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En aquesta nova edició de la revista, el Centre de Visitants 
Verges 50, el País Petit es congratula de poder compartir 
amb tots els vilatans la valoració tan positiva que fem d’en-
çà que va començar l’any.

Gràcies a l’atractiu de la nostra vila i a la infinitat d’ac-
tivitats que des de l’Ajuntament i les associacions vergeli-
tanes es proposen, el nombre de visitants que han passat 
per Verges és molt considerable. Per exemple, podríem fer 
esment dels 112 del mes de gener, dels 140 del febrer o 
dels 204 del març, una xifra destacable no tan sols per la 
quantitat, sinó també perquè en aquesta no s’hi inclouen 
els milers de visitants que van emplenar els nostres carrers 
el passat Dijous Sant per gaudir de la Processó.

Alhora, un cop acabada la XIV Fira i Festa de les Labors, 
la consolidació del reeixit mercat L’Encant de l’Empordà, 
diumenge rere diumenge, i la imminent arribada de la XI 
edició de Vespres sota el campanar, ens agradaria fer arri-
bar a tots els vilatans la importància i transcendència per a 
Verges i els vergelitans d’aquests tres esdeveniments.

El 8 de juny passat es va celebrar la XIV Fira i Festa de 
les Labors, que va esdevenir un espai únic d’intercanvi de 
material, tècniques i coneixements. Aquesta trobada única 
a les comarques gironines –i podríem dir que arreu de Ca-
talunya– no tan sols il·lustra els secrets del món de les la-
bors als nostres vilatans, sinó que és també un important 
focus d’atracció de molts afeccionats al món de les labors i 
visitants d’arreu del país i d’Europa.

L’Encant de l’Empordà és el mercat de brocanters, art 
emergent i vintage que, com de ben segur sabeu, des del 

17 de març és una cita obligada del diumenge al matí. 
Ubicat estratègicament a la rotonda, fa que sigui un punt 
de parada obligada a tothom qui passa pel nostre poble, 
per a comprar o per a xafardejar; un mercat amb un re-
guitzell de productes que delecten tots els amants de les 
antiguitats.

Caldria esmentar que, des de l’inici de L’Encant de 
l’Empordà, el nombre de turistes i visitants que es dei-
xen veure cada diumenge pels nostres carrers i comerços 
ha augmentat considerablement, fet que des de l’Àrea de 
Promoció Econòmica i Turisme de Verges es valora molt 
positivament, principalment perquè afavoreix el conjunt 
de la vila i dels vergelitans.

La XI edició de Vespres sota el campanar que s’està pre-
parant per a aquest estiu també és un punt a esmentar. 
La programació d’aquesta nova edició té com a principal 
objectiu consolidar l’esdeveniment com a punt de trobada 
de vergelitans i visitants; una programació en la qual, més 
enllà de l’encís de les activitats a la fresca i la bellesa de 
l’entorn al peu de l’església, busca ser un puntal en la difu-
sió de costums i tradicions de la vila. Des de l’inici, ha es-
tat un esdeveniment especial, únic i màgic de Verges i per 
a Verges; un projecte que obre les portes als vergelitans, als 
habitants de poblacions veïnes i a tothom qui desitgi una 
vetllada molt especial sota el campanar.

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
IE 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 1)

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              600 111 517 / 609 870 350

Electricitat. Avaries (Grup Endesa) 902 536 536

Gasolinera CEPSA de Verges  972 780 134

Grues Font  - RACC (Bellcaire) 972 788 135

Centre de Visitants Verges 50 972 780 974

       a/e: turisme@verges.cat

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

Casa de la Vila

Centre de Visitants Verges 50, el País Petit
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Només fa falta passió per a moure el món

Deixeu-me que comenci felicitant la revista: ja són vint 
números seguits, un èxit que per molts anys sigui. Li 
donàvem la benvinguda ara fa quasi deu anys, un repte 
engrescador i una aposta que em permeto dir que és del 
gust de tots. Ha sofert canvis en el Consell de Redacció 
i sempre falta gent per a ser-hi, però cal donar les gràcies 
a tothom que hi ha passat, un granet de sorra que fa que 
això tiri endavant. Aquesta és una aposta de l’Ajuntament 
de la qual ens sentim ben orgullosos; que costa diners, sí 
–la cultura costa diners–, però ens fa com a persones i ens 
fa com a poble, i aquesta és una despesa que s’ha de fer.

