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QUIM GALLART, CAMPIÓ DE CATALUNYA 2010
 
Molts vergelitans d’entre quaranta i cinquanta anys haureu estat companys d’escola o de jocs d’en Quim 
Gallart, que d’uns anys d’ençà viu a la Garrotxa. Actualment és atleta destacat del Club Natació Olot, que 
l’escollí millor atleta del CNO la temporada 2008-2009.

El 19 de setembre, a Cambrils, en Quim es va endur la medalla d’or en la categoria màster M45, que l’acredita 
com a campió de Catalunya en la disciplina de pentatló en pista a l’aire lliure. La pentatló d’estiu consisteix a 
fer cinc proves d’atletisme en pista en una sola jornada: salt de llargada, llançament de javelina, cursa de 200 
metres llisos, llançament de disc i cursa de 1.500 metres, que es puntuen en funció del registre aconseguit. 
Pocs dies després, el 2 d’octubre, va quedar sisè en el campionat d’Espanya a Zuera (Osca).

Superada una lesió al genoll de l’any 1986, en Quim fa uns deu anys que es dedica a l’atletisme, disciplina 
en la qual ha obtingut èxits, entre els quals destaquen aquests:
 · Subcampionat sènior de cros de la Garrotxa, 2003-2004.
 · Tercer lloc en el cros de la Garrotxa veterà A, 2004-2005.
 · Bronze en els 400 metres llisos del campionat de Catalunya en pista coberta, M40, Vilafranca
 del Penedès, 2007-2008.
 · Bronze en els 100 metres llisos del campionat de Catalunya a l’aire lliure, M40, Lloret de Mar, 2007-08.
 · Bronze en els 400 metres llisos del campionat de Catalunya en pista coberta, M40, Vilafranca
 del Penedès, 2008-2009.
 · Subcampionat gironí de javelina de categoria absoluta a Olot, 2008-2009.
 · Subcampionat de Catalunya de pentatló, a Palafrugell, 2008-2009.
 · Subcampionat de la Garrotxa de cros veterà A, 2008-2009.
 Bronze en el campionat de Catalunya de salt de llargada en pista coberta, M40, Vilafranca del 
 Penedès, 2009-2010.
 · Tercer lloc en el rànquing de cros comar- 
 cal de la Garrotxa, veterà A, 2010-2011.

Fora de la península, ha participat en el campionat 
del món de pista coberta de seleccions nacionals, 
en categories màster, celebrat a Clermont-Ferrand 
(Alvèrnia) la temporada 2007-2008, on va aconseguir 
la seva millor marca personal en 200 metres llisos, 
amb un temps de 26,75 segons. 

Ja ho sabeu, si veieu algun dia en Quim corrent 
per la Mota, no és que fugi de vosaltres; és que 
s’està entrenant. 

LLUÍS VILANOVA
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JOSEP COTS, FINALISTA A CAMPORRELLS
Quan en Josep em va dir que s’havia presentat al concurs literari instituït per la 
Fundació Crisàlida d’ajuda als disminuïts, vaig suposar que hi hauria enviat una 
bona col·lecció dels poemes que des de fa molt temps ve component i dels quals 
ja ens ha fet algun tastet en les lectures que de tant en tant fa a la nostra vila i 
que País Petit esmenta puntualment. La meva sorpresa va ser majúscula quan 
em va passar un fitxer amb quinze pàgines d’una prosa perfectament redactada 
on explicava les seves experiències vitals, des de la més tendra infantesa fins 
al seus ja més de quaranta anys.

Per a qui no entengui gaire d’això, us diré que treballo dia a dia amb joves de 
disset i divuit anys a qui la vida ha tractat millor que a en Josep, i que es poden 
comptar amb els dits de la mà els que són capaços de redactar-te, sense embo-
licar-se, més de dues-centes paraules sobre un tema quotidià. 

