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Ca s a  d e  l a  Vi l a

Benvolguts vergelitans:

Moltes vegades, en aquests darrers quatre anys, he 
tingut l’oportunitat de dirigir-me a vosaltres i quasi 
sempre us he hagut d’agrair el suport que manifes-
tàveu envers l’Ajuntament. Aquest cop no serà pas 
diferent: també us haig de donar les gràcies per les 
mostres de confiança i l’entusiasme demostrats 
en els esdeveniments d’aquesta primera meitat 
de l’any 2007. 

No tinc intenció d’avorrir-vos amb un balanç detallat 
del que hem pogut fer a l’Ajuntament durant els qua-
tre anys en què n’he estat l’alcalde; la major part de 
les coses són a la vista i se n’ha parlat a bastament, 
però les meves vivències personals són poc conegu-
des, i amb això em voldria regalar, fent-vos partícips 
d’una exposició emocionada i permanent.

Com sabeu, la dedicació no ha pogut 
ser més gran de la que ha estat, per 
qüestions de feina i per amor a una 
professió que m’agrada i em satisfà 
plenament. He intentat treure el 
temps d’allà on fos per no deixar les 
coses de l’Ajuntament pendents. La 
feina queda, però les persones can-
viem i ens fem grans. És d’això que 
us vull parlar, de les persones.

Jo em passejo per Verges i miro de 
fer bon paper a tothom; sempre ho he 
fet i l’alcaldia no m’ha fet pas canviar; 
ans al contrari, ara hi ha més gent que 
em coneix i m’atura pel carrer per comentar-me co-
ses, a vegades públiques, a vegades privades. Això 
m’enriqueix com a persona i m’omple de satisfacció. 
He fet nous amics i he participat de les vivències 
de gent que, segurament de no haver estat alcalde, 
no hauria tingut mai l’oportunitat de conèixer més a 
fons. Totes aquestes coses us les dec a vosaltres i 
als meus companys d’equip al Consistori, del quals 
parlaré més endavant.

Malgrat això, també hi ha hagut alguna cosa nega-
tiva: hi ha almenys tres famílies que m’han retirat la 
salutació, i sé perfectament per què. Que en quatre 
anys sols s’hagin sentit ofeses tan poques persones, 
també és una satisfacció, encara que m’hauria agra-
dat que aquest fet no s’hagués produït. Em sap molt 
greu: avui encara no sé qui està equivocat. Jo he fet 
complir les normes i he defensat els interessos del 
poble per damunt dels dels particulars, sempre amb 

equitat i tractant tothom igual. Si en aquesta inten-
ció la interpretació ha estat errada, us en demano 
disculpes, i espero que entengueu que no hi havia 
voluntat d’ocasionar cap perjudici a ningú.

Una altra vivència personal que tampoc no sabria 
explicar-vos amb la justa intensitat és haver pogut 
treballar, frec a frec, amb persones d’una talla pro-
fessional i humana com la Marta, en Teixi, l’Ignasi, 
en Gallart, la Diana, en Quim, en Pere, en Jacomet i 
molts d’altres, que amb les seves accions a l’escola, 
a les comissions i associacions, als casals, a l’esport, 
etc., han fet possible que la meva tasca d’alcalde 
hagi estat molt plàcida i senzilla. 

Totes aquestes vivències ja formen part de mi i 
ningú no me les podrà arrabassar. Em sento molt 

feliç d’haver-ho pogut viure. Evident-
ment, això no hauria estat possible 
sense el suport de la gran majoria 
del poble de Verges, que ens va fer 
confiança i donà el seu vot ara fa 
quatre anys. Per aquest motiu us 
torno a donar les gràcies.

Tot i ésser agosarat i una mica frívol 
dir-ho, us confesso que aquests 
quatre anys m’ho he passat d’allò 
més bé: la satisfacció de fer coses 
per als altres és un goig incom-
mensurable. La sensació d’haver 
fet feina, i moltes vegades –per 
què no dir-ho– ben feta, només la 

poden sentir els qui ho han viscut; no us ho sabria 
explicar, però a mi m’ha passat i, creieu-me, és una 
vivència molt gran. 

