un marc idoni per
a l’esport , el lleure i els jocs de la mainada.
Però convé recordar que en els seus orígens
va ser un Estadi esportiu, fundat l’any 1922,
i posteriorment el bressol del Girona Club
de Futbol. El Camp de Vista Alegre al llarg
dels anys del segle XX també va allotjar també tres altres pràctiques esportives: el tennis,
l’hoquei i el patinatge Ara que commemorem
justament els 100 anys d’aquest espai ciutadà
hem volgut fer una petita crònica d’aquesta
transformació.
El 25 d’abril de 1922 es va sol·licitar a la corporació municipal el permís d’obres al camp
del Carme per destinar-lo a terreny d’esports
de l’entitat. El mateix any l’Ajuntament va respondre favorablement i La Unió Deportiva va
delimitar l’espai esportiu en base al traçat dels
carrers de Vista Alegre i de l’Olivera i del camí
a les Pedreres.
L’any 1920 Girona comptava amb 17.691
habitants i encetava un dècada fecunda en el
món associatiu. Era una ciutat en expansió
demogràfica, cultural i econòmica que incidia
12

en tots sentits als municipis veïns,
sota l’impuls de la Mancomunitat
de Catalunya (Josep Clara, 2022).
La inauguració del Camp de
Vista Alegre va tenir lloc el 29 de
juny de 1922, amb la visita del
Barcelona, campió de Catalunya i
d’Espanya, que arribà amb el tren
exprés, acompanyat de la directiva
social i el president Joan Gamper al
capdavant.
El 1930 la Unió Deportiva Girona va desaparèixer i va ser substituïda per el Girona Futbol Club, que
es va presentar per primera vegada
a Vista Alegre. A partir d’aleshores
, la trajectòria esportiva del club va
anar endavant i en els anys 30 va
passar a la segona divisió del futbol
estatal. També varen jugar al Camp
de Vista Alegre els primers equips
de Catalunya –Barcelona, Espanyol, Sabadell....– quan el Girona
va pujar a la primera divisió.
Amb la Guerra Civil l’Estadi va
ser malmès pels bombardeigs fran-

Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya. ICGC Fons SACE RF.1094

quistes i a la postguerra va quedar
temporalment inutilitzat. Després,
però, d’un temps jugant a la Devesa
el 1939 l’Estadi va tornar a acollir
partits de futbol, òbviament sota
les especials condicions cíviques i
socials del règim franquista.
Pel que fa als espais físics de l’Estadi a les dècades dels anys 40 i 50
varen aparèixer noves ampliacions,
com la nova tribuna, inaugurada
l’any 1948 o el post de begudes,
grades i lavabos bastits al llarg de la
dècada dels anys 50.
Els terrenys on s’ubicà l’estadi de
Vista Alegre pertanyien a Josep M.
Almeda, de Cassà de la Selva, que
l’any 1956 va fer una oferta per vendre el camp. Després de diferents
negociacions, el club va acceptar la
proposta de rescindir el contracte i
marxar-ne al cap de dos anys. En
contrapartida hi havia el compromís de requalificar la zona esportiva de Vista Alegre com a espai
edificable amb el corresponent benefici econòmic que això generaria.
El darrer partit de lliga a Vista
Alegre va ser el del 31 de maig de
1970. A partir d’aquí l’Estadi de

