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Del 21 al 25 de setembre d’enguany es va celebrar 
al Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro la 
tretzena edició del Congrés Internacional de Química 
IMEBORON, que va reunir més de 300 científics es-
pecialistes en la química del bor de vint-i-set països 
diferents. 

El vergelità Francesc Teixidor, l’únic integrant del 
Comitè Científic de tot l’Estat espanyol, es va encar-
regar de dirigir amb encert la complicada organització 
del congrés. 

Bàsicament, l’objectiu de la trobada consistia a 
crear un marc adequat perquè els més destacats 
científics mundials de la química del bor poguessin 
intercanviar impressions i coneixements per optimit-
zar els recursos dedicats a l‘estudi d’aquest element 
químic i les seves aplicacions. 

Des de Verges es va fer una altra aportació a l’acte: 
la Coral Vergelitana, amb el seu director, Ramon Jo-
anmiquel, al capdavant, es va encarregar d’amenitzar 
la vetllada de la jornada inaugural amb una selecció 
de cançons que varen fer les delícies d’un públic 
que, de ben se-
gur, va ser el més 
cosmopolita que 
ha tingut mai la 
nostra coral. 

Q. F.

El dia 28 de juny va fer-se al Carrer Major de Verges la tradicional Festa de l’Amistat 
i també la III Trobada de Puntaires de les Comarques Gironines. Aquesta activitat 
ha estat organitzada pel Racó de Les Labors, que dirigeix magistralment Àngels 
Hugas.

També vàrem poder veure com es feien les puntes de coixí, el patchword, el punt 
de creu, etc.

Durant la jornada vàrem poder parlar amb la Dolors Sagué de Verges, que ens va 
explicar que fa cinc anys que es dedica a fer puntes de coixí i que té aquesta afició 
d’ençà que anava a estudi i a la tarda feia labor. Ens comentà que fer puntes de coixí 
és molt relaxant i que les seves filles no en fan perquè treballen.

Les participants en aquest acte varen gaudir d’un bon dinar a la Sala Polivalent.

 J. C.

El 20 de setembre va tenir lloc a la Plaça Major de Ver-
ges la presentació del grup juvenil ACCIÓ FESTIVA, 
amb motiu de la festa major de la nostra vila. El grup 
va oferir al públic assistent a l’acte diversos temes 
musicals versionats i cançons compostes per ells 
mateixos. Entre els temes que varen presentar del 
seu estil hi havia L’estaca, de Lluís Llach, El bandoler 
Serrallonga, Manifestació, etc. Abans de l’actuació 
vàrem poder parlar amb alguns dels components, 
entre ells l’Aleix Cansell, que ens va comentar que 
van començar a tocar aquest estiu i que toquen a 
favor de Catalunya. El tipus de música que fan és ska 
i temes versionats. També diuen que no els agrada 
que l’aigua del riu Ter se’n vagi cap a Barcelona i per 
això protesten amb la seva música.

 J. C.

Francesc Teixidor, organitzador del congrés
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LA FESTA DE L’AMISTAT 2008
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Els Serveis Territorials d’Agricultura de la Generalitat, 
juntament amb la Comunitat de Regants de la presa 
de Colomers, van organitzar el dia 22 de juliol a la Sala 
Polivalent de l’Ajuntament de Verges una xerrada sobre 
les obres de canalització del rec de Sentmenat, més 
conegut com a rec del Molí. Els ponents van ser Josep 
Guix, director dels esmentats Serveis Territorials, Jordi 
Aulet, president de la Comunitat de Regants, i Francesc 
Riu, representant de Verges en aquesta comunitat.  

Josep Guix va obrir el debat amb un resum dels as-
pectes positius que tant la Generalitat com la Comunitat 
de Regants veien en l’obra. També repassà breument el 
seguit de negociacions que s’havien dut a terme entre 
les diferents parts implicades per a arribar a l’acord final, 
tocant molt per sobre l’aspecte de l’oposició ecologista, 
que segons ell és un tema solucionat 
en assegurar la Generalitat un cabal 
mínim per al traçat actual del rec, que 
continuarà a cel obert. El projecte 
preveu que es vagin fent aportacions 
d’aigua del nou canal a l’actual rec 
del Molí, per tal d’assegurar-hi un 
pas d’aigua mínim perquè els horts 
propers al rec continuïn obtenint 
l’aigua del rec vell i aquest mantingui 
les seves funcions com a desguàs de 
les aigües plujanes.

Jordi Aulet va entrar més direc-
tament en els aspectes tècnics del 
projecte. Parlà del recorregut de la 
canalització, que arribarà al terme de 
Verges amb un calibre de 180 cm, so-
terrada paral·lelament al camí de Jafre 
fins a tocar de la Mota. D’allí seguirà 
pel costat del riu, travessarà la carretera de la Bisbal i 
abandonarà la Mota creuant-la a l’alçada de can Parés. 
Des d’allà es dirigirà al camí de la Rutlla, que seguirà 
fins a travessar la carretera de Torroella, per a continuar 
soterrada, seguint el rec de l’Estany, fins a abandonar el 
nostre terme. Les branques secundàries, de calibre molt 
inferior, s’estan acabant de dissenyar, i pretenen assegu-
rar l’abastament dels camps en les mateixes condicions 
actuals, tenint cura dels pendents dels camps, que no 
s’hauran de canviar quasi en cap cas. També va deixar 
clar que el començament de les obres se supeditarà al 
fet que, tant el municipi de Verges com d’altres per on 
passa el rec, connectin la seva xarxa d’aigües brutes a 
la depuradora de l’Escala.   

