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Editorial

A l’hora de tancar redacció, fem un repàs dels temes que han estat en boca de la major 
part de vergelitans en els darrers mesos i que en bona part tenen ressò en els articles 
de la nostra revista. Pensem que una reflexió volgudament desapassionada pot ajudar a 
resoldre conflictes i malentesos, o simplement a enfocar les solucions des d’una altra òp-
tica; per això el nostre editorial serà aquesta vegada un article d’opinió, com fan els mitjans 
de comunicació quan passen fets remarcables que sacsegen la societat.

Tot just repartida la revista número 18, s’encetava la desena edició dels Vespres sota 
el campanar, una edició de luxe, amb una cirereta del pastís, excepcional, que va ser el 
Cap de Setmana Vergelità, dedicat a fer conèixer els músics del nostre poble als seus 
convilatans; un gran esforç per part dels organitzadors, que van posar la seva imaginació, 
el seu treball i fins i tot la seva implicació personal perquè en temps de crisi fos possible 
tenir gratuïtament a Plaça figures com El Botifarra, Pulpopop, Acousters, Port-Bo, a més 
dels grups de casa. Cap d’aquests no esperava copets a l’esquena ni reconeixements 
públics, però sí una mica de ressò en forma presencial dels veïns de Verges. Molts dels 
actes van tenir una presència tan migrada de públic, que fins sabia greu per als músics, 
que havien fet l’esforç de desplaçar-se fins a Verges sense pràcticament cap més benefici 
que la «falsa promesa» dels aplaudiments de la gent. Ningú no va respondre prou, ni joves 
ni grans, i això que la programació era ben variada i de qualitat per a ser atractiva, ara per 
a uns adés per a d’altres. I després ens queixarem que el poble és mort i que mai no es 
fa res!

S’acabaven els Vespres i començava la festa major. Per segona vegada es va convocar 
el concurs d’engalanament de carrers, que fou seguit amb passió per sis grups de veïns 
que van dedicar moltes setmanes a preparar els guarniments per poder lluir un carrer ben 
espectacular els dies de la festa. Divendres va fer tramuntana i es va ajornar el concurs a 
dissabte. Feia goig veure passejar vergelitans i forasters entremig dels qui feien els darrers 
retocs abans no passés el jurat. I tot aquest esforç perquè a la nit, uns vàndals, no importa 
d’on, destruïssin les il·lusions de tanta gent, simplement pel plaer de fer mal. L’endemà, 
uns quants veïns, enfadats, enfadadíssims, feien pagar el seu mal humor als regidors de 
l’Ajuntament i als membres de la Comissió de Festes que trobaven pel carrer. No perdem 
el nord!: els culpables de les malifetes són els bàrbars que les van fer, no pas la bona gent 
que organitza els actes festius per al plaer i la satisfacció de tota la població.

Amb tot, sí que hi ha una responsabilitat per part dels qui han de vetllar perquè les 
festes es facin en pau i harmonia, i, sobretot, aquesta responsabilitat esdevé més gran 
pel fet que l’any passat ja hi havia hagut intents de fer malifetes també durant la Nit Jove 
de la festa major i perquè en les festes dels pobles veïns s’hi havien produït també fets 
que tenien poc a veure amb l’esperit festiu i les ganes de passar-s’ho bé. Seria indolent 
i imperdonable que els fets es repetissin per tercera vegada sense haver pres mesures 
per a evitar-ho; per això pensem que es fa imprescindible una reflexió conjunta entre les 
parts implicades per a trobar una solució al problema abans no s’enquisti i acabi essent 
endèmic a la nostra festa. 

I després de tantes de fredes, una de calenta: el goig que des del setembre fa la nostra 
vila, guarnida de senyeres i estelades: l’acte Estelem el Montgrí, que, per mal temps, es 
fa fer a la plaça Major; els actes de l’Onze de Setembre, amb la hissada de l’estelada a 
Can Punton; les banderes als fanals de la carretera, motiu de comentari de tanta gent 
que passa per Verges; la tercera estelada d’espelmes a la Plaça, amb les seves filloles 
de Barcelona, Vic, Granollers, etc., i, sobretot, la gran quantitat de balcons de la vila que 
mantenen setmana rere setmana les senyeres i estelades com a símbol de l’esperança en 
el futur del nostre poble. Tot això és aliment espiritual per a l’orgull de sentir-nos vergelitans.
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Editorial
JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
Els dies 28, 29 i 30 de setembre se celebraven arreu del país les Jornades Europees del Patrimoni, i la vila 
de Verges va voler afegir-se a aquestes jornades d’afirmació europeista, en un temps on es posa en dubte 
l’europeïtat del nostre país i s’amenaça Catalunya amb l’expulsió de la Unió Europea si continua pel camí 
sobiranista, encara que sigui democràticament. 