El tema del concurs, que se celebrava al poble de Camporells, a la Franja de 
Ponent, era sobre el pas de la dependència a l’autonomia per part de les perso-
nes que presenten discapacitat intel·lectual, i en Josep va explicar en primera 
persona totes les fites que al llarg de la seva vida ha hagut de superar per a arribar 
a asseure’s en una taula i tractar de tu a tu amb qualsevol altre dels temes més 
diversos que puguin anar sortint, que és el que fa habitualment al Consell de 
Redacció de País Petit i en totes les activitats que regularment s’organitzen a 
Verges, on no sol fallar mai.

Amb aquestes credencials, és de justícia dir que un lloc a la final del concurs era assegurat; guanyar ja és cosa 
de veure si algú altre també ha treballat molt i s’ho mereix tant com tu. El millor premi és, però, la satisfacció de la 
feina ben feta i el reconeixement dels qui viuen al teu costat; i no em refereixo al reconeixement de l’esforç, sinó al 
valor objectiu dels fets i les actituds que es poden llegir al treball presentat. N’he escollit a l’atzar un paràgraf perquè, 
qui no l’hagi pogut llegir, es faci la idea que no estic fent cap ensabonada, o si no jutgeu-ho vosaltres mateixos:

«El primer camp de treball en què vaig participar va ser als aiguamolls de l’Empordà, i per cert en guardo molts 
records. Vaig aprendre molt a estimar la natura, els animals i a fer bons amics. El segon va ser un camp de 
treball d’arqueologia, a Sant Llorenç de Sous (Besalú); va ser un camp de treball que no em va donar al·licients 
per a fer aquesta activitat i, per cert, es va tancar per la coordinació tan dolenta que hi havia. Els darrers camps 
de treball en què vaig poder participar varen ser els del castell de Montsoriu, on vaig aprendre arqueologia, ja 
que, a més de bons estudiants, hi teníem tècnics especialitzats i uns grans monitors.»

Us prometo que només hi he retocat alguna falta d’ortografia i un parell de signes de puntuació. La sensibilitat, 
el sentit crític, l’agraïment a qui t’ajuda, etc., és tot d’en Josep, i l’estètica d’un paràgraf ben redactat, ordenat i 
equilibrat, també.

JORDI ROCA I ROVIRA
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AQUELL DIA ERA DILLUNS
En el número 11 de País Petit ressenyàvem la 
novel·la de Jordi Mata, Un cadàver exquisit, amb 
la sorpresa que la nostra petita vila en fos un 
dels escenaris i el vergelità Jesús Arquimbau, 
el protagonista.

Sembla que Verges ha tornat a seduir la 
imaginació d’un altre creador, Ramon Font, de 
Granollers, que ha publicat fa poques setmanes 
la seva obra Aquell dia era dilluns.

Dins del gènere narratiu, l’obra que ressenyem 
avui és qualificada de divertimento per l’editor, 
segurament perquè dir-ne novel·la no li faria 
gens de bé a causa les poc més de cent pàgines 
de què consta. 

Per l’extensió podríem pensar que és desti-
nada a un públic juvenil, però res més lluny de 
la intenció de l’autor. Personatges que ratllen 
la cinquantena, problemes quotidians i no gens 
extraordinaris, com la gelosia i la infidelitat, fan 
que el seu públic natural siguin les persones ja 
adultes, que prefereixin la versemblança a la 
heroïcitat. 

El Verges i els vergelitans que trobareu en 
aquestes pàgines potser no són els que nosal-
tres identifiquem com a 100% reals, però hem 
de comprendre que els autors tenen el dret de 
la ficció i això és el que diferencia realitat de 
realisme.

Malgrat que hi hagi un assassinat, no és una 
obra del gènere negre; tot i que es recrea en 
les emocions, tampoc no arriba a construir una 
peça psicològica completa. En resum, res millor 
que la paraula divertimento per a l’obra que avui 
us presentem, lleugera, fàcil de llegir, en un 
escenari conegut i estimat per tots nosaltres i 
amb un final certament inesperat. 