Avantprojecte
del Parc de Vista
Alegre. M.Martin
Madrid, 1984
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Vista Alegre va caure en un període de decadència i abandonament.
A nivell urbanístic, l’espai de Vista Alegre
figurava com a Zona d’ús esportiu en el Pla
General de 1955. Els propietaris i l’Ajuntament pensaven que podria convertir-se en un
futur en un solar edificable. La Direcció General d’Urbanisme, en fer l’aprovació del nou
Pla General de 1971, va obligar que la meitat
de l’espai fos conservat com a zona verda.
D’altra banda, l’any 1980 el Tribunal Suprem
va anul·lar la revisió del Pla General de 1971 i
tornà, per tant, a tenir vigència el de 1955, que
contemplava la zona com a esportiva i desestimava la pretensió que fos un solar edificable.
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A partir de les negociacions municipals
amb els propietaris dels terrenys, el 1981
l’Ajuntament es va convertir en el propietari
de l’Estadi. La corporació municipal, amb l’alcalde Quim Nadal al capdavant va fer les gestions amb Romà Cuyàs, en aquells moments
Secretari de l’Esport de la Generalitat i es va
poder fer efectiva la liquidació als propietaris
i tancar l’adquisició per part de la ciutat dels
terrenys de Vista Alegre.
Es va aconseguir així superar l’amenaça pel
al Parc que suposava el Pla Parcial, que preveia la construcció de dos blocs plurifamiliars de vuit plantes d’alçada. A partir d’aquí,
l’Ajuntament va encarregar el projecte d’un
parc urbà a l’arquitecte gironí Manuel Martin
Madrid, que l’any 1984 va elaborar una proposta molt definida, amb previsió de diferents
espais ciutadans per a usos cívics, culturals i
esportius que s’explicava acuradament amb
plànols, perspectives i maquetes.
L’arquitecte Martín Madrid va dissenyar
un ambiciós projecte urbà en la línia de
les propostes dels anys 80s a la Barcelona
pre-olímpica i va fer una excel.lent anàlisi de
les preexistències a nivell urbanístic i de les

Maqueta avantprojecte Parc de
Vista Alegre
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connexions de l’entorn urbà de Vista Alegre amb la resta de la ciutat.
A partir d’aquí la seva proposta
jugava amb elements de potència
formal com la piràmide de vidre,
les avingudes arbrades i altres elements que recorden també l’urbanisme del Paris contemporani.
Finalment, però, aquest projecte
no es va dur a terme i en el seu lloc
l’Ajuntament va fer-hi una actuació
d’un bosc urbà a la manera d’un
parc botànic. Són elements destacats del parc la important varietat
d’arbres que el formen, bàsicament
freixes, lledoners, pins, alzines i
magnòlies, entre d’altres. Aquesta diversitat vegetal li dona tot un
ventall de colors i textures en els
fullatges que van variant amb el
pas de les diferents estacions i que
és un dels principals atractius del
parc.
Els principals espais a l’interior
del parc són la gran arbreda, que
dona al carrer Vista Alegre i Josep Morató i Grau, els espais del
passeig – mirador elevat i el joc
de botxes a la banda del Palco dels
Sastres, la pista esportiva tancada i
el sostre de l’aparcament soterrani
a la banda del carrer Olivera, construït a la dècada dels anys 90.
En els darrers anys s’han anat
fent treballs de millora de l’espai
com el passeig-mirador i les escales transversals d’accés i cal dir que
l’acceptació per part dels veïns és
molt gran i és un espai molt viscut,
un marc idoni per a l’esbarjo i el
lleure i un espai social i paisatgístic
destacat a la ciutat de Girona.
Josep Maria Fortià

EL «PALCO DELS
SASTRES»
Fragments d’article d’opinió gaire ben vist que els eclesiàstics assistissin
publicat al Diari de Girona el als espectacles públics, inclosos els partits de
Diumenge 18 de gener de 1998 futbol professional, i fins i tot en algun temps

Hi ha un carrer de la nostra ciutat
que porta un nom curiós i, pels que
desconeixen el seu origen, resulta
un xic estrany. Es el carrer del Palco
dels Sastres, vial que condueix a les
Pedreres des del barri de Vista Alegre. Quan allí hi havia el camp de
futbol, les tardes de partit, un espai
d’aquell carrer s’omplia d’espectadors fraudulents, que sense pagar
entrada podíen seguir —encara
que a certa distància— les incidències de la confrontació esportiva.
Una de les accepcions del mot
sastre és la de murri. Això explica que aquell mirador o llotja des
del qual els que feien el viu podíen
contemplar l’espectacle sense pagar
fos anomenat «palco dels sastres»,
en un temps en què la paraula llotja
només era usada pels més escrupolosos cultivadors de la nostra
llengua.
Ara trobaríem insignificant el
preu que es pagava per una entrada
al camp de futbol, dels temps de
l’estadi de Vista Alegre; però tot és
relatiu per l’època (...)
Les tardes dels diumenges en què
hi havia partit, aquell espai públic
s’omplia d’aficionats entre els quals
sempre.hi havia algun seminarista i
també algun senyor capellà. No era
15

