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En les festes de Nadal passades hem pogut tor-
nar a gaudir dels Pastorets en la clàssica versió 
de Folch i Torres, modificada per Ignasi Sabater. 
Jordi Tubert es va fer càrrec de la direcció, i van 
ser interpretats per gairebé cinquanta actors 
amateurs de Verges i la rodalia.

Com que aquest any el pavelló era tancat per 
obres, l’Ajuntament va fer instal·lar un gran envelat 
a les pistes poliesportives per a poder-hi fer tots els 
actes previstos per a les festes de Nadal i Reis, o 
sigui Els pastorets, quines, concerts i balls. 

Tots els actes van gaudir d’una bona acollida 
popular.

Amb una certa dificultat, el 5 de gener es va 
produir l’aterratge del globus dels Tres Reis de 
l’Orient al camp de futbol, després d’haver hagut 
de passar de llarg de diversos pobles veïns per 
causa del vent que bufava aquell vespre.

Els actes de rebuda van seguir el guió acostu-
mat: primer un contacte directe amb tots aquells 
que havien volgut anar a esperar-los; després una 
rua amb cançons i banda de músics va acompanyar 
Ses Majestats fins a l’Ajuntament, on des del balcó 
van dirigir unes paraules a tothom qui els aclamava 
a la Placeta. Finalment, a les escales de la Casa de 
la Vila, els Reis van voler saludar, un per un, tots 
els nens que els havien anat a esperar.

ELS PASTORETS

ARRIBADA DIFICULTOSA
DELS REIS

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
«VERGES, LA PROCESSÓ:
 ARRELS CAP AL FUTUR»

El 27 de març, immersos ja en els preparatius de 
la Processó i encara ben frescos a la memòria 
els actes relacionats amb els concerts de comiat 
de Lluís Llach, es va fer la presentació del llibre 
de Jordi Roca Verges, la Processó: arrels cap 
al futur, a la Sala Polivalent de l’Ajuntament de 
Verges.

La presentació anà a càrrec de Narcís Iglésias 
i comptà amb l’assistència dels editors, Alfred i 
Fèlix Arola, i també dels autors: Jordi Roca, del 
text, i Tino Soriano i Rafael López-Monné, de 
les fotografies.

Com cada dimarts de Carnaval des de fa cente-
nars d’anys, es va fer l’àpat amb la típica Sopa de 
Verges. Enguany queia el 20 de febrer, i se’n van 
repartir 25 perols. La Plaça Major era plena tant 
de vergelitans com gent de tota la comarca, i tots 
van poder gaudir d’aquesta consistent menja. Tot 
i ser en ple hivern, va fer un dia esplèndid, cosa 
que ajudà molt a l’èxit de la diada. 

Com és costum, els actes de la Sopa van iniciar-
se uns dies abans, amb la recollida de llenya i la 
cercavila de recapte pel poble, el diumenge abans. 
Com a cloenda dels actes, després de dinar i a la 
mateixa plaça, hi va haver ballada de sardanes.

LA SOPA

J. ROCA

J. ROCA
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LES MANAGES A LLEIDA
Les manages de Verges van participar el 17 de 
març passat en la IV Trobada d’Armats, Manaies 
i Estaferms de Catalunya que va tenir lloc a la 
ciutat de Lleida. Van desfilar-hi més de 50 agru-
pacions, amb uns 1.700 armats de tot Catalunya.
El motiu de la trobada era potenciar amb la 
presència d’aquestes figures tan arrelades a 
la nostra terra els actes de commemoració de 
Lleida Capital de la Cultura Catalana 2007.

Poques hores després del concert de Lluís Llach, 
un grup de gent ja muntaven l’escenari per preparar 
l’activitat més rellevant de l’any: la Processó.

