Un pont nou sobre l’Onyar
La reivindicació de la Plataforma de veïns pel pont Carme-Monlivi
L’Onyar dibuixa el límit nord de Monlivi a la part baixa
del barri. És una frontera natural que els veïns de les
dues bandes no han deixat mai de creuar. Ja ho feien
per la palanca de la Font del Rei molt abans que als
anys 60 i 70 es construïssin la passera de vianants i el
pont per cotxes actuals.

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

Des d’aquells temps, Monlivi ha crescut molt i encara ho fa. Els primers habitatges del barri, els blocs del
grup Girona per Girona i de la Punta del Pi o les cases del carrer Ullastret, Sant Grau i el gratacels d’Emili
Grahït, estan tan integrats al teixit urbà, que la pols i el
fang del carrer sense asfaltar de quan eren ediﬁcis aïllats, queda pel record dels majors de 50 anys. Aquestes ediﬁcacions, aixecades a la falda el turó de Monlivi amb la mirada sobre el riu, han vist créixer també,
les façanes de l’altra banda de l’Onyar, on actualment,
les angues cases baixes es poden comptar amb els
dits d’una mà.

Per començar, vam obrir una pàgina web1 per rebre suport i difondre les nostres reivindicacions. Vam recollir
signatures en paper i es van donar veus per trobar un
arsta amb ganes de col·laborar i fer un mural al forat
del pont. Ens vam arremangar per treure porqueria del
forat i així, una xocolatada reivindicava el dia de la
pintada, va ser el primer acte fesu i popular de protesta. Ens hi vam aplegar unes 130 persones. De tot plegat
en va sorr una nova imatge al forat del pont, obra de
l’Oriol Tuca2, entrevistes amb els diferents grups polícs, i ﬁnalment, un compromís ferm de l’Alcaldessa
Marta Madrenas, que el gener de 2019 va signar un
decret per posar en dansa la construcció del pont3.

Tot aquest desenvolupament urbanísc, accelerat
a inicis del 2000 amb l’obertura d’Emili Grahït cap a
Quart pel nou pont de la Creueta, va portar-nos, a poc
a poc, el corresponent creixement humà, comercial i
de serveis. D’acord amb el planejament urbà aprovat
el 2002, l’Ajuntament va expropiar els terrenys del carrer del Carme 54 i 56, per si mai es podia enllaçar el
barri de Monlivi amb el de Vista Alegre. La llegenda
urbana diu que s’hi volia fer un pont per cotxes i obrir
el trànsit ﬁns les Pedreres. El cas és que un cop enderrocat el número 54, l’any 2007, no s’hi va fer res, ni
tan sols una passarel·la de vianants per creuar el riu o
una escala per baixar-hi. Allà hi tenim encara, el que els
veïns en diem “El Forat del pont”. Des de Monlivi, el
veiem just davant del gratacels, entre l’Escola Pericot
i la Guàrdia Civil. Actualment, serveix de caganer pels
gossos dels propietaris bruts.
La Plataforma de Veïns pel Pont es va gestar al FestaAlegre de Tardor de 2018, on alguns veïns vam recollir la
necessitat d’organitzar-nos per reclamar la construcció
d’una nova passera de vianants per creuar l’Onyar. Uns
pets cartells als fanals propers al lloc, van ser un èxit
ràpid de convocatòria i la Plataforma va quedar constuïda al mes de novembre, amb el suport de les associacions de veïns dels dos barris i cada cop més gent.
Les coses les teníem d’entrada ben clares: al llarg dels
2 km 300 metres que fa l’Onyar urbà per Girona, hi ha
actualment 12 ponts (sense comptar el del tren). El primer de tots, seguint el curs de l’aigua, és el Pont de la
Font del Rei i no el trobem ﬁns ben bé a mig quilòme-

Xocolatada popular al Forat del Pont. Gener 2019

Estem convençuts que els
cinquanta metres de passera que demanem, fan
molta falta i seran molt
ben rebuts. Més enllà de la
necessitat evident d’apropar el CAP a molta gent de
Vista Alegre, el pont nou
portarà un beneﬁci al comerç de les dues bandes,
escurçarà distàncies entre
bogues, escoles i instuts,

Vídeo mural
“Volem un pont”

1 hp://pont.veinsvistalegrecarme.cat/
2 hps://www.instagram.com/oriol.tuca/
3 hp://pont.veinsvistalegrecarme.cat/wp-content/uploads/2019/01/Decret-passera_10_gener_2019.pdf
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pot millorar la xarxa de carril bici i sobretot, facilitarà el
passeig a peu, que per uns pot ser cap a la via verda i
pels altres, cap al cemenri, tanatori o cap al futur Parc
de Les Pedreres. Anar a creuar el riu per la Font del Rei,
representa per a molts veïns, fer una volta d’entre 400
i 1.000 metres.

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

Per totes aquestes anades i vingudes de gent, el pontó actual arran d’aigua no és cap solució perquè no és
accessible a tothom i no serveix quan puja una mica
el riu. Una passera a peu de carrer, és també per tant,
una necessitat de seguretat; els veïns som tesmonis
de molts creuaments arriscats quan l’Onyar baixa crescut. A més a més, ara que hem après a gaudir dels entorns immediats, un pont nou pot fer d’enllaç entre el
turó de Monlivi i Les Pedreres, dos dels entorns naturals oblidats de Girona.

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

A la Plataforma, tenim la certesa que la mobilitat a
peu, connecta persones, paciﬁca els carrers i millora
la qualitat de vida dels barris. Per això estem contents
i esperançats amb el compromís adquirit pel consistori, que es manté en l’actual pla de mandat. Tanmateix,
sempre hem sigut conscients que els programes municipals són molt sensibles als canvis i no és gens senzill
passar de compromisos a pressupostos, i de pressupostos a projectes i obres. Per tant, després de l’èxit de
la xocolatada, vam connuar fent d’altaveu a la necessitat col·lecva del pont.
La veritat sigui dita, com que la nostra “lluita” és molt
concreta, és fàcil sumar-s’hi amb esperit alegre i entre
tots, anem fent pinya per tal que no se’ns acabi la paciència (no oblidem que el forat farà 15 anys!). Amb
aquest opmisme, per Temps de Flors 2019, vam aixecar un Pont Virtual, donant vida al que primer ens
semblava una idea boja. Hi vam posar enginy, disseny,
hores i braços, i vam aconseguir tensar un cable de
banda a banda del riu. Fer un pont no és impossible,

Cartells de les jornades reivindicaves populars, 2019-2020

Ara, quan tanquem aquest escrit, encara són moltes
les incerteses, tan les sanitàries com les de la situació
real del projecte. Al mes de maig, pel Temps de Flors
21, tenim la intenció de tornar amb el pont virtual i
volem reprendre l’acte ajornat de la votació popular.
Esperem que quan això es llegeixi, el futur pont ja ngui una proposta de nom per presentar al nomenclàtor
de la ciutat i que en algun despatx, s’enllesteixin els
projectes hidràulic i tècnic previs a l’obra.
I esperem també, que ben aviat, els conﬁnaments siguin història i les Festes Majors tornin a ser una realitat. A Monlivi i Vista Alegre en tenim moltes ganes!

Núria Serrat
Plataforma de veïns pel pont Carme-Monlivi

Pont virtual. Temps de ﬂors 2019

17