es formulà expressa prohibició per part de
l’autoritat episcopal. També algun reverend
mirava el partit des del jardí o la glorieta de la
Residencia Sivilla, que vulgarment es coneixia
per l’asil dels capellans.
L’existència d’aquestes tribunes fraudulentes arribà a preocupar els responsables del
club, que per dificultar la visibilitat d’aquells
espectadors disposaren una plantació arbòria.
Però com que els arbres eren de fulla caduca
i la major part de la temporada futbolística es
desenvolupava a la tardor i a l’hivern, l’efectivitat de la pantalla vegetal era molt relativa.
A més d’aquells espavilats espectadors, hi
havia altres persones que també participaven
marginalment del partit. Habitants del carrer
del Carme que des del balcó de llurs cases
contemplaven el pas de la gent que anava i
que tornava de l’estadi. Altres anaven expressament a presenciar la sortida. Una estona
abans de l’hora prevista s’anaven concentrant
sobre el pont de Lorenzana, i en els seus.entorns per veure la riuada humana que dels
estrets carrers de Vista Alegre i Pascuali Prats,
desembocava al carrer del Carme;
Amb l’expressió i la gesticulació dels aficionats i els comentaris que es podíen captar
ja deduïen com havia anat-el partit, i si el resultat havia estat favorable o no als colors de
l’equip local.
Enric Mirambell i Belloc
(1922-2020)
Cronista oficial de la ciutat
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ACTIVITATS AL
LOCAL SOCIAL
DE VISTA ALEGRE
TALLER DE PINTURA
https://veinsvistalegrecarme.cat/activitats/
El Local Social de Vista Alegre bull d’activitat i fa temps que ens ha quedat petit. La futura adequació de la parròquia de Vista Alegre
com a espai per les entitats del barri encara
va per llarg i, mentre es treballen solucions
temporals, l’Associació de veïns segueix compartint el Local Social amb el Centre Obert
infantil i sense cabuda pel Cau Vista Alegre.
Què hi fem?
Una mica de tot. Aquest any hem estrenat
un club de lectura, un taller de manualitats i
un de cuina amb cuiners del barri. I segueixen
vives activitats amb molts anys de funcionament com les sessions d’estiraments conscients, costura, ganxet, memòria, ioga o teràpia
natural del moviment, entre d’altres més recents com l’anglès o el taller de funcionament
de mòbil. I també hi fem xerrades i hi assaja
la Coral. Altres anys, hi hem fet artteràpia,
risoteràpia, escacs i segur que ens en deixem.
I evidentment el Local ens serveix de magatzem i de punt de trobada per reunions de tota
mena. Sense oblidar que les tardes de dimarts
i dijous hi ha accés lliure per jugar a la boti16

farra o llegir el diari. Vens? Convidem a tothom del barri a revisar la
nostra oferta i a participar-hi per
conèixer gent propera.
Amb l’experiència de la pandèmia i sempre pendents de les convocatòries municipals d’ajudes per
les entitats (una feinada! que val la
pena), hem equipat la tele del Local
per fer videoconferències i ara, més
enllà d’arribar a qui no pot venir,
tenim tot de noves possibilitats per
davant.
En aquest llibret de Festa Major 2022, hem reservat un espai
pel treball de la gent del taller de
pintura. Dirigits per Josep Maria
Butxosa estem descobrint una
bona colla d’artistes. Exposaran les
seves obres al local a partir del 18
de juny però ens omple de satisfacció publicar-ne algunes i escampar
creativitat.

Borja Perez
Carme Lanzas

100 ANYS DEL CAMP
DE VISTA ALEGRE

Emma Laoz

(1922-2022)

