
6

A c t i v i t a t s

Juliol 2006

RESSENYES

El passat 23 d’abril, diada de Sant Jordi, es va 
inaugurar oficialment la remodelació de l’entorn 
de la plaça de l’Onze de Setembre. Aquesta obra 
ha costat 280.000 € i ha estat emmarcada dins 
el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat 
de Catalunya. A l’acte hi van assistir, entre altres 
personalitats, Jordi Martinoy, aleshores director 
dels Serveis Territorials de Governació i Admi-
nistracions Públiques a Girona, acompanyat per 
l’alcalde de Verges, Lluís Joanmiquel  i diversos 
regidors. Martinoy va manifestar que aquesta 
obra és un equipament de molta qualitat. En 
ser preguntat sobre el futur del nou Estatut de 
Catalunya, comentà que no tot ha de ser l’Estatut, 
sinó les persones. 

ACTE INAUGURAL DE LA 
REMODELACIÓ DE LA PLAÇA 

DE L’ONZE DE SETEMBRE

JOSEP COTS I OLLER

L’important procés de feudalització aparegut 
a l’Empordà a partir del segle X comportà la 
construcció de castells i fortificacions arreu 
del país. 

Alguns d’aquests castells encara mantenen 
la seva altiva presència, com l’emblemàtic 
castell del Montgrí; d’uns altres només en 
resten vestigis, com ara el castell de Verges, 
del qual només podem observar el pany de 
paret que conforma la part nord de l’actual 
ajuntament, i d’altres només en queden les 
referències escrites.

De tots ens en parla l’historiador de Palamós 
Gabriel Martín i Roig en aquest llibre editat per 
Farell Editors i que compta amb el suport del 
Consell Comarcal del Baix Empordà. 

Amb aquest treball l’autor ens introdueix al 
coneixement de la història de les cinquanta-
quatre fortificacions conegudes, amb la des-
cripció dels episodis més interessants viscuts 
per cada una. El llibre ens pot servir alhora 
de guia de viatges, gràcies als bons consells 
que ens dóna Martín sobre les visites més in-
teressants que 
es poden fer a 
la vora de cada 
castell. 

Aques t a  és 
una eina més 
per a conèi-
xer la nostra 
història i anar 
fent país.  

CASTELLS DEL
 BAIX EMPORDÀ

QUICO FERRER

Les properes actuacions previstes a la nostra vila 
en matèria d’urbanisme consistiran en millores al 
pavelló poliesportiu i al carrer de la Pau.

L’alcalde va donar les gràcies a totes les persones 
que han fet possible que aquest projecte fos 
realitat, com els arquitectes, tècnics municipals i 
operaris, i especialment va agrair la paciència que 
havien tingut els veïns. L’acte es va cloure amb 
un refrigeri per a tot el públic assistent.
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Dels qui estimem la música és coneguda la com-
memoració del naixement d’un geni anomenat 
Wolfgang Amadeus Mozart. Evitaré de fer qualse-
vol comentari sobre aquest personatge, senzilla-
ment perquè no tinc ad-
jectius que qualifiquin el 
meu sentir personal vers 
aquest excel·lentíssim 
músic i compositor

La Coral Vergelitana s’ha 
volgut sumar a aquest 
gran esdeveniment que 
va tenir lloc ara fa dos-
cents cinquanta anys a 
la localitat de Salzburg 
(Àustria), concretament 
el 27 de gener de 1756, amb un concert que, jun-
tament amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà 
(OCE), organitzà el passat 19 de febrer a l’Església 
Parroquial de Verges davant d’un nombrós públic 

CONCERT DE LA CORAL VERGELITANA I L’OCE

JOAN M. BRUSI I FIGUERAS

assistent (més de 300 persones), el qual va gaudir 
d’un espectacle que actualment és a l’abast de molt 
poques formacions corals d’aquí a les nostres comar-
ques, atesa la complexitat musical del concert.

A tots els qui formeu part 
d’aquest «grandíssim» pro-
jecte, us animo des de l’espai 
que ens obre PAÍS PETIT a 
continuar endavant amb la 
màxima il·lusió, que al cap 
i a la fi és el que ens mou 
envers uns objectius difícils 
d’assolir i que, de ben segur 
–no en dubteu–, quedaran 
inesborrables en el record 
passat, present i futur de la 

nostra història en la Coral Vergelitana. 
Moltes gràcies!
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Amb motiu de la Processó i la Dansa de la Mort, 
el poble de Verges, com cada any, ha estat citat 
en nombrosos mitjans de comunicació escrits, 
radiofònics i televisius. La majoria en parlen de 
passada, breument, anunciant un acte entre 
molts d’altres que es fan arreu del país per Set-
mana Santa. De tots aquests volem destacar 
tres revistes que enguany s’han fet ressò de la 
Processó amb un reportatge interior. Són publi-
cacions més aviat desconegudes pel gran públic, 
i aprofiten l’espectacularitat de les imatges de la 
Mort per a atraure l’interès dels lectors.

