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Projecte de variant

El dia 29 d’octubre Manel Nadal, secretari de Mobilitat, i 
Jordi Follia, director general de Carreteres, van ser a la 
nostra vila per explicar-nos la proposta del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques per a la variant 
de la C-31. La discreta afluència de públic no es corres-
pongué en absolut amb la magnitud i  transcendència de 
la qüestió.

Segons els plànols presentats, estem parlant d’una nova 
carretera de 12 m d’amplada i uns 4 km de longitud. Des 
de Tor seguirà un recorregut estranyament sinuós per 
la part est de la via actual, traspassarà a diferent nivell 
la carretera de Torroella (a una alçada de 6-7 metres) i 
travessarà el Ter mitjançant la construcció d’un nou pont, 
que tindrà 1.040 m de llargada i anirà de mota a mota (el 
pont actual serà enderrocat). S’haurà de construir també 
un enllaç a l’anomenada «intersecció sud», que vol dir a 
la carretera de la Bisbal. Al terme de la Tallada també s’hi 
farà un enllaç a diferent nivell.

En aquests moments el projecte és encara en fase de 
redacció; posteriorment passarà a la fase d’exposició 
pública i s’obrirà un termini de dos mesos per a presentar 
al·legacions. Segons Nadal, la previsió és que en el 2006 
es pugui entrar ja en la fase de licitació i execució de 
l’obra.

Ja ho sabeu, doncs, vergelitans i enamorats d’aquesta 
terra: l’entorn privilegiat de què gaudim fins ara té els 
dies comptats. Carpe diem.

SALVADOR VEGA

Ressenyes 

Atles ambiental i 
patrimonial del Ter
La Fundació Agbar i el Consorci Alba-Ter han editat 
l’Atles ambiental i patrimonial del Ter. Es tracta, com 
indica el seu nom, d’una obra de base cartogràfica i 
estadística, en els diversos apartats de la qual s’analit-
zen amb detall, i tram per tram, els més variats aspec-
tes del Ter, des de la geologia fins a la fauna, passant 
per l’inventari de molins, fargues, rescloses i altres 
elements patrimonials. La qualitat científica del treball 
és avalada per les entitats que hi han col·laborat: uni-
versitats de Girona, Vic i Barcelona, i Institut Cartogrà-
fic de Catalunya. Sense cap mena de dubte, aquesta 
esdevindrà una obra de referència imprescindible per 
a tothom qui estigui interessat a conèixer millor el Ter, 
i de consulta obligada per a aquells que, des de les 
seves responsabilitats polítiques, hagin de prendre 
decisions que afectin el riu i el seu entorn.

Lluís Llach, el noi de 
cal Vall. Un viatge pel 
seu món a Porrera
Cinta S. Bellmunt i Josep R. Grau signen aquesta obra, 
que constitueix el número dos de la col·lecció «Per-
fils»,  editada per Cossetània. Títol i subtítol no deixen 
cap mena de dubte sobre quina és la temàtica de la 
publicació, un recorregut pels vincles de Lluís Llach 
amb Porrera, la població del Priorat d’on era originària 
la seva mare. L’obra consta de nou capítols ordenats 
cronològicament i està plantejada com una mena de 
llarga entrevista on el propi Llach va explicant en pri-
mera persona els seus records i vivències a Porrera, 
des de l’infantesa fins a l’actualitat. Un llibre molt 
recomanable per a  devots i incondicionals del «noi 
de Verges» i absolutament contraindicat per a vergeli-
tans propensos als atacs de gelosia.

SALVADOR VEGAEl director general de Carreteres presentant la variat de Verges
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Vespres sota el campanar
L’Àrea de Joventut, Esports i Lleure de 
l’Ajuntament de Verges, encapçalada 
pel regidor Ignasi Auquer, va progra-
mar per a les nits d’estiu tot un seguit 
d’activitats emmarcades en el cicle 
«Vespres sota el campanar». La idea 
era oferir una activitat més o menys 
cada quinze dies i que fos variada, 
des de música fins a titelles, passant 
per cinema. La intenció era que la gent 
del poble passés unes nits d’estiu mo-
gudes i sortís de casa per gaudir dels 
actes preparats.

L’acte estrella d’aquest estiu va ser 
l’actuació de Mònica Green i Ramon 
Escaler Trio. Green, acompanyada per 
la Coral Vergelitana i el Cor Anselm 
Viola de Torroella de Montgrí, oferí un 
concert de gospel el diumenge 11 de 

juliol. L’acte fou espectacular i comptà 
amb un gran nombre d’assistents.

Els dies 15 de juliol i 5 d’agost la Place-
ta es transformà en un improvisat cine-
ma per a veure les pel·lícules El último 
samurai i Love Actually. Aventurers i 
enamorats pogueren gaudir d’aquests 
dos films de gran èxit l’any passat.

El dia 28 d’agost arribà l’hora dels més 
petits amb l’espectacle de titelles Alle 
Hop. Els més menuts pogueren cantar, 
riure i fins i tot ballar amb alguna de 
les titelles. L’espectacle finalitzà en un 
ambient molt familiar, on pares, nens i 
titelles realitzaren una petita coreogra-
fia per tota la Placeta.

El 10 de setembre era la nit de les 
havaneres, i qui millor que el conjunt 

Port Bo per a fer passar una vetllada 
agradable… Aquest trio de Calella, 
amb el seu humor i el seu repertori, 
arrencaren més d’un somriure i aplau-
diment al públic.

El dies 17, 18 i 19 de setembre arribava 
la Festa Major del Roser, i es prepa-
raren tot un seguit d’actes, tant per a 
grans, com per a joves i petits, que com 
es va poder comprovar resultaren ser 
un èxit rotund. 

Altres actes que s’han preparat durant 
l’estiu ha estat el ja tradicional torneig 
de futbol sala, que enguany comptà 
amb un gran nombre d’equips parti-
cipants. S’adjudicà el torneig el Cons-
truccions Germans Alabau, de Jafre. 

IGNASI SABATER
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