El clima ens va fer la guitza tots aquests dies, 
sobretot la pluja, que obligà a suspendre més d’una 
vegada els assaigs i va acampanyar-nos fins poca 
estona abans d’iniciar-se la desfilada de les mana-
ges, el Dijous Sant a les cinc de la tarda. Diuen que 
algú vetlla per Verges en aquesta diada, i enguany 
aquesta dita es va complir de nou.

La Processó va poder-se fer sense cap problema i 
amb gran fluïdesa,  tot i els vaticinis de mal temps, 
i el públic assistent als diferents actes va ser molt 
nombrós.

LA PROCESSÓNarcís Iglésias va parlar de la seva vinculació 
familiar amb Verges i, per tant, amb la Proces-
só, i també de la seva relació amb l’autor, del 
qual havia estat alumne i ara és company de 
professió.

Així mateix van dirigir unes paraules als assis-
tents a l’acte els representants d’Arola Editors, que 
van explicar una mica el projecte de la col·lecció 
«Post Festum», de la qual forma part el llibre que 
es presentava, que és el tercer títol d’aquesta.

Finalment els autors van explicar les seves 
experiències a l’hora de confeccionar el llibre i 
l’acte acabà amb un convit a brunyols i cava per 
a tots els assistents.

L’organització de la desfilada va anar a càrrec 
dels Armats de la Sang, de Lleida, i el recorregut, 
que durà unes quatre hores, va resseguir tot l’eix 
comercial de la ciutat. Després de la desfilada es 
va fer el lliurament de records als participants i 
la trobada va culminar amb un sopar popular al 
pavelló 4 de Fira de Lleida.

Igualment va tenir molt èxit la Processó del Pe-
tits, que es va fer a partir de les cinc de la tarda del 
Dissabte Sant. El bon temps també l’acompanyà 
i, com cada any, la va seguir un nombrós públic. El 
gran esforç dels assaigs donà el fruit esperat.

Finalment el Dilluns de Pasqua tots els partici-
pants en la Processó i els seus familiars van poder 
gaudir de la també tradicional arrossada.

D. PARETA 
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El dia 23 d’abril és va fer a la escola Francesc Cambó 
de Verges la celebració de la Diada de Sant Jordi, 
organitzada per l’Associació de Pares.

Dintre dels actes d’aquesta diada hi vàrem poder 
veure tres representacions de titelles a càrrec dels 
alumnes d’Helena de Solà. Un dels títols més emo-
tius i que el públic va aplaudir molt va ser Un dia a 
Holywood, on aquests petits titellaires varen voler 
homenatjar els seus artistes preferits.

També durant els actes d’aquesta diada es posa-
ren a la venda roses i llibres. Els alumnes de cinquè 
i sisè varen vendre tota classe de coques a 1 euro 
per obtenir diners per al viatge de final de curs.

El bon temps va acompanyar els actes durant 
tota la jornada.

DIADA DE SANT JORDI

Seguint la previsió de trobades del programa 
Compartim, el 12 de març es va fer la sessió 
d’acollida dels immigrants que viuen a Verges.

SESSIÓ D’ACOLLIDA
 D’IMMIGRANTS

D. CANALS I E. CLOTAS

REINAUGURACIÓ DEL PAVELLÓ
Després d’uns mesos de tenir el pavelló tancat, 
ja que s’hi han fet obres de millora i adequació a 
la normativa de seguretat i contra incendis, el diu-
menge 5 de maig va tenir lloc la Jornada de Portes 
Obertes del Pavelló Municipal Pepi Palomeras, 
durant la qual es van fer activitats relacionades 
amb les dues entitats usuàries: el Club de Bàsquet 
Verges i el Casal de Jubilats. Al matí es va celebrar 
un partit de bàsquet de l’equip sènior femení i a la 
tarda hi va haver ball per a tothom.

Al migdia es va fer un petit homenatge a la Pepi, 
amb un acte, molt emotiu, en què es va recordar 
la seva figura i la seva aportació a les activitats del 
poble, concretament en l’àmbit esportiu. La família 
va descobrir la placa que dóna nom al pavelló.

