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Els recs: un giny medieval

El rec del Molí, que porta aigua del riu des de la presa 
de Colomers, va repartint l’aigua per diferents des-
viacions de la canalització al rec de l’Estany, des de 
l’entrada al poble, al Traient, una obra d’enginyeria en 
què el rec de l’Estany passa per sota del rec del Molí 
amb l’objectiu de regular-ne el cabal.

A l’entrada al poble hi ha, doncs, aquesta bifurcació, 
la primera i més important desviació d’aigua. Per tant, 
el rec del Molí continua cap a dins del poble, i el de 
l’Estany es desvia per donar aigua de reg a la zona 
d’horts i al final torna a unir-se al del Molí al límit del 
terme i dóna aigua de reg també a terres de Canet de 
Verges, terme de la Tallada d’Empordà.

El rec del Molí continua el seu recorregut i s’endinsa 
al nucli urbà dins el Barri Vell, resseguint part del re-
cinte emmurallat. Aquest és un tram molt significatiu, 
com es pot observar, en què les cases s’han adossat 
a la muralla. Destaquen els ponts entre cases i carrer, 
per sobre del canal, els rentadors, amb la funcionalitat 
d’aprofitar l’aigua que circula pel rec. 

El traçat del rec del Molí ha marcat la separació 
entre la part urbana i la zona no urbana fins al molí, 
on per una banda es desvia a través del Rajaret per 
donar aigua a la zona nord del poble, amb diferents 
ramificacions i brancals, i per una altra banda servia 
per a fer anar el molí fariner, actualment en desús. 

L’aigua desviada és d’ús de reg, i la sobrant torna 
al rec del Molí, a la sortida del poble.

La gent ha estat i continua estant vinculada al rec 
del Molí. La Sopa del Dimarts de Carnaval es cou al 
costat del rec del Molí, als antics safareigs. I aquest 
any, durant el període d’important sequera en què no 
es donava aigua al rec, es temia per com quedaria el 
poble per Setmana Santa si no hi passava aigua... És 
un atractiu i un ingredient més de la nostra vida. És 
un orgull, és un patrimoni més que tenim i que ens 
fa ser el que som.

Parlar d’afluents, parlar de recs, parlar de rius, no 
és parlar només d’un cabal d’aigua que passa per allà. 
Tenim horts perquè hi ha aigua al rec..., tenim el pai-
satge que tenim perquè és una zona de gran riquesa 
agrícola, però perquè és una zona molt rica en aigua, 
perquè hi ha el riu..., perquè hi ha recs.

Ara bé, a part de rec, aquestes canalitzacions històri-
ques –alguns en diuen velles o antigues– tenen altres 
funcions pel que fa a l’aigua, com ara la de desguàs. 
Al llarg del seu recorregut, hi conflueixen les aigües 
plujanes de les rieres del poble. En època de fortes 
pluges, aquestes canalitzacions han servit per a mini-
mitzar possibles inundacions a la plana de les aigües 
que venien de més amunt. A la nostra zona, en època 
bona de pluges, és inundable quasi tot el terme, i 
aquestes canalitzacions tenen la funció de guiar l’aigua, 
de canalitzar-la i evitar danys a les terres. Aquesta és 
una funció important i que cal tenir molt en compte; 
això vol dir que s’han de tenir aquestes canalitzacions 

ben netes i en condicions. És 
important també des del punt 
de vista ecològic, perquè con-
serva una vegetació de ribera 
encara prou rica, perquè és 
un espai primordial per a la 
connectivitat entre el riu Ter 
i les zones humides del nord 
del Baix Ter. 

Verges, com la majoria de po-
bles riberencs, a les proximitats 
de rius i canals, té condicionada 
la seva ampliació en relació a 
aquests. En el cas de Verges, 
el rec del Molí, en el tram urbà, 
se situa a la banda sud i resse-
gueix la muralla medieval en 
tot el seu recorregut dins del 
poble. La relació entre el rec i 
el poble queda completament 
evidenciada en l’entramat dels 
carrers i la morfologia del nucli 
primitiu, que s’ha vist obligat  a 
desenvolupar-se cap al nord.