El 29 de juny de 1922 es va inaugurar l’estadi de futbol de Vista Alegre quan a Girona,
aquest esport, nascut anys abans a la Devesa,
volia ser més popular i competitiu.
El nou camp d’esports i el barri de Vista
Alegre van ser sinònims del fútbol gironí durant gairebé 50 anys, primer amb la Unió Deportiva i des de 1930 amb el Girona FC. Tot
aquest temps, amb el parèntesi de la Guerra,
el nostre barri va tenir molta activitat social
entorn del futbol i la gentada dels dies de partit son ben presents a la memoria del nostre
veïnat més gran. Ens agrada saber que som
bressol el l’Orgull Gironí.
Però aquí, també s’hi va fer altres esports
com atletisme els primers anys i patinatge
artistic els últims i cal destacar que els clubs
de Tennis i de Hoquei de Girona igual que el
futbol, escriuen bona part de la seva història
a Vista Alegre .
Àngela Cobo
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Quan l’any 1970 el Girona FC es
va traslladar a Montilivi, l’estadi va
anar quedant abandonat. L’activitat veïnal i parroquial es va fer seu
l’espai i va ser el Club de Voleibol
AVAP qui va agafar el relleu esportiu a Vista Alegre.
Amb l’efemèride del centenari,
des de l’associació de veïns hem
volgut reviure la vida de 100 anys
en aquest espai, on a finals del 80
es va aconseguir esquivar la construcció de pisos i s’hi va urbanitzar
el Parc de Vista Alegre actual.
Ho hem fet amb molta il·lusió,
amb ganes de preservar la nostra
memòria col·lectiva i donar veu
als protagonistes i el veïnat.
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17—19h
Taller Fallero

10—12h
Taller Fallero

per petits i grans
Pau Morales
Local social

per petits i grans
Pau Morales
Local social

19h
Inauguració

exposició
dels alumnes
dels tallers
de pintura i de
manualitats

11—19h
Mostra-Exposició “100
(1)

Venda de tiquets per al
sopar (fins dia 21):
Restaurant la Xerrada, Fleca
Aliu, Cafeteria l’Hort, Bar l’Olivera, Carnisseria Can Pep.
Preu:
12€ socis,
16€ no socis,
8€ menú infantil.
Menú: Rotllet de col farcit,
Galta de porc, Pastís,
aigua, vi, cava i coca.
Infantil: Canelons
Cal portar plat, got i coberts
Hi haurà taules lliures per qui es
vulgui portar el sopar de casa

(2)

Participants de la tertúlia:
Miquel Fañanàs (periodista i
veí), Jordi Curbet (documentalista), Jaume Teixidor (veí i locutor històric de Radio Girona),
Carme Roqueta (veïna, viuda
del jugador Josep Soler), Pere
Pla (ex jugador del Girona FC)
i Toni Quintana (Club Hoquei
Girona).

anys del camp de
Vista Alegre”

Amb exhibició de material històric de la UD Girona i el Girona FC (fons
Callicó-Martínez-Mateos)
Parc de Vista Alegre

15.30h
Campionats

de botifarra
i de petanca
Parc de Vista Alegre

Local social
Cantarà la Coral Vista
Alegre
L’exposició es podrà
visitar fins al 31 de juliol

23 29

18h
Sortida del parc de Vista

Alegre cap a la plaça del Vi
per recollir la flama del
Canigó i cercavila fins a
Vista Alegre

22.15h
Sopar
20.15h
Batucada

carrers del barri amb els

Diables del Ter

23.15h
Ball amb

documental

Projecció per als veïns i
veïnes del barri

a càrrec
del restaurant
La Xerrada (1)

i cercavila pels

Pre-estrena del vídeo
19.30h

“100
anys del camp de
Vista
Alegre”

de revetlla,

el conjunt

21.30h
Encesa de la Foguera
de Sant Joan

Cremarem els ninots
fets al Taller Fallero dels
dies 10 i 18

“Bruixa
Express”

19h
Descoberta de la

placa commemorativa dels 100 anys

del camp de Vista
Alegre per part de
l’Ajuntament de Girona
Parc de Vista Alegre

19.15h
Estrena oficial del ví-

deo documental “100

anys del camp de
Vista Alegre”

Fet a iniciativa de
l’Associació de veïns,
vol fer memòria de com
el futbol va transformar
el barri i dona veu a
alguns protagonistes.
Parc de Vista Alegre

20h
Xerrada Tertúlia:

“Avui fa 100
anys que es va
inaugurar l’estadi
de Vista Alegre”

JUNY2022
Hi haurà servei de bar i atraccions infantils

16h
Torneig de

futbol, especial
centenari

Amb la col·laboració
del Girona FC
Pista esportiva

20.15h
Pica-pica per a tothom

Amb la participació de
persones vinculades a
la història esportiva de
Vista Alegre (2)
Modera: Jordi Grau.
Col·legi de Periodistes
de Girona
Parc de Vista Alegre

