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Casa de la Vila

El Centre de Visitants Verges 50, el País Petit
Punt d’Informació Turística
Han passat gairebé dos anys des de l’obertura del Cen-
tre de Visitants - Punt d’Informació Turística, un projecte 
que, a poc a poc, ha anat creixent i assolint nous objectius.

Però sabeu quines tasques o funcions desenvolupa el 
Centre de Visitants?

A través de la revista País Petit, us volem explicar el fun-
cionament d’aquest petit racó de Can Punton, que per a 
molts de vosaltres de ben segur que encara és desconegut.

La funció principal del Centre de Visitants és ser el punt 
de trobada entre el nostre poble i el visitant; un espai on 
aquest, encara que sigui per un dia, se senti com un ver-
gelità més, on se li ofereixi gaudir del nostre barri vell me-
dieval, de la nostra cultura, de les nostres tradicions, del 
nostre paisatge, etc. I, evidentment, on se li transmeti que 
l’amor que sentim pel nostre poble traspassa fronteres. 

Aquest any ja han visitat el centre unes 1.900 perso-
nes, aproximadament, una xifra que parla per si mateixa; 
sembla que no però ens ve a veure molta gent, i estem 
treballant perquè encara siguin més els qui passin per aquí. 
D’aquesta gent, és important assenyalar que la gran ma-
joria provenen del nostre territori, principalment de les 
comarques barcelonines, i que ens visiten tot l’any, però 
d’un manera destacada durant la Setmana Santa, el mes 
d’agost i la primera quinzena de setembre. Els catalans de 
la capital es mostren molt interessats a conèixer la nostra 
vila, la nostra Processó i tot allò referent al nostre estimat 
Lluís Llach. Durant la temporada estival, també vénen a 
informar-se de totes les possibles rutes, tant a peu com 
en bicicleta, que surten de Verges o hi passen, o sobre les 
poblacions veïnes.

Pel que fa al visitant de l’Estat espanyol, cal dir que bà-
sicament ha vingut a informar-se gent procedent del País 
Basc. Els visitants de l’Estat han estat sempre molt oberts 
i agraïts, i s’han mostrat molt interessats per la nostra cul-
tura. Les seves consultes s’han centrat en les nostres festes 
populars, en les diferents rutes que enllacen Verges amb 
les poblacions veïnes i, amb especial atenció, han demanat 
informació sobre el reconegut Lluís Llach. 

També voldríem esmentar l’afluència de visitants fran-
cesos, que arriben a la nostra població buscant una alter-
nativa al massificat turisme de costa i, coneixedors de la 
música del cantautor vergelità, es mostren interessants a 
conèixer-ne més coses. Les seves consultes també són en 
relació a les possibles rutes que poden fer des del poble, a 
peu o en bicicleta. Hem observat que els francesos solen 
visitar Verges principalment el dia del mercat setmanal i 

el de l’ecològic, probablement buscant els nostres millors 
productes. D’acord amb aquest vessant, els informem de 
totes les activitats significatives que tenim a Verges, des 
de la Sopa fins a la Processó, per tal que repeteixin la seva 
visita al llarg de l’any, com fan altres visitants.

Pel que fa als visitants de la resta dels estats, com An-
glaterra, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Itàlia o fins i tot 
algun del continent americà, visiten Verges un sol dia per 
refugiar-se de l’atapeïda costa. Aquesta important mino-
ria es mostra interessada a visitar el nostre centre històric, 
en el transfronterer Lluís Llach i en els establiments més 
pròxims, com ara bars, restaurants o petits comerços, per a 
l’adquisició i el consum de productes locals. 

Finalment, és obligat fer referència a uns visitants molt 
especials, els vergelitans i vergelitanes. Per a nosaltres és tot 
un plaer i un privilegi estar al servei, durant tot l’any, dels 
nostres conciutadans per tal d’atendre totes les seves con-
sultes. És significatiu el fet que els mateixos vilatans s’apro-
pin a les nostres instal·lacions, principalment en època de 
festa –com va passar el gener, per la festa de Sant Julià i 
Santa Basilissa, que vam atendre a uns 44 veïns, o el mes 
de setembre, per la festa major, quan vam rebre 46 verge-
litans– per consultar les activitats programades i adquirir 
els corresponents tiquets. La resta de l’any, les visites que 
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Eleccions al Parlament de 
Catalunya, novembre 2012

Casa de la Vila

tenim de la gent de casa sol ser per a comprar marxandat-
ge, demanar informació sobre Verges o sobre altres pobla-
cions, i fins i tot rebem veïns que encara no havien tingut 
l’oportunitat de visitar el Centre de Visitants. Estem molt 
agraïts per la vostra confiança.