Obres de canalització i soterrament de la canonada que ha de substituir el rec del Moli, 
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S’ha arribat a un punt en què el valor ecològic o 
simplement el valor paisatgístic han fet fer un tomb 
a la història, potser perquè porta visitants i, per tant, 
ingressos... Sigui com sigui, per raons ecològiques, 
econòmiques, culturals, tradicionals, etc., la gent 
és conscient d’aquesta necessitat. Són espais d’alt 
valor, que donen qualitat de vida, qualitat al poble... 
Estem en un moment en què es recuperen o es 
creen rutes cicloturístiques o senderistes, es fan 
camins de ronda, vies verdes, es promociona el terri-
tori, el paisatge..., l’Empordà..., en una època en què 
tothom diu que és de l’Empordà, un Empordà que, si 
no som capaços de conservar, deixarà de ser l’idíl·lic 
paisatge. I tota aquesta xarxa de recs i reguerets, 
rieres i rierols n’és també culpable: hi ha jugat un 
paper importantíssim a l’hora de dibuixar-lo.

I els recs han donat peu al tipus de conreu que s’ha 
fet en aquesta zona. Si tenim en compte la diversa 
tipologia de conreus que es presenten al Baix Ter, 
el que ha patit un augment en la superfície és el de 
regadiu, en detriment dels conreus de secà. Aquests 
canvis, per tant i per força, impliquen un augment 
del consum d’aigua per part del sector agrari.

Pel que fa a la canalització dels recs o, més ben 
dit, a la millora del regadiu del Baix Ter, ja estem 
d’acord que s’ha de fer una bona gestió de l’aigua 
del rec i que es vulgui afavorir l’estalvi d’aigua en 
aquest, però també és important que hi hagi una 
bona planificació agrícola, com també és important 
que tot funcioni amb equilibri... Seria allò de la 
sostenibilitat.

Que s’ha de canviar el sistema de reg, ho accep-
tem; canviem-lo, però no afavorint-ne uns en detri-
ment de la resta, no en detriment del territori. 

No podem fer una actuació que perjudiqui uns 
tercers, em sembla. Canalitzarem l’aigua de reg i 
deixem sense resposta com quedaran les canalit-
zacions centenàries existents: si hi passarà aigua, 
qui en farà el manteniment, què passarà...: unes 
canalitzacions que amb el pas dels anys han adquirit 
altres funcions, que no han de ser menystingudes i 
ho han estat. Hi ha un entramat de recs extraordinari 
que ha funcionat i encara funciona, i dóna aigua de 
reg a tot el municipi.

Qualsevol projecte, obra, actuació al territori, 
s’hauria d’emmarcar dins un context, un entorn. No 
pot ser independent, i menys quan afecta tot un ter-
ritori, diferents col·lectius, molta gent, la població, la 
societat... Perquè això porta conflictes, problemes, 
beneficis per a uns enfront d’altres. 

S’ha de tenir present que una actuació com la de 
la canalització del rec del Baix Ter és només i sim-
plement posar-hi un tub i fer-hi passar aigua. Podem 
estar d’acord que falta aigua per a regar i que aques-
ta pot ser una opció de gestió eficient de l’aigua de 
reg. Potser sí, i insisteixo que no en dubtaré. Però 
això s’ha de fer amb un projecte transversal, perquè, 
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tot i que l’aigua anava destinada al reg, té altres 
funcions –ecològica, paisatgística, tradicional–, com 
hem vist. Hauria de ser un projecte que beneficiés 
els pagesos, a tots, però també el territori. 

Verges es trobarà d’aquí a un temps, si s’acaba 
tirant endavant el projecte que té el rec del Molí, 
sense aigua, que passa tocant a la muralla medieval 
i que dóna la imatge del poble. Verges no serà igual 
sense aigua al rec.

La Plataforma del Ter reclama al govern el retorn 
de l’aigua del Ter amb un objectiu molt clar: resta-
blir-ne el cabal perquè pugui tenir diferents usos 
–de regadiu, de consum, de lleure..., el que el ter-
ritori decideixi–. Ens queixem que tota l’aigua del 
Ter va a Barcelona i a nosaltres ens menyspreen, 
i no passa res si no circula l’aigua del riu pel Baix 
Ter, no passa res si no respecten el cabal ecològic 
i natural del riu. 

El projecte de modernització del rec del Molí és 
positiu per a maximitzar l’aprofitament de l’aigua 
concedida a les comunitats de regants, però hi 
ha objeccions des del territori que s’han ignorat. 
Hauríem de treballar junts i hem de poder i saber 
conviure junts.

Resum de la xerrada de Marta Payeró sobre els recs, dins el 
Màster en gestió de l’aigua, de la UdG