TALLER
FALLERO
DIV 10 JUNY
DIS 18 JUNY

17 A 19
10 A 12

Elvira Monrri
Núria Ruiz

Gratuït

Vine a crear el teu
ninot Fallero
Per petits i grans

De la mà de l'artista
Pau morales
Lloc:
Local Social
Parc de VistaAlegre
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L’HORTALEGRE

PROJECTE D’HORT
COMUNITARI AL BARRI

Teresa Company

Tomàs Oliveras

En aquests darrers anys ha anat
creixent amb força la idea que la
societat ha de canviar i modificar el
seu comportament, tant a nivell de
sostenibilitat com a nivell de funcionament dins la pròpia societat.
Segurament, la vivència d’una
pandèmia col·lectiva ens ha fet
prendre consciència de la importància que té la “comunitat” per a
la nostra pròpia supervivència com
espècie i de la importància que té
la nostra xarxa social més propera,
família, amistats i veïnatge per al
nostre benestar tant físic com emocional.
És també, dins d’aquest escenari
de pandèmia, en què s’han produït
disfuncions en el subministrament
de béns i serveis, on comencem a
entendre que el planeta no és un
proveïdor inesgotable de recursos
naturals i que hem de començar a
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interactuar amb ell d’una manera més sostenible i respectuosa. És clar doncs, que necessitem trobar vies alternatives de consum i de
vida i tenir més i millor accés al verd.
Una opció interessant per donar-hi resposta és la creació d’horts urbans, espais dins les
nostres ciutats que proporcionin un abastiment de productes del camp de proximitat i
que, alhora, funcionin com espais multifuncionals de cohesió de barri i aprenentatge.
La pandèmia també ha posat de manifest
com n’és d’important la xarxa social pel nostre
benestar més psicoemocional. La “soledat” i
“l’aïllament” són situacions freqüents a les
que, cada vegada, més persones es veuen abocades per la manera com es van estructurant
les noves societats. Oferir un hort al nostre
barri creiem que permetrà contribuir a prevenir aquest aïllament i connectar les persones
grans del barri amb un espai verd i amb un
ofici, el de treballar la terra. La gent gran és
portadora d’un coneixement que les noves generacions no podem deixar-nos perdre, són
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una font molt important de saber, escoltant i
observant podem aprendre el que ells i elles
van aprendre dels seus ancestres.
Per a nosaltres, la creació de l’hort social té
precisament aquesta funció, segurament l’objectiu més important del projecte: connectar
les diferents generacions i cultures, crear un
espai d’intercanvi bidireccional entre petits
i grans i que, amb el temps, es converteixi en
un projecte transversal de tota la ciutat de
Girona.
Davant d’aquesta nova realitat la ciutat de
Girona compta amb algunes propostes pioneres i que ens han servit de gran inspiració per
pensar en com volem que comenci i evolucioni el projecte ‘HortAlegre’. Com a experiència precedent, ens hem inspirat en el projecte
“Menja’t Sant Narcís”.
Qui ho liderem som un grup de veïns i veïnes versats en diferents matèries i amb professions multidisciplinars i que formem part de
la recent creació de la “Comissió de l’Hort”
de l’Associació de Veïns de Vista Alegre i Carme. Som el que anomenem ‘grup motor’ del
projecte, el qual esperem es vagi ampliant,
consolidant i regenerant durant la seva execució per tal que amb el temps neixi un ´grup
acció` compromès amb la tasca de manteniment, cura i millora de l’hort.
Com a veïns i veïnes volem plantar la nostra
llavor perquè aquesta realitat sigui possible.
Volem impulsar un primer punt verd, un espai comunitari basat en l’horticultura social,
que pugui créixer com espai de trobada i que
ens permeti assolir les següents finalitats a nivell de col·lectiu:
1. Sensibilitzar-nos en matèria ecològica,
climàtica i sostenible.
2. Compartir aprenentatges i coneixement:
l’art de cultivar la terra.
3. Crear xarxa entre les famílies del barri i
les seves entitats i enfortir la cohesió i el vincle
social.
4. Crear una consciència protectora d’allò
comú, aconseguir el respecte per allò treballat
26
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per tal que, a la llarga, minvi el furt
i el vandalisme que pugui donar-se.
5. Connectar-nos i crear sinergies transversals amb projectes
similars de la nostra ciutat, del nostre país i d’arreu del món.
A priori, es tracta d’un projecte
horitzontal, pensat, creat i autogestionat des de la base social del barri,
on cadascú aportarà una mica del
seu temps i de la seva experiència
per contribuir a un barri més amable, més cuidat i més sostenible.
Hem valorat que l’hort neixi en
3 punts estratègics i amb els anys
vagi estenent-se a d’altres punts o
zones més degradades del barri que
cal consolidar i dinamitzar.
Un primer espai, anomenat
HortAlegre HA-1, on s’ubicaran
les taules de cultiu, pensades per
poder-hi practicar sistemes de
cultiu holístics que prioritzin una
producció agrícola sostenible, eficient en energia i respectuosa amb
l’ecosistema.
Tant la “Comissió de l’hort” com
l’”Associació de Veïns de Vista Alegre i Carme” hem valorat que la
ubicació més idònia sigui el Parc de
Vista Alegre i el seu entorn, perquè
reuneix els següents requisits: 1) És
un espai molt visible i concorregut,
on s’hi desplega tota la vida al carrer; 2) És un espai de pas que connecta el barri amb les Pedreres, el
Local Social de Vista Alegre i l’Escola Annexa; 3) És un espai que es
troba al bell mig del barri, enllaça
els carrers del nord i del sud, de la
perifèria al centre de la ciutat; 4) És
un espai il·luminat i que queda més
protegit del vandalisme, pel fet que
es troba molt a prop de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra.