La intervenció de Xicu Riu, que per problemes d’agen-
da es va incorporar més tard a la xerrada, se centrà en 
els avantatges que, segons la pagesia, comporta l’obra. 
Segons ell, el fet que la canonada sigui hermètica i tanca-

XERRADA SOBRE LA CANALITZACIÓ DEL REC DEL MOLÍ

da permet casar tres aspectes difícils de lligar al voltant 
de l’aigua: l’estalvi, la pressió contínua i la disponibilitat 
total. Pel fet de no haver-hi fuites, s’afavoreix l’estalvi, i en 
ser un tub estanc pot restar tot l’any ple d’aigua a punt 
de ser usada amb la pressió necessària –aconseguida 
gràcies al desnivell del recorregut de Colomers a Verges–, 
cada dia de l’any. També es veu positiu el fet que el rec de 
l’Estany, en perdre la seva funció, pugui ser reconvertit 
en un vial o en el que es cregui més convenient.   

L’aspecte econòmic fou el que, per lògica, va suscitar 
més interès entre el públic. Els ponents van explicar que 
el pressupost és de 28 milions d’euros, a pagar en dos 
trams durant cinquanta anys. L’Estat espanyol, per mitjà 
de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, es 
farà càrrec del 50% del pagament dels primers vint-i-cinc 

anys, la Generalitat hi aportarà un 
32% i la Comunitat de Regants, en 
principi, un 18%; aquesta última xifra, 
però es reduirà considerablement, ja 
que la Generalitat ha deixat clar que 
l’assumiria en gran part l’Agència Cata-
lana de l’Aigua. Del que no s’escaparà 
la Comunitat de Regants és de pagar 
el 50% del capital que restarà dels 
anys 2026 al 2050; ara bé, com que no 
s’hi aplicaran interessos, els ponents 
varen donar per fet que aquest 50% 
vindrà a representar, com a màxim, 
un 30%, per la desvalorització que 
comportarà la inflació acumulada dels 
propers vint-i-cinc anys.  

Amb aquesta obra, la Comunitat de 
Regants deixarà de ser responsable 
del manteniment de l’actual rec del 

Molí, i la Generalitat ja n’està negociant la responsabi-
litat amb el Consorci Alba Ter i amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 

La xerrada va aixecar gran expectació al municipi, i và-
rem poder veure la Sala Polivalent plena de gom a gom. 
Llàstima que l’endemà mateix, en aquest mateix espai, 
només s’hi varen aplegar sis o set persones per escoltar 
Lluís Sala, de l’Ateneu Cultural i Naturalista de Girona, que 
va venir per parlar sobre els problemes globals del Ter. 
Sembla que interessa més saber com es repartirà l’aigua 
del Ter que no pas si aquesta aigua arribarà o no. 

Finalment cal recordar que els representants locals 
de la Comunitat de Regants es presten a fer una altra 
xerrada, si hi ha prou gent interessada, per a aclarir tots 
els dubtes d’àmbit local que puguin quedar pendents.

QUICO FERRER amb la col·laboració de XICU RIU
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NIT D’ÒPERA

El 31 de juliol, dues setmanes després de la 
data anunciada inicialment, vam poder gaudir 
d’una magnífica Nit d’òpera a l’església, oferta 
pel Cor de Cambra de Girona, sota la direcció 
–val a dir que des de l’inici d’aquesta formació, 
l’any 2003– del mestre Antoni Amorós.

Amb Alessio Coppola al piano, les veus de les 
mezzosopranos Glòria Garcés i Anna Tobella, les 
sopranos Natàlia Casassús, Mònica Carmona 
i Carme Puigdemont, els barítons Jordi Boltà i 
Dani Morales i el tenor Josep Camós ens van 
delectar amb un tastet variat d’obres com Juli 
Cèsar, Les noces de Fígaro, El barber de Sevilla, 
La flauta màgica, La traviata, Els huguenots, 
La bohème i Gianni Schicchi, en un programa 
de luxe dividit en dues parts que es van fer 
curtíssimes.

Un cop més l’església parroquial de Verges va 
demostrar l’excel·lent acústica que la caracterit-
za i la fa ideal per a concerts de música clàssica 
i coral, malgrat que no era plena del tot, que és 
quan ofereix la millor sonoritat. El concert, en 
definitiva, va ser un plaer auditiu. Llàstima pels 
qui se’l van perdre!

M. S.

FESTES DEL CARRER
A VERGES

L’any 2008 els veïns de Verges han gaudit de les dife-
rents festes del carrer que ells mateixos han organitzat, 
com per exemple la XXI Festa del Barri Antic i altres de 
creació més nova (carrer dels Bous, del Progrés o de 
la Davallada i Baix Empordà).

Una de les primeres celebracions d’aquest tipus va 
ser la del carrer del Pedró, que ara ja fa molts anys que 
no s’organitza, i és una llàstima. Ens agradaria molt que 
altres carrers tinguessin també la seva festa, perquè 
això estimula la convivència i la germanor. Per això 
des d’aquí encoratgem els veïns a animar-se i fer els 
preparatius per a les moltes festes del carrer de les 
quals esperem gaudir l’any 2009.

 J. C.

El dia 25 de juliol es va fer a la església parroquial de 
Verges una memorable audició musical a càrrec dels 
estudiants de música de la nostra vila i la rodalia. Els 
músics varen oferir al públic assistent en aquest acte 
diverses peces musicals de compositors tan popu-
lars com Beethoven, entre d’altres. Segurament 
aquests joves músics tindran més endavant la gran 
oportunitat de pujar en algun escenari i tornarem a 
fruir de la seva música. L’actuació es va cloure amb la 
peça tradicional catalana titulada Margarideta, amb 
la qual aquests alumnes varen fer sonar la mar de 
bé els seus instruments musicals.

 J. C.

AUDICIÓ MUSICAL A VERGES