El camí que s’ha endegat des de l’alcaldia és llarg 
i serà ple de dificultats. Com diu el savi, «tot està 
per fer i tot és possible». 

Desitjo a la primera alcaldessa de Verges i al seu 
equip una feina tan engrescadora i «senzilla» com 
la que he tingut jo. 

Marta: sort i feina, que la gent respon!
Poble de Verges: moltes gràcies!

LLUÍS JOANMIQUEL
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D’ençà que ha començat l’any, l’activitat no ha cessat en 
el nostre poble. Per una banda, estàvem immersos en 
l’organització del concert de Lluís Llach, que no va ser 
feina fàcil, com podreu veure en algun article d’aquest 
número, però les ganes i la nostra tossuderia, al final, 
ho van fer possible. Per una altra banda, quinze dies 
més tard, la Processó; hi havíem de ser també i no 
podíem deixar que quedés en segon terme. Entremig, 
la presentació del llibre d’en Jordi Roca. 

Tot això ens va obligar a deixar una mica de banda  prepa-
rar-nos de cara a les eleccions. Entre reunió i reunió vam 
haver de trobar temps per a anar a buscar gent, explicar-
los la nostra manera de fer, la nostra manera d’entendre 
la política municipal, el poble i el seu futur. En vam 
trobar, sí, de gent que va entrar a la llista i d’altra que, 
no essent-hi, ens va ajudar i ens ajuda. I això m’agrada. 
I estic contenta de poder compartir un projecte amb 
una gent que treballa, lluita i defensa la nostra il·lusió. 
Estic contenta també que el concert acabés essent un 
gran èxit; en aquest sentit estic orgullosa de pertànyer 
a un poble que es va prendre el concert com un afer 
personal, un projecte comú amb el qual es va sentir de 
seguida identificat i va col·laborar des del primer dia amb 
l’orgull de formar-ne part. Estic contenta per en Lluís, 
que va confiar en nosaltres cegament. Gràcies, Lluís! 
I estic satisfeta que la Processó fos un altre èxit; una 
nit molt bona ens hi va ajudar: va ser molt tranquil·la, 
plàcida i fàcil. Va sortir tot perfecte.

«ALEA IACTA EST»

SALUTACIÓ DE L’ALCALDESSA
I, com a colofó de tot plegat, les eleccions; preparar el 
programa, redactar, buscar informació, fotos, preparar 
discursos...; iniciar el procés electoral; un procés elec-
toral nou per al nostre poble, que ha anat entrant en 
el joc democràtic més pur, amb la presentació de tres 
llistes, tres maneres de veure el poble, tres maneres 
de treballar i tres propostes diferents.

La campanya va ser intensa i divertida, emocionant. Es 
van presentar els diferents programes electorals, es van 
prometre coses, es van plantejar projectes, estratègies. 
Vam escoltar tots els discursos, més o menys afortu-
nats; d’entrada, amb alguns hi coincidim; amb d’altres 
no tant –o gens–. Hi ha hagut bones propostes, bones 
idees i grans reptes.

La feina més dura, però, va venir després de les elec-
cions: treballar per arribar a una entesa per a formar un 
govern estable. En aquest sentit teníem tota la llibertat 
d’elecció, fins que s’imposà l’opció que semblava més 
lògica i es va signar el pacte de govern. Finalment es pot 
dir que podem continuar treballant o, en el cas d’alguns, 
començar a fer-ho.