Hi ha dues ubicacions més, zones
de pas i circulacions, on es planteja
un espai amb arbres fruiters i un
altra zona de plantes aromàtiques
i/o remeieres, zones que s’han
anomenat respectivament HortAlegre HA-2 i HA-3.
Com a accions comunitàries
oferirem de manera gratuïta Tallers en Família en què la temàtica
serà “l’horticultura’’. Destinat a totes aquelles persones, petits i grans,
que vulguem aprendre a cultivar el
propi hort dins la nostra ciutat: en
balcons, terrasses i jardins privats.
Aquesta iniciativa ens ajudarà, alhora, a motivar el veïnatge perquè
puguin contribuir amb planters
casolans que alimentin l’hort del
barri.
També organitzarem Jornades
Lúdiques que serveixin per presentar l’hort al barri i que promoguin les relacions entre el veïnatge.
L’objectiu d’aquestes trobades al
voltant de l’hort serà: 1) gaudir-lo,
però també, 2) recollir inquietuds,
necessitats i consultar als assistents
sobre aquelles qüestions que vagin
sorgint en relació a l’hort.
Hem volgut promoure la col·laboració d’entitats del barri perquè ens ajudin en les tasques de
disseny, recerca i manteniment del
dia a dia, que formin part del grup
de treball però també que el nostre
hort els pugui servir com un espai
socioeducatiu on puguin desenvolupar algunes de les seves activitats.
Ens referim bàsicament a entitats
referents en l’àmbit educatiu i del
lleure infanto juvenil com són l’Escola Annexa, el Cau, el Crae, l’Instiut Vicens Vives i el Centre Obert
Barri Vell.
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Per nosaltres és prioritari que el Projecte
HortAlegre neixi i vagi creixent de manera
transversal, buscant la col·laboració d’altres
projectes amb objectius i interessos similars.
Entenem que treballant en xarxa i creant
sinergies de coneixement entre associacions,
instituts, organitzacions i grups de ciutadans
podrem arribar a solucions innovadores basades en l’horticultura urbana i que resolgui
temes tan importants com el tema de l’aigua.
Amb aquest propòsit, durant aquesta primera
fase ens proposem: adherir-nos al projecte
EdiCitNet (Xarxa de Ciutats Comestibles)
amb ressò internacional, buscar l’assessorament i treball conjunt de l’ICRA (Institut Català de Recerca de l’Aigua) i crear una xarxa
local entre els diferents horts urbans que hi
ha desplegats a la ciutat de Girona.
En resum:
“L’HortAlegre” és un projecte sostenible i
autosuficient que pretén dinamitzar el barri
de Vista Alegre mitjançant la creació de punts
verds col·laboratius en sòl urbà de propietat
municipal, incloent un hort de cultiu, una
zona d’arbres fruiters i un espai de plantes aromàtiques i remeieres.
Comissió de l’Hort Alegre
Ubicacions de l’HortAlegre
HA-1, HA-2 i HA-3
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“PABLITO”