País Petit va ser una aposta decidida de l’Àrea de Cul-
tura de fa uns quants anys. El gener del 2004 sortia ja 
el primer número i feia mesos que s’hi treballava, era un 
projecte totalment nou. Es tractava d’engrescar gent que 
estigués disposada a donar part del seu temps personal a 
fer-ho possible; n’hi havia que feia temps que ho duien 
al cap i es va posar a treballar en comú per tirar-ho enda-
vant. Vam tenir l’ajuda d’en Pep Collelldemont; ell ens 
va ensenyar les primeres passes fins que vam saber anar 
sols. I coses com aquestes només són possibles gràcies a 
la gent del poble; l’Ajuntament hi va donar l’empenta i 
de seguida ja va tirar tota sola, amb la feina del Consell 
de Redacció acabat de crear. I per això cal un record i un 
agraïment a tots els qui han passat pel Consell de Redac-
ció, que hi participen i hi han participat, que fan i han 
fet els articles, que persegueixen i han perseguit la gent 
perquè els presentin a temps... Estem tots d’enhorabona i 
ens sentim orgullosos d’aquest èxit, perquè ha tingut molt 
bona acollida i tothom l’espera amb delit.

Moltes de les activitats que es fan a Verges, com la re-
vista, reben el suport de l’Ajuntament, però qui les fa és 
la gent del poble, a la seva manera, per al poble. La feina 
de l’Ajuntament és que les coses es facin bé, amb sentit 
comú –que ja es fa–, integrant tothom i sense que n’hi 
hagi cap de més important que una altra. Les entitats fun-
cionen, sort en tenim! Verges és un poble actiu, molt actiu 
culturalment, socialment i a nivell d’entitats. Què us n’he 
de dir jo!

Les entitats les formen les persones del poble, que fan 
les coses sense voler rebre res a canvi, només perquè s’ho 
passen bé i, a més, aporten un valor afegit al poble; gent 
que quan surt de la seva feina diària –si en té– es dedica a 
passar els comptes de la seva entitat, a preparar el camp, a 
pintar i arreglar material, a ordenar els locals, a reunir-se 
per millorar aspectes i petits serrells que no han acabat 
de funcionar, a posar bé taules i cadires per al ball del 
diumenge, a trobar-se per buscar estratègies per a millorar 
l’educació dels nens a l’escola o a la llar d’infants, a buscar 
finançament per tirar endavant, a engrescar pares i mares 

perquè donin un cop de mà, a preparar les festes, a prepa-
rar la independència, a motivar per a l’activitat esportiva, 
el cant, el teatre, etc.; fins i tot hi ha jueus que organitzen 
xerrades sobre el comportament humà. 

Totes aquestes entitats, tota aquesta gent, són els que 
fan poble realment, els qui li donen vida, li donen la seva 
personalitat. En aquest espai, l’Ajuntament, des de l’Àrea 
corresponent és al seu costat per al que faci falta, per a tot 
allò que sigui de l’interès de tots els vergelitans i vergelita-
nes, tenint en compte que són entitats independents, que 
fan ús d’espais municipals perquè funcionin –no faltaria 
més!– i que tenen ben present que aquest suport no sola-
ment es redueix a temes econòmics, que sovint és difícil i 
ja ho saben; hi és per tenir a punt els espais, posar el que 
faci falta per a fer les seves activitats. Estem en una època 
en què cal reinventar-se encara més, i això es mereix tam-
bé encara més el reconeixement de tots plegats.

La feina de les entitats, i sobretot de la gent que hi pen-
ca, és una feina que es fa sense necessitat de reconeixe-
ment, però és una feina sovint feixuga, sense res a canvi, 
i ja només per això cal el respecte de tothom, sobretot 
d’aquells que s’ho miren des de darrere de la barrera. So-
vint és fàcil xerrar, comentar que una cosa no s’ha fet bé i 
parlar sense coneixement de causa. I sí, probablement les 
coses es poden fer més bé, segur, però sempre els comen-
taris han de ser amb afany de millorar, mai de destruir 
res ni de fer mal, perquè darrere de cada acte que es fa al 
poble, darrere de cada entitat, hi ha algú que s’hi ha passat 
hores, que ho ha fet amb tota la seva bona voluntat i sense 
voler-se equivocar. 

És un goig poder tenir tantes entitats, tantes activitats, 
tanta gent i tan diverses i amb tantes ganes; totes elles fan 
poble. I en aquest apartat, evidentment, també hi ha la 
revista, els qui hi són, els qui hi han estat, els qui passen 
estones buscant articles, fent entrevistes, escrivint...

M’agradaria que s’entengués aquest gran valor que su-
posen les entitats i les persones que hi són al darrere, gent 
que treballa pel poble perquè s’hi sent bé, hi creu i no n’es-
pera res a canvi, sense cap afany de protagonisme de res, 
gent que en format formigueta va construint país sense 
saber-ho. Molts de vosaltres ja ho sabeu, perquè qui més 
qui menys forma part d’una entitat o altra.

El nostre reconeixement a tota aquesta immensitat d’es-
forç voluntari. Ara més que mai, aquesta gent és la que 
ajuda a mantenir un país digne, un món digne dins tan-
ta misèria, demostrant amb força, una vegada més, que 
els diners no valen en aquests casos, però alhora ense-
nyant-nos el valor impagable d’aquestes coses.

MARTA PAYERÓ

alcaldessa

Casa de la Vila