RECULL DE PREMSA

ALBERT BOÏGUES

El dijous 25 de maig es va fer el primer Fòrum 
sobre l’Agenda 21 del Baix Ter, amb el qual s’han 
d’establir les línies de treball i les accions que 
cal anar incorporant en les actuacions municipals 
dels propers anys.

A la sessió hi va assistir gent de Bellcaire, la 
Tallada, Ultramort i Verges. En total van ser una 
seixantena de persones.

PRIMER FÒRUM DE
 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 PER A ELABORAR EL PLA 
D’ACCIÓ LOCAL PER A LA
 SOSTENIBILITAT (PALS)

MARTA PAYERÓ

Així, la revista La Espiral del Conocimiento en 
fa un llarg reportatge, amb grans fotografies de 
la zona de la muralla i el rec del molí, a més de 
publicar primers plans de la Dansa de la Mort; 
parla bàsicament d’aquesta, en fa alguns apunts 
històrics i n’explica la posada en escena.

La revista Costa-Live, adreçada a la comunitat 
internacional que viu a la Costa Brava, en fa un 
petit reportatge, amb més fotos que no pas text, 
en quatre idiomes.

Finalment la revista Top Girona, editada amb 
el suport del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona, també en fa un petit reportatge en català, 
castellà i anglès.

L’acte estava estructurat en tres parts: la projec-
ció del film Els nusos del territori; la presentació 
d’un resum dels treballs fets per l’empresa Geo-
servei sobre l’estat de cada un dels municipis 
des del punt de vista ambiental, social i econò-
mic, i el fòrum, en què la gent va poder dir quins 
són els temes que més els preocupen, establint 
entre tots els punts forts i febles del municipi per 
començar a elaborar l’Agenda 21.

En el cas de Verges, es van formar quatre 
grups, i els temes que en van sortir coincidiren 
força en tots: l’elevat volum de trànsit (variant, 
sorolls), la mobilitat (el transport públic sanitari, 
els aparcaments), la seguretat ciutadana (manca 
de Mossos) i l’habitatge. També van sortir altres 
temes, com les males olors, l’atenció a la gent 
gran o la integració dels immigrants.

RESSENYES
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Cada any l’Associació de Pares de l’Escola 
Francesc Cambó de Verges organitza el tradi-
cional concurs de pessebres per Nadal, amb el 
suport de la Diputació de Girona. Aquest any, a 
diferència d’altres edicions del concurs, només 
hi participaven els nens i nenes de l’escola; no 
hi ha pogut participar el públic en general. Els 
guanyadors d’enguany han estat aquests:

Primer premi:
Josep i Judith Soler, de Bellcaire.

Segon premi:
Judith Ferrer, de Parlavà.

Tercer premi:
 Sònia Parnau, de Parlavà.

Quart premi:
 Mari Cos Hugues, de les Olives.

Cinquè premi: 
Aniol Alabau, de Verges.

JOSEP COTS I OLLER

CONCURS
DE PESSEBRES

El passat 18 de juny es va celebrar el referèn-
dum sobre la reforma de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya. La pregunta que es feia era la 
següent: ‘«Aproveu el projecte d’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya?’»

A Catalunya, amb el 100% dels vots escrutats, 
el Sí va guanyar en un 73,90% dels vots, el No 
va assolir-ne un 20,76% i els vots en blanc, un 
5,34%. En la jornada electoral hi van participar un 
total de 2.570.478 persones, sobre un cens de 
5.202.291, la qual cosa significa una participació 
del 49,41%.

MARTA PAYERÓ

EL REFERÈNDUM 
SOBRE L’ESTATUT

Aniol i Arnau Alabau

Pel que fa al nostre municipi, amb el 100% escru-
tat, l’índex de participació va ser més elevat que 
el de la mitjana catalana: un 59,68%. D’un cens 
de 878 persones van anar fins a la mesa electoral 
instal·lada a la Casa de Cultura un total de 524 
electors. Els resultats van ser els següents: El Sí 
va guanyar en un 73,27%, amb 381 vots; el  No 
va obtenir un 17,88%, amb 93 vots; hi va haver 
4 vots nuls i 46 vots en blanc.

L’abstenció va ser d’un 40,32%, és a dir 354 per-
sones censades no es van acostar a les urnes.

El resultat d’aquest referèndum és vinculant, i 
el 28 de juny la Junta Electoral Central, si no hi 
ha cap recurs interposat, haurà de fer la procla-
mació definitiva dels resultats i publicar-los al 
BOE i al DOGC. 

A partir d’aquí, el rei haurà d’ordenar la publicació 
del text de l’Estatut al BOE i al DOGC, que entrarà 
en vigor al cap de vint dies.
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ELS VERSOS DE LA
 «PROFESSÓ VEIA»

Fa poques setmanes que ha sortit d’impremta 
el llibre Dos impresos facsímils de la passió ca-
talana del s. XVIII, a cura de l’investigador gironí 
Pep Vila. Aquesta edició té una singular impor-
tància per als vergelitans, perquè es tracta de la 
reproducció fotogràfica de les dues obres que 
constitueixen els pilars de la nostra processó: 
La Representació de la Sagrada Passió i Mort 
de Nostre Senyor Jesucrist, editada a Vic l’any 
1773 i que és la base del nostre text actual, i La 
Gran Tragèdia de la Passió i Mort de Jesucrist 
Nostre Senyor, editada a Manresa l’any 1798, 
de la qual deriven els textos de la Samaritana; 
és a dir, el que coneixem habitualment per la 
«Processó vella».