J. COTS

CONSELL DE LA  GENT GRAN
El dia 19 d’abril l’Ajuntament de Verges va con-
vocar la gent gran per a col·laborar en el Pla 
de ciutadania del Consell Comarcal del Baix 
Empordà i engegar  així un projecte, el lema del 
qual és «Compartim», per a exposar necessitats, 
fer propostes, expressar opinions, etc.

Ens vam dividir en tres grups; cada grup, per 
separat, va fer les seves propostes i finalment 
les vam posar en comú. Vam coincidir en moltes; 
per exemple, en el transport per a anar a l’Hos-
pital de Palamós, el mal aparcament a Verges 
o la marquesina per a la parada de l’autobús, 
entre d’altres.

Personal del Consell Comarcal va fer un projec-
te unificat per presentar-lo a l’Ajuntament.

En general l’acte va tenir molt bona acollida, 
ja que hi anà molta gent.

J. PARETA

L’assistència no fou gaire nombrosa, unes 
quinze persones de diverses nacionalitats.

L’objectiu de la reunió era donar informació 
dels serveis que ofereixen les diferents ad-
ministracions als ciutadans en general i les 
específiques per a les persones nouvingudes. 
També van ser informats dels drets i deures 
fonamentals de tots.

Salvador Vega i Ferrer va explicar breument la 
història i els principals trets culturals de la vila. 

Els assistents van manifestar que els proble-
mes que els amoïnen més són l’habitatge i la 
feina. La trobada va acabar amb un piscolabis, 
on vàrem tenir l’oportunitat de fer un intercanvi 
d’opinions i conèixer-nos millor.
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L’Ajuntament de Verges va reunir tot el po-
ble, per a parlar del càncer, el dia 26 d’abril. 
L’acte, que duia per nom «Cures pal·liatives i 
testament vital», va ser a càrrec de la doctora 
Rosa Roca, que és la coordinadora de la Unitat 
de Cures Pal·liatives de l’Hospital de Santa 
Caterina; Eduard Morales i Perea, advocat de 
l’Institut d’Assistència Sanitària; Irene Sánchez, 
metgessa del consultori de Verges; Lluïsa 
Ferrer, presidenta de la Lliga Catalana d’Ajuda 
al Malalt de Càncer i Lluís Juanmiquel, alcalde 
de Verges.

La xerrada va ser molt profitosa, ja que tots 
van parlar amb un llenguatge molt entenedor, 
principalment per a la gent gran, que era majo-
ritària en la reunió.

J. COTS 

CÀNCER I CURES 
PAL·LIATIVES

El dia 27 de maig es va celebrar al Pavelló Mu-
nicipal Pepi Palomeras la I Trobada de Jugadors 
i Ex-jugadors del CB Verges. En aquest acte 
esportiu hi varen haver diferents concursos de 
llançament lliure i triple, com també un torneig 
de bàsquet de tres per tres. Hi assistí un nom-
brós públic, que va gaudir d’un bonic espectacle 
basquetbolístic.

Durant aquesta jornada, vàrem poder parlar amb 
una antiga jugadora del club, Marta Geli i Cané, 
que ens va explicar que ha trobat molt a faltar el 
bàsquet en actiu i que, per ella, encara continua-
ria jugant fins que es fes vella. També ens va dir 
que té molts bons records de la Pepi Palomeras 
i que li agraeix molt que l’hagués iniciada en 
el bàsquet. La Marta creu que aquest esport 
s’ha de promocionar de manera educativa als 
centres escolars i que les trobades com aquesta 
són molt positives. Ens acaba dient que seria 
feliç si el seu fill també jugués a bàsquet.

L’acte va acabar amb les finals dels concursos 
esmentats abans i amb un bon refrigeri per a 
tots els participants.