SABEU QUI ERA EN
PABLITO QUE DÓNA
NOM ALS JARDINS DEL
CARRER DEL CARME?

https://www.inspai.cat/Inspai/ca/
patrimoni-fotografic/3/fons-pablo-garcia-cortes-pablito
agrada donar peu a que totes les futures generacions del barri puguin
descobrir la seva història i les seves
imatges.
Ara mateix, si us vau perdre l’exposició, us convidem a fer un vol
virtual pel fons gràfic que el mateix
Pablito va acordar cedir a la Diputació de Girona i que es pot consultar, digitalitzat, al Centre d’imatge
de la Diputació de Girona.
Jardins de Pablito,
maig 2022

Segons quina sigui la teva edat i el teu vincle
amb el barri i amb Girona, el nom de Pablo
García Cortés (Pablito) et sonarà més o et
sonarà menys. Per molta gent gran de Vista Alegre, parlar d’en Pablito, que va morir a
Girona el 1999, es recordar el bar Ven y Ven
del Carrer Pascual i Prats des d’on Pablito, fotoperiodista d’èxit del anys 60 i 70, compartia
amb el veïnat, la vida social de tota demarcació de Girona, que tan bé va saber retratar.
Recentment, hem tingut la sort de reviure,
recordar o descobrir la seva figura, arrel de
l’Exposició “Pablito, una visió propera” feta
per la Diputació de Girona a la Casa de Cultura, en motiu del centenari del seu naixement.
Amb les impressionants fotografies exposades, hem pogut fer un viatge als temps del
boom turístic de la Costa Brava i rememorar
activitats i personalitats socials i artístiques
d’aquells anys.
Casualitats curioses del nostre barri, resulta
que en Pablito i l’Estadi de Vista Alegre són
del mateix any, el 1922. La casualitat del doble
centenari ens sembla bonica, perquè en Pablito va deixar molt bona constancia gráfica
de la vida social i esportiva a Vista Alegre i
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perquè el Ven y Ven, casa Pablo, va
acollir el deliri de l’afició gironina
del moment.
El dia de la inauguració de l’exposició, el seu fill, va definir en Pablito
com un influencer dels anys 70. Un
repàs a la seva biografia i a les seves
suggerents fotografies, omple d’encert i força aquesta descripció. I si
el vau conèixer en persona, encara
més; en Pablito és, sens dubte, un
dels nostres veïns més populars.
Va ser una persona molt estimada a Vista Alegre i per aquest
motiu, des d’aquesta Associació es
va demanar retre homenatge a la
seva bona feina periodística, dedicant-li un espai públic i deixant el
seu nom, al nomenclàtor oficial de
la ciutat. El maig de 2013 el ple de
l’ajuntament va aprovar anomenar
els Jardins del Carrer Carme, amb
el nom oficial actual de Jardins de
Pablo García Cortés (Pablito). Val
a dir, que els dos noms conviuen
amb tossuderia veïnal però ens
29
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VENIU A
L’ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS
L’Associació de veïns de Vista Alegre-Carfacebook
me té 30 anys llargs d’història i s’ha mantingut VISTA.ALEGRE.CARME
activa gràcies a la col·laboració il·lusionada de
twiter
molta gent, amb una bona oferta d’activitats. @AAVV_Vista_Car
La Junta actual recull l’esforç de dècades i té
voluntat de ser més participativa. Sabem que
una associació forta pot tirar endavant iniciatives necessàries al barri i donar veu als seus
veïns i veïnes en temes de ciutat.

Envia la teva proposta:
http://veinsvistalegrecarme.cat

Convidem a tothom de Vista Alegre i
Carme a sumar esforços i bones idees. Animeu-vos a participar activament a l’Associació . Ara es moment de fer pinya.
Envieu-nos les vostres propostes!
I, si us ho podeu permetre, feu-vos socis
o sòcies. És una bona manera de participar i
donar vida al barri, estareu informats de les
activitats de l’associació i tindreu descomptes.
Tot suma. Tots sumem.
Tothom hi és benvingut.
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Fes-te soci/sòcia:

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