JORDI ROCA I ROVIRA

ACCIÓ FESTIVA

Acció Festiva és un jove grup musical que es 
començava a gestar el mes de juny del 2008, 
quan un grup d’amics van decidir quedar per 
passar les tardes fent el que més els agradava, 
la música .

A partir d’aquí i amb el pas dels mesos, es va 
veure la possibilitat de tirar endavant el somni 
de crear un grup amb cançons pròpies i estil 
propi, amb una sonoritat que es pogués distingir 
fàcilment. Sobre una base d’ska, s’hi incorporen 
amb facilitat d’altres ritmes i melodies, com el 
rock, el reggae, el heavy ... 

Els Acció Festiva són sis joves nascuts a l’Em-
pordanet: a la guitarra, Marc Foix; al piano, Aleix 
Cansell; a la trompeta, Aniol Alabau; al saxo, Edu 
Frigola; al baix elèctric, Pau Feliu, i a la bateria i 
veu, Jordi Pareta . 

Després de més de dos anys de tocar junts, 
han enregistrat el seu primer CD, que porta per 
nom la cançó amb què s’han donat a conèixer, 
La torrada. Tres setmanes de gravacions a l’Es-
tudi 44.1 d’Aiguaviva han donat com a fruit un 
producte d’excel·lent qualitat. La presentació 
del CD a La Sala de Torroella de Montgrí, com 
la del videoclip de La torrada, van despertar una 
gran expectació en pocs dies, fins a posar el CD 
en el número 1 de la web especialitzada www.
videoclipls.cat .

Aprofitant les festes de Nadal, els d’Acció Fes-
tiva tenen previst de publicar el segon videoclip 
i un nou tema, amb els quals esperen satisfer 
el seu nombrós grup de fans, que a hores d’ara 
supera els 1.200 contactes al Facebook.

DAVID PELLICER
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AOTEAROA BAROQUE
El 30è Festival de Músiques de Torroella de 
Montgrí va escollir una vegada més fer un 
concert de molta qualitat musical al poble 
de Verges. El dissabte 14 d’agost ens vàrem 
poder delectar amb aquest concert, com a la 
vigília ho havien fet a Pals. Va ser un concert on 
l’instrument de corda jugava un paper protago-
nista, juntament amb el clavicèmbal i l’orgue, 
que hi donaven el caràcter de totalitat barroca. 
El més impressionant era arribar a l’església i 
veure l’escenari 
–en aquest cas 
l’altar–, on es 
contemplava la 
bellesa estèti-
ca dels instru-
ments en si ma-
teixos. 

Es  t r ac tava 
d ’ u n  c o n c e r t 
clàssic, potser 
un  x ic  fe ixuc 
d’entendre per 
la llarga durada, 
però del tot re-
comanable als 
amants d’aquest 
gènere. 

Apostem per-
què Verges continuï sent un poble amfitrió 
també d’aquest tipus de concerts i animem 
la gent a ser-hi present en les properes au-
dicions.