L’edició dels facsímils és precedida d’un acurat 
estudi introductori de Pep Vila, en el qual es res-
segueixen d’una manera didàctica però rigorosa, 
les diferents manifestacions que ha tingut el 
drama de la Passió, des dels seus orígens fins a 
les obres que es presenten en aquest llibre.

LA FESTA DEL DRAC

El passat dia 18 de juny es va celebrar la tradi-
cional Festa del Drac, organitzada per l’APA de 
l’Escola Francesc Cambó amb motiu de la cloen-
da del curs. Els alumnes van fer una magnífica 
actuació de dansa i demostraren la seva gran 
capacitat d’interpretar la coreografia que havien 
après. Els nens de P3, P4 i P5 van interpretar 
cançons en anglès; els alumnes del Taller de 
Titelles també ens van oferir una representació. 
Aquesta primera part de la festa es va fer al 
Pavelló Poliesportiu.

JOSEP COTS I OLLER

A la tarda un grup d’alumnes i ex-alumnes van 
oferir una bonica actuació musical, que va fer que 
el públic assistent s’ho passés molt bé. Durant la 
jornada, vam poder parlar amb alguns d’aquests 
alumnes, com per exemple l’Aleix Cansell i la 
seva germana Gina, que ens interpretaren al 
piano i amb la flauta travessera una magnífica 
cançó titulada Fa molt, molt temps. La Gina ens 
va explicar que aquest any havia començat a 
tocar la flauta, que és un instrument una mica 
difícil: hi dediquen una hora setmanal. L’Aleix 
també ens va dir que el pas de l’escola a l’institut 
fa respecte.

La festa va cloure amb una gimcana i una xoco-
latada per a tothom.
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COMUNICACIÓ

El Grup Sardanista Vergelità va organitzar la 
dinovena Trobada Sardanista Infantil, que va fer 
possible que una gran quantitat de nens i nenes 
de Verges i dels pobles del voltant es trobessin 
a la Plaça Major per ballar sardanes, berenar i 
jugar una bona estona amb els regals que se’n 
varen emportar. L’acte es va fer el diumenge 
12 de març a la tarda i comptà amb la Cobla La 
Principal de l’Escala, que va interpretar el reper-
tori següent:

Per als petits dansaires:
 Nens i nenes (A. Mas)
 Sardana a l’escola (M. Tudela)
 Cap de Creus (R. Cabrises)
Per a tothom:
 El parc de la guineu (P. Fontàs)
 Joves lleons (J. Paulí)
 La segadora (J. Vicenç, «Xaxu»)

JORDI ROCA

XIX TROBADA
 SARDANISTA INFANTIL

El passat dia 1 de juliol es va celebrar al Carrer 
Major de Verges la vuitena Festa de l’Amistat, 
que organitza El Racó de les Labors, dirigit per 
Àngels Hugas. Les novetats d’aquest any han 
estat la organització –amb la col·laboració de 
l’Ajuntament– de la Primera Trobadada de Pun-
taries, i el concurs en el qual el públic assistent 
havia d’escollir les tres millors manualitats 
exposades. Hi van participar puntaires d’arreu 
de les comarques gironines: Verges, Torroella 
de Montgrí, la Bisbal d’Empordà, Palafrugell, 
Mont-ras, Palamós, Llagostera, Olot i diferents 
barris de Girona, com Vista Alegre i la Font de la 
Pólvora.

Va haver-hi 
exposicions 
de punt llarg, 
patchwork i 
puntes de 
coixí. Durant 
la jornada, 
vàrem tenir 
l’oportunitat 
d e  p o d e r 
parlar amb di-
verses parti-
cipants, com 
per exemple 
la  Vic tòr ia 
d’Olot, de la modalitat de patchwork; ens va 
explicar que li agrada molt més l’Empordà que 
no pas la Garrotxa i defineix la nostra comarca 
com una cultura de turisme. També ens va dir 
que fa tres anys que s’inicià en el patchwork i 
que els olotins comencen a tenir-hi molta afició. 
La Maria Carme de Jafre ens va comentar que 
es va iniciar en el punt llarg l’any 2000 i que en 
aquesta activitat és qüestió de tapar forats i de 
treballar a mà. La Montse d’Ullastret ens digué 
que per a fer les puntes de coixí es necessita 
el material següent: el coixí, que es fa de palla 
de sègol, els boixets, les agulles i el fil. La seva 
professora és una dona molt coneguda a Verges, 
la Conxita Pedrero.

Voldria acabar aquest text amb un refrany que 
ens van dir les dones participants en la festa: 
«Fent i desfent aprèn l’aprenent.»

LA FESTA DE L’AMISTAT

JOSEP COTS I OLLER