Val a dir que oferim un ampli ventall d’informació 
d’àmbit cultural, econòmic i turístic, tant del poble, com 
de la comarca i l’entorn.

A part de tot això, fem difusió del nostre poble a tra-
vés de fires tan importants com la del Mercat de Mercats 
que se celebra a Barcelona o la World Travel Market de 
Londres. Així mateix estem en contacte permanent amb 
organismes, com ara el Consell Comarcal i la Diputació 
de Girona, principalment pel que fa referència a qualsevol 
nou servei que tingui relació amb emprenedoria, comerç 
o turisme i que ens sembli atractiu i adaptable al nostre 
poble.

Una altra de les funcions d’aquest petit espai és mantenir 
un contacte directe amb els nostres comerciants, posar-los 
al corrent de la modificació de lleis i normatives que els 
puguin afectar, i informar-los de les xerrades, jornades de 
comerç o cursos de formació que puguin ser d’interès per 
a ells.

Per una altra banda, hem ajudat i col·laborat a organit-
zar esdeveniments tan importants com el 1r Open Road-
Book en BTT, la Fira de les Labors, el Biatló Internacional 
i la I Volta Empordanet (Verges Clàssic Club).

A més, treballem com a eina de difusió de tots els ac-
tes que es puguin celebrar a la vila, siguin esdeveniments 
esportius, festes, mercats, trobades, xerrades, activitats 
d’associacions o d’empreses de Verges, seguiment de les 
excavacions o altres notícies. Per això també intentem ac-
tualitzar diàriament el Facebook i el Twitter de l’Ajunta-
ment per a tenir la gent informada.

També volem comunicar-vos que, des del Centre de Vi-
sitants, estem treballant en dos nous projectes molt impor-
tants: l’un és la creació d’un servei d’informació al ciutadà 
sobre la compra, venda o lloguer d’habitatge que hi ha a 
Verges, i l’altre és el de creació d’un servei d’informació 
laboral (borsa de treball), destinat principalment als joves 
de Verges i a qualsevol persona amb necessitats de feina.

Finalment volem dir-vos que restem a la vostra disposi-
ció per a tot el que necessiteu. El nostre horari d’atenció 
al públic és al matí, de 2/4 de 10 a 2/4 de 2, de dimarts a 
dissabte. 

També us podeu adreçar a nosaltres trucant al 972 78 09 74 
o bé enviant un correu electrònic a: turisme@verges.cat  Esta-
rem encantats d’atendre-us.

CENTRE DE VISITANTS VERGES 50, EL PAÍS PETIT
La Placeta 2, 17142 Verges

www.verges.cat

Els resultats al nostre municipi de les eleccions al Parla-
ment de Catalunya celebrades el dia 25 de novembre del 
2012 van ser aquests: 

 Cens:   851
 Participació:   713 (83,8%)
 Abstenció:      138 (16,2%)

Vots vàlids i comparativa amb les eleccions del 2010:

PARTIT VOTS 2012 VOTS 2010
CiU 388 (54,4%) 324

ERC 151 (21,2%) 77

CUP - Alternativa d’Esquerres                                    45 (6,3%) -

PP 31 (4,3%) 18

ICV 26 (3,6%) 30  

PSC 24 (3,4%)                       35

SI 16 (2,2%) 23

C’s 7 (0,9%)                         7

PxC 4 (0,6%) 6

UPyD 2 (0,3%) -

Partit Animalista (PACMA) 1 (0,2%) -

Vots en blanc  15

Vots nuls    3

Padró municipal

El padró municipal el 30 de novembre del 2012 
registrava aquestes dades:

•	 1.193 persones censades.
•	 Durant l’any s’han produït 4 òbits i 9 

naixements.