CRISTINA FERRER

LA VALL EN UNA EXPOSICIÓ A 
SANT ANTONI DE CALONGE

En el marc de les Jornades Europees del Patri-
moni que tingueren lloc arreu dels països de la 
Unió els dies 24, 25 i 26 de setembre d’enguany, 
l’Ateneu Popular de Calonge organitzà diverses 
activitats encaminades a difondre els orígens i 
l’evolució d’un indret emblemàtic del seu mu-
nicipi: el veïnat de Sant Daniel. A més d’una 
conferència en què intervingueren Esther Loaisa, 
geògrafa i secretària de l’APC, que parlà sobre 
una fins ara inèdita senyoria feudal de Bedós; 
Josep Formiga Bosch, professor de l’UdG, que 
tractà dels veïnats de Bedós i Caulés (Vidreres), i 
Joan Badia-Homs, president de l’IEBE, que expo-
sà els trets arquitectònics i artístics de l’ermita de 
Sant Daniel i la hipòtesi que la torre de defensa 
dels Bedós hauria estat aprofitada en el segle xvi 
per a construir aquesta ermita, els organitzadors 
van tenir l’encert d’elaborar una exposició que 
il·lustrés la temàtica. Sota el títol «Els veïnats 
de Sant Daniel (Sant Antoni de Calonge), Caulés 
(Vidreres) i la Vall (Verges)», l’exposició versava, 
des d’una perspectiva comparada i amb una fi-
nalitat eminentment pedagògica, sobre aquests 
veïnats que, tot i tenir a voltes arrels medievals, 
per diverses raons es mantingueren sempre en 
un estadi de desenvolupament primerenc i no 
arribaren mai a esdevenir municipis. Hem d’agrair 
als amics de l’Ateneu Popular de Calonge que 
s’haguessin recordat de la Vall, aquest interes-
sant indret del nostre municipi, cosa que posa 
en evidència tant l’estima que ens tenen com la 
fina perspicàcia que els caracteritza.

SALVADOR VEGA

Vitrina dedicada al veïnat de la Vall (foto: APC)
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El FLUX HIDROLÒGIC
DE LA PLANA LITORAL

DEL BAIX TER
La Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis, 
amb seu al Museu de la Mediterrània i nascuda 
de la col·laboració entre la Universitat de Girona i 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, impulsa la 
col·lecció «Recerca i territori», amb la finalitat de 
publicar treballs que aportin coneixement en tot 
allò que tingui a veure amb el nostre entorn.

El segon volum de la col·lecció inicia la publica-
ció d’estudis monogràfics en matèria de recerca 
i territori amb un recull d’articles sobre la caracte-
rització de la dinàmica i el funcionament hidrològic 
de l’àrea litoral del Baix Ter.

L a  m o t i v a c i ó 
d’aquest llibre parteix 
del convenciment 
que el Ter, amb tots 
els seus recursos 
hídrics i elements hi-
drològics associats, 
és l’embrió, el pro-
tagonista principal 
de la riquesa natural 
de la plana baixem-
pordanesa i del seu 
desenvolupament 
socioeconòmic. So-
bre aquesta opinió, només cal recordar que el 
100% del proveïment d’aigua a tots els pobles i 
viles del Baix Ter depèn dels aqüífers associats al 
riu, o bé plantejar-se com seria aquest paisatge, 
tan admirat, sense una agricultura sustentada per 
les aigües del riu i de l’aqüífer.

Amb el propòsit d’oferir una visió àmplia sobre 
la dinàmica i el funcionament hídric de l’àrea litoral 
del Baix Ter, s’han abordat aspectes de diferent 
índole, que en el volum han quedat estructurats i 
agrupats en tres capítols o blocs temàtics:

Dinàmica hídrica del Ter des de temps geològics 
recents fins a temps històrics. Evolució del riu i del 
litoral en relació als canvis climàtics i la intervenció 
humana.

Caracterització dels diversos elements hidrolò-
gics, naturals i antròpics, de la plana litoral i de les 
seves relacions amb els aqüífers associats. Defini-
ció del funcionament hidrològic de la plana litoral, 
i establiment de criteris hidrològics de base que 
permetin sostenir l’ús dels recursos i la protecció 
dels elements hidrològics singulars.

Creació d’una figura de gestió i protecció dels 
recursos hídrics i naturals del subsòl del Baix 
Ter, basada en criteris de medi físic i la seva in-
tegració al context de la planificació urbanística 
supramunicipal. 

El volum publicat expressa la traducció pràctica 
que cal fer del coneixement local del territori, i 
accentua, en certa manera, una pregona inclinació 
dels autors per contribuir a ruralitzar la recerca.

JORDI MONTANER (Ressenya extreta del pròleg del llibre) 




