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Ca s a  d e  l a  V i l a

PROJECTE DE CENTRE DE VISITANTS
 VERGES 50, EL PAÍS PETIT

Ja s’han iniciat les obres de construcció d'aquest projec-
te de turisme cultural «Verges 50, el país petit», enfocat 
al públic local i, evidentment, també al turista, per tal de 
poder mostrar què tenim i què som. A partir del concepte 
Verges 50, el país petit, es vol transmetre la coherència 
entre la geografia íntima local, la Processó de Verges i la 
Nova Cançó, a partir del cantant Lluís Llach,

La intervenció es localitza a la planta baixa de Can 
Punton, a l’ala de l’edifici que dóna a la Placeta, que es 
distribuirà en tres zones:
Zona 1. Recepció i Oficina d’Informació Turística (OT), 
25,50 m2. S'hi instal·laran el mostrador de servei i els mo-
bles auxiliars necessaris dins el projecte d’arquitectura i 
serveis, amb un accés a la Casa de Cultura, que permetrà 
la interrelació entre aquesta i l’OT.
Zona 2. Vestíbul d’entrada, 14,68 m2. Es tracta del 
distribuïdor cap a la l’OT i la proposta interpretativa del 
Centre de Visitants.
Zona 3. Experiència audiovisual del Centre de Visitants, 
26,70 m2. És la zona on es concentra la intervenció dels 
elements escenogràfics i la projecció audiovisual.
Amb això es pretén generar un espai amb les caracte-
rístiques següents:

· Que, des d’un punt de vista arquitectònic, con-
visqui de manera adient amb l’espai de recepció i 
atenció al públic.
· Que resumeixi l’esperit del projecte de futur Espai 
Verges 50, tant a nivell temàtic com interpretatiu. 
La idea de què ha de ser finalment Can Punton, 
tot l’edifici centrat en aquesta temàtica que tant 
ens identifica.
· Que sigui un tast del que serà aquest equipament 
de futur i de manera que esdevingui un instrument 
per a incentivar i consolidar les expectatives que 
suscita aquest projecte.
· Que, a més de resumir els continguts del futur 
Espai Verges 50, apel·li a l’emoció del visitant com 
a estratègia fonamental per a captar-ne l’interès, 
despertar curiositats, promoure futures visites...

L’element central entorn del qual s’organitzen els con-
tinguts del futur centre és la idea de «país petit» (en el 
sentit de geografia íntima, de calidoscopi de paisatges 
modestos i històries senzilles però contundents...). Per 
això s’ha optat per donar a la intervenció un caràcter 
igualment íntim, que permeti al visitant una interacció 
«silenciosa» que ajudi a despertar les emocions, els 
records, les imatges d’una manera de fer i de viure que 
ve de temps enllà. 

Es tracta d’una intervenció que pren com a referència 
el concepte d’instal·lació audiovisual, és a dir, que té 
com a element central una projecció audiovisual, si bé 

aquesta projecció s’integra en altres elements de caràc-
ter objectual i textual i s’hi interrelaciona, esdevenint així 
una peça que funciona com a conjunt compacte.

El discurs interpretatiu se centrarà en la interrelació de 
tres arguments temàtics fonamentals: Verges; la Proces-
só i la Dansa de la Mort; Lluís Llach i la Nova Cançó.

El visitant iniciarà un viatge quan entri al Centre de 
Visitants de Can Punton que li permetrà recórrer la pròpia 
identitat, des de la més íntima, que retrobarà en «Verges 
50», passant per la local, que recorrerà a través de «La 
Processó», fins a la identitat catalana, a la qual arribarà 
amb el fenomen de la «Nova Cançó. El fil conductor 
expositiu integrarà els diferents àmbits temàtics d’una 
manera natural.

AJUNTAMENT DE VERGES

NOTA: Aquest projecte se centra en el Pla estratègic del turisme a Catalunya 
2005-2010, sobre el qual podeu trobar informació i aprofundir en les línies 
estratègiques de país a través del web http://www.gencat.cat/diue/ambits/
turisme/pla_intangibles/index.html. Tots dos projectes estan subvencionats 
per Viure al poble, PLADETUR i la Diputació de Girona.




