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Aquest és un dels projectes més engrescadors que tenim sobre la taula per a començar a tirar endavant ben 
aviat. Una de les nostres prioritats és recuperar el costum que la gent torni al riu. La contaminació de les 
aigües, la indiferència pel medi ambient, el fet de fer-hi l’abocador d’escombraries municipal, etc., tot plegat, 
va fer que acabéssim girant l’esquena al riu: ja no s’hi fan les trobades familiars, les sortides, els dinars...

Ara, amb l’ajut de l’Agència de Residus i la Diputació de Girona, podrem fer prosperar el projecte de recupe-
ració de tota una zona, creant un espai verd públic que permeti la connexió del poble amb el riu. També ha de 
permetre oferir a la gent que passa amb bicicleta per la Mota, aprofitant la ruta cicloturística que promou el 
Consorci Alba-Ter, que va de Setcases a l’Estartit, que puguin gaudir d’un lloc com aquest per al descans.

L’indret està realment en un estat força deteriorat. Per això, per a establir d’una manera més exacta quines 
actuacions s’hi poden fer, es va fer una mica de neteja de l’àrea i uns sondatges que determinessin a quina 
fondària i en quina quantitat hi havia encara escombraries enterrades. 

PROJECTE DE RESTAURACIÓ AMBIENTAL,
 ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA I 

ENJARDINAMENT DE L’ANTIC ABOCADOR

Projecte del futur parc del riu.

Es crearan dues zones: una més aviat de parc, amb un camí central que distribueixi els diferents espais, di-
ferenciant àrees arbrades tot al voltant d’un espai central obert amb prada natural, i una altra de pícnic i jocs. 
El camí que va al riu acabarà amb la construcció d’una escala amb travesses per a accedir al Ter i a la zona de 
sorra i grava, que alguns n’anomenen «la platja del riu», per a poder anar a pescar, prendre el sol, etc. Al llarg 
del parc hi haurà distribuïts alguns bancs per a descansar, i la part arbrada que proposem és amb espècies 
al màxim d’autòctones possible i adaptades a la zona, en què prevaldrà el bosc de ribera: tamarius, freixes, 
àlbers, lledoners, salzes, etc. Per a delimitar el parc, es preveu de col·locar al llarg de tot el perímetre una 
tanca de fusta perimetral, com també de posar-hi cartells direccionals i informatius, situats en diferents llocs 
estratègics. Amb tot, els treballs començaran aquest any, i comptem que podran estar enllestits a finals del 
primer trimestre de l’any vinent.

Esperem poder-ne gaudir molt.
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Amb aquest projecte es pretén millorar 
l’accés al nucli de Verges des de la carre-
tera de Girona, mitjançant la configuració 
d’un espai més ampli visualment i la con-
nexió del carrer de la Pau amb la carretera. 
Amb la prolongació del carrer de la Pau 
es pretén dotar d’una entrada viària més 
efectiva a aquesta part del poble, restant 
trànsit al carrer del Padró i possibilitant 
l’ordenació del trànsit rodat al voltant 
de les escoles. Comença on actualment 
acaba aquest carrer, que va executar-se el 
2000, i que coincideix amb l’encreuament 
amb el carrer de la Creu i un camí que 
baixa fins el rec.

El lateral de la carretera, des de la línia 
blanca, també serà reformat amb la cons-
trucció d’un vial lateral separat amb  una 
vorera, una zona d’aparcament i un espai 
enjardinat amb arbres, bancs i papereres. 
En una part més en direcció al poble s’hi 
posarà una parada d’autobusos i s’hi for-
marà l’entrada al carrer de la Creu.

A la cantonada del carrer de Girona amb el 
del Pedró, a la zona de la creu, hi quedarà 
un espai lliure, que també serà reformat, 
especialment pel que fa al desmantella-
ment i trasllat del transformador.

PROJECTE DE PROLONGACIÓ
 DEL CARRER DE LA PAU I 
MILLORA DE L’ACCÉS A
VERGES PER PONENT

A causa de l’antiguitat de les instal·lacions 
existents i dels elements constructius, és 
inevitable que l’edifici tingui tot un seguit de 
mancances, tant en la construcció, com en 
la seguretat i la protecció contra incendis, 
com en els accessos per a persones amb 
discapacitats. Per això s’ha cregut conve-
nient d’actuar en un espai molt fet servir 
tot l’any.

S’ha previst de fer una intervenció d’urgència, 
amb tota una sèrie d’actuacions que són ne-
cessàries perquè l’edifici i les instal·lacions 
s’adeqüin a les normatives actuals.

Així, per exemple, s’habilitarà una sala de 
màquines aïllada de la resta dels espais, 
es renovaran les instal·lacions elèctriques, 
d’aigua calenta (s’ampliaran per a poder 
donar servei simultàniament a tots els 
vestuaris) i s’instal·larà un nou sistema de 
calefacció.

També s’actuarà en l’estructura de l’edifici, 
aplicant-hi un tractament antiincendis: es 
canviarà la coberta actual, s’eliminaran les 
filtracions d’aigua i les humitats, es renova-
ran i ampliaran les sortides d’emergència i 
es senyalitzarà adequadament.

Finalment és previst de pintar el Pavelló, 
tant per dins com per fora, i millorar l’espai 
exterior.

Tot això suposarà que el pavelló resti tancat 
entre sis i vuit mesos a partir del moment 
en què comencin les obres.

Agraïm des d’aquí a totes les persones que 
en són usuàries habituals la seva comprensió 
i col·laboració.

Sens dubte, al final del camí hi trobarem un 
pavelló molt millor per a tots.

PROJECTE DE REFORMA I
 MODIFICACIÓ DEL PAVELLÓ
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