DATA I HORA:

El dia 2 de juliol tanquem la temporada abans de les
vacances d’estiu amb una trobada a l’Empordà
Hem escollit l’Embassament de Boadella per l’inici de
la trobada. Allà, l’enginyer Robert Vergés ens
explicarà els secrets d’aquesta obra hidràulica.
Contemplarem el paisatge natural que es reflexa a la
làmina d’aigua i farem una visita a l’interior de les
sales on es troba la maquinària.

2 de juliol.
Sopar:

Punt de trobada: 12.00 h a l’embassament , terme
municipal de Darnius
12,15h a 13,15h Explicació de la presa , visitant el
seu interior.
Desplaçament cap a Boadella d’Empordà
13,30h Arribada al restaurant “El trull d’en Francesc”
14,00h Dinar al Trull d’en Francesc
Després de dinar l’Ivó, l’Ignasi, la Maria i la Marina ens
explicaran la seva experiència en el món casteller i, pels
que ens animem, passejada a l’arbreda.

L’embassament de Boadella està creat per una presa
sobre la Muga construïda l’any 1969, al terme de
Darnius. Es tracta d’una presa de formigó en massa,
de gravetat, de 63 m d’alçada i 250 m de longitud de
coronació. Té una capacitat de 60,2 hm3.
Aquest embassament té diverses funcions:
- Subministrament d’aigua potable a Figueres i a la
Costa Brava Nord (Llançà, Cadaqués, Roses, Castelló
d’Empúries) Garriguella, Pau, Palau-saverdera i
Vilajuïga).
- Regadiu a dues zones regables situades al marge
esquerre de la Muga (2.800 ha) i al marge dret (1.400
ha) mitjançant dos canals que tenen el seu origen a
Pont de Molins.
- Prevenció d’inundacions.
- Producció d’energia hidroelèctrica.

A més l’embassament de Boadella està parcialment
inclòs dins l’espai natural anomenat « Penya-segats
de la Muga ». Consisteix en un conjunt de penyasegats triàsics, constituïts bàsicament per
conglomerats vermells, que són poc freqüents a
Catalunya. El principal interès d'aquest espai és la
seva singularitat botànica pel que fa a espècies
criptogàmiques.

PREUS:

Preu socis: 32 !
Preu no socis: 36 !
*Si us feu socis al sopar us cobrarem a preu de soci!
Confirmacions d'assistència:
e-mail: info@entramuntanats.org
o bé al telèfon: 656.42.54.05 (Demanar per la Carme)
Desitgem que aquesta trobada cultural sobre la gestió de
l’aigua i sobre el fet casteller, sigui del vostre gust i
gaudim junts en aquest entorn del massís Salines
Bassegoda.

Robert Vergés i Fernández, enginyer de camins, canals i
ports, és professor responsable d’Urbanística a l'Escola
Tècnica Superior d'enginyers de camins, canals i ports de
la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha redactat
projectes d’infraestructures, ha participat en la redacció
de plans urbanístics i ha elaborat la metodologia per la
redacció dels estudis de mobilitat generada.
Ha estat cap del Servei de Documentació de la Direcció
General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, Cap
de Projectes de la Divisió d’Infraestructures del Comitè
Organitzador de la Olimpíada de Barcelona de 1992
(COOB'92), Secretari de la Societat Catalana d’Ordenació
del Territori, Director de la Junta d'Aigües de Catalunya i
actualment és Director d’Obres i Patrimoni de l’empresa
pública Aigües Ter Llobregat.

Desprès de la visita a aquest paratge empordanès
anirem a dinar al Trull d’en Francesc. Allà
gaudirem de la companyia dels figuerencs Ivó
Jordà (fill d’en Jordi Jordà, membre fundador i
primer president dels Entramuntanats) i l’Ignasi
Pérez, que junt amb les penedenques Maria Vall i
Marina Robert formen part de la colla “castellers
de Vilafranca”.
Els Castellers de Vilafranca és una de les colles castelleres més en forma dels últims anys. Des del 1948 la colla ha aconseguit les fites més
importants dins el panorama casteller, com el 3 de 10, el 3 de 9 amb agulla, la torre de 8 sense folre... També ha guanyat set de les últimes
vuit edicions del Concurs de Castells de Tarragona, les últimes cinc consecutivament. Maria Vall, Marina Robert, Ignasi Pérez i Ivó Jordà són
quatre dels seus components. Tots ells ocupen llocs de compromís dins les construccions dels verds.
Maria Vall (Llorenç del Penedès): castellera des del 2000, puja al pis de quints dels castells de 9.
Marina Robert (Vilafranca del Penedès): castellera des del 2002, forma part de folres i manilles.
Ignasi Pérez (Figueres): casteller des del 1997, component del pilar entre altres construccions.
Ivó Jordà (Figueres): Casteller des del 1996, també membre del pilar i de la majoria de castells dels verds.