El repartiment de les àrees s’ha fet efectiu, encara 
que tothom pot col·laborar amb tothom. Hi ha un 
equip de gent jove, preparada i amb ganes. Apostem i 
treballarem per fer possible un poble que prioritza les 
persones, el seu benestar, la qualitat de vida, l’entorn, 
etc. Per això es potencia la participació ciutadana, que 
sigui la gent qui digui com ha de ser el poble, que ens 
guiï cap on l’hem de fer anar; per això es potenciarà el 
medi ambient, per a afavorir polítiques per a ensenyar 
el nostre entorn i aprendre a conservar-lo i respectar-lo; 
per això potenciem els joves, escoltant-los i fent que 
ajudin a construir un poble actiu; per això potenciem 
l’escola, perquè és el nostre futur, i per això potenciarem 
polítiques socials que ajudin a fer que Verges continuï 
bategant i puguem treballar conjuntament per anar 
creant dia a dia un poble millor. I aquest és i ha de ser 
l’únic objectiu, l’únic camí de la nostra política municipal 
i l’única manera d’entendre-la. 

Treballar pel poble vol dir treballar amb les entitats, 
una part molt important. Són les que donen vida al 
municipi, les que mouen la gent i alhora es mouen 
gràcies a la gent i mouen el poble. En tenim diverses: 
esportives, culturals, de lleure...; totes importants. Les 
unes poden organitzar una trobada sardanista, d’altes 
el Casal d’Estiu o bé un concert de corals, però totes, 
des del moment que existeixen, són importants, perquè 
reflecteixen la voluntat, els gustos i les passions d’una 
part del poble. Hi ha entitats que funcionen perfecta-
ment; d’altres necessiten una empenta de tant en tant, 
i d’altres desenvolupen una activitat tan important, que 
els cal un suport total, evident i justificat per part de 
l’Ajuntament.
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Hem de treballar per a buscar la complicitat dels pobles 
veïns; no hem d’oblidar que formem part d’un territori 
del qual ens hem de sentir també orgullosos i ens cal 
treballar per a millorar-lo i sentir-nos-en part important; 
mirar-nos el melic i no tenir present aquest nostre entorn 
ens portaria a l’autodiscriminació, a ser un gueto, i no és 
això el que volem. Formem part d’un conjunt, d’una zona 
que comparteix les mateixes necessitats, els mateixos 
problemes, i només podrem funcionar bé si ens ajuntem 
i anem tots a l’una. Treballar conjuntament ens portarà 
a estalviar esforços, temps i recursos. 

Tenim feina i ens hi posarem. Intentarem actuar fent 
content a tothom; però no individualment, sinó col-
lectivament. Confio en el meu equip; confio en tota la 
gent que integra l’Ajuntament, pel seu saber fer; confio 
en l’equip de govern, confio en tota aquella gent que 
treballa sense necessitat de tenir un reconeixement 
públic, sense voler destacar. Nosaltres som així, i això 
és el que m’agrada i el que espero de tots plegats, i el 
que m’ha dut a posar-me al capdavant d’aquest projecte 
comú. Totes les idees són bones si van en benefici del 
poble; tot el treball, l’esforç, és benvingut. La bona feina 
ha de tenir sortida i l’hem de fer possible. Comencem i 
ens queda molt camí per recórrer i molta feina per fer.

MARTA PAYERÓ

El passat 27 de maig es van celebrar les elec-
cions per a decidir la composició del consistori 
municipal. Les dades ens demostren l’interès 
que varen suscitar aquestes eleccions a casa 
nostra, que amb 706 votants sobre els 897 
del cens total van assolir una participació del 
78,71%, molt per sobre de la mitjana catalana, 
que va arribar just al 54%.

Els resultats obtinguts pels tres partits que es 
presentaven van ser aquests:

CiU 288  (41,26%)

ERC-AM 274 (39,26%)

PSC-PM 110           (15,76%)

Vots en blanc 26            (3,72%)

Vots vàlids 698

Vots nuls 8

ELECCIONS
 MUNICIPALS 2007

Una vegada aplicada la llei d’Hont, els 9 regidors 
queden distribuïts així:

CiU 4

ERC-AM 4

PSC-PM 1

L’AJUNTAMENT