Les jornades es dividien en tres parts. Les dues primeres eren una visita virtual pel poble de Verges, que 
va tenir lloc a la Sala Polivalent de l’Ajuntament, a càrrec de Salvador Vega i Josep Cots, que varen explicar 
al públic el recorregut que havien fet el mes d’agost, però amb fotografies. Hi va intervenir també Conxa 
Perpinyà, que va llegir un poema de la seva tia, Maria Perpinyà. La tercera i última d’aquestes jornades va ser 
una bicicletada entre Colomers i Canet, amb una especial atenció al mas Peixet, símbol o testimoni de l’aiguat 
de l’any 1940. Tot i que aquell dissabte va caure una pluja intensa, els camins de carro estaven en perfectes 
condicions per a fer la bicicletada.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le jour 28 Septembre, 29 et 30 ont organisés dans tout le pays Les Journées Européennes du Patrimoine, et 
la ville de Verges a voulu se joindre à ces journées d’affirmation européiste, à un moment où quelqu’un menace 
l’européanité de notre pays et menacer la Catalogne d’expulsion de l’Union Européenne si elle continue sur la 
voie de la souveraineté, bien qu’il soit démocratiquement.

Le Journées était divisée en trois parties. Les deux premiers étaient une visite virtuelle de la ville de Verges, 
qui s’est tenue à la Salle Polyvalente de la Mairie, par Salvador Vega et Josep Cots, ce qu’ils racontent au 
public l’itinéraire fait en le mois d’Août, mais cette fois avec les photos. Il est aussi intervenu Conxa Perpinyà, 
qui a lu un poème de sa tante, Maria Perpinyà. La troisième et dernière de ces journées était une bicyclette 
entre Colomers et Canet, avec une attention particulière à la ferme du Mas Peixet, un symbole ou une preuve 
de l’inondation de 1940. Bien que le samedi soit tombé une pluie battante, les routes carrossables étaient en 
parfait état de faire du vélo.

EUROPEAN HERITAGE DAYS
On the 28th, 29th and 30th September were held across the country the European Heritage Days, and 
the town of Verges wanted to join to these celebrations of Europeanist affirmation at a time they doubt of 
our country’s Europeanism and threat Catalonia with the European Union expulsion if its way to sovereignty 
continues, albeit democratically.

The celebrations were divided into three parts. The first two were a virtual tour around Verges, which were 
held in the “Sala Polivalent” of the town Council, by Salvador Vega and Josep Cots, that explained, with 
photographs, the trip they made in August. Also, Conxa Perpinyà collaborated with this activity reading a poem 
of her aunt, Maria Perpinyà. The last event related to the European Heritage days was a bicycle between 
Colomers and Canet with special attention to Mas Peixet, symbol and evidence of the 1940 flood. Despite that 
Saturday heavy raining, the paths were in perfect conditions for the bicycle.

AJUNTAMENT 
Telèfon    972 780 007

Fax      972 780 446

Adreça electrònica  verges@ddgi.cat

Pàgina web  www.verges.cat

EMERGÈNCIES
Emergències  112

(Bombers, Mossos d’Esquadra, ambulàncies urgents)

ENSENYAMENT
CEIP Francesc Cambó  972 780 141

Llar d’infants Bombolles  972 780 582

RELIGIÓ
Rectoria de Verges  972 780 108

Serveis
SANITAT

Consultori de Verges  972 780 494

(dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 1. Pediatria

dilluns de 9 a 13)

CAP Torroella de Montgrí  972 761 101

Consultori de Jafre  972 768 225

(dijous al matí de 9 a 1)

Consultori de la Tallada  972 780 560

(dijous a la tarda de 4 a 7)

Farmàcia de Verges    972 780 034

Josep Vilabrú. Carrer Major, 4

Servei no urgent d’ambulàncies 972 410 410

SERVEIS
DYA              972 780 427 / 609 870 350

Electricitat. Avaries (Grup Endesa) 902 536 536

Gasolinera CEPSA de Verges  972 780 134

Grues Font  - RACC (Bellcaire) 972 788 135

TRANSPORTS
Parada de taxis de Verges 972 216 353 

   639 314 471

Autocars SARFA  972 300 623

Central de Palafrugell  972 305 919

Adreça web Sarfa  www.sarfa.com

Autocars AMPSA  972 758 233

Oficina de Torroella de Montgrí 972 761 080

Adreça web Ampsa               www.ampsa.org