I TROBADA DE JUGADORS
I EX-JUGADORS DEL

CB VERGES

J. PARETA
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Què us puc explicar de la Festa del Drac. Així, a primer 
cop d’ull, se m’acut que el protagonista de la festa, el 
Drac, no és un drac qualsevol; és un drac màgic, per-
què any rere any aconsegueix tot el que es proposa: 
fer gaudir petits i grans d’un dia de festa i fomentar el 
respecte mutu i el lligam amb l’escola, amb tot allò de 
positiu que això comporta. 

El dia 9 de juny va ser un dia trepidant i alegre. La 
festa, de fet, ja havia començat uns dies abans amb 
els preparatius; pares i nens frisaven només de pensar 
el que s’estava ordint: les trobades espontànies pels 
carrers del poble s’aprofitaven per a ultimar detalls, 
augmentar la il·lusió, embolicar la troca i fer sempre 
més del previst.

L’ambient va començar ja de bon matí. La Mercè ens 
obrí la porta del gimnàs, donant-nos l’oportunitat de 
gaudir com a espectadors de primera fila d’una classe 
de dansa amb els nostres fills. Vàrem poder veure com, 
amb imaginació, música, moviment, moltes ganes 
de jugar i molta paciència per part d’ella, era possible 
recrear qualsevol situació en un espai limitat entre 
quatre parets: una manada de micos a la selva, gossos 
contents, gats enfadats, cadires d’una sola pota on era 
difícil però no impossible d’asseure’s... També la Metti, 
la professora d’anglès extraescolar, va voler participar 
de la festa amb els més petits amb unes cançons. 

A la tarda i paral·lelament a la resta d’activitats de 
dansa, ja estaven en marxa els tallers que els pares 
havien organitzat per als nens: de primer, un taller 
vitamínic per a refer-se de la calor. Tant se valia petits 
com grans, tothom s’esmerçava a fer suc de taronja per 
obtenir una beguda fresca i tonificant per a enfrontar-
se a la prova següent, el laberint gegant, que cada any 
està més perfeccionat. Hi havia també un taller de pals 
d’aigua (un instrument musical), un de malabars i unes 
pistes d’Scalextric que no van parar de fer feina i treure 
fum en tota la tarda.
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Després de l’activitat del pati, venia de gust reposar 
una mica. Així, quan començava a fosquejar, la Cristina, 
que havia engrescat una colla de futurs músics, ens va 
convidar a una audició musical dels nens de l’escola, 
els quals, iniciats per l’Angelina i per mestres d’altres 
escoles de música, tenien ganes de mostrar el que van 
aprenent. Jo encara tenia el bon regust de l’audició de 
l’any passat i vàrem anar ràpidament a triar un bon lloc: 
no volia perdre’m ni una sola nota d’aquesta. De manera 
àgil i suau van anar desfilant pianos, trompetes, flautes 
dolces, travesseres, un violoncel, la tenora d’en Martí... 
També hi havia una petita fada que, bufant-se els dits, 
aconseguia fer sortir unes notes màgiques d’aquella 
arpa, que ens va transportar a un bosc encantat, tal 
com ens havia avançat la Cristina.

Un cop acabada l’audició havíem de sopar, que la 
gana es feia sentir de valent després de tant exercici. 
Aquest any havíem organitzat un bufet lliure casolà al 
pati i va funcionar molt bé. En aquella taula llarga hi 
podies trobar de tot: des de les amanides refrescants 
més variades fins al plat més laboriós que us pugueu 
imaginar. Fins alguna mare agosarada va atrevir-se a fer 
vedella amb bolets! O sigui que, ja ho veieu, no ens va 
faltar de res.

I d’aquesta manera tan senzilla haurem aconseguit 
un any més donar vida a aquest drac de paper, que, per 
cert, aquell vespre tornava a córrer pel pati de l’escola 
amb la cara neta i totalment renovat amb blaus, verds 
i vermells, talment sortit de les profunditats del mar, 
com en Puff, el drac màgic.

M. CARBÓ

LA FESTA DEL DRAC
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