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Ca s a  d e  l a  V i l a

PRESENTACIÓ DE L’ALCALDESA

Em demanen que faci un escrit de benvinguda, no d’al-
caldessa, perquè tinc la immensa sort de repetir, però 
sí d’equip, de gent, de regidors, bàsicament d’ordre 
de les persones. Si una cosa hem pretès deixar clar i 
ens agrada remarcar és que no som una persona, no 
som una llista; som un equip amb gent amb noms i 
cognoms i amb gent que no surt a la foto. El nostre ob-
jectiu és intentar fer de Verges un poble millor. Aquest 
és un gran repte, perquè això no vol dir només asfaltar, 
posar llambordes i millorar els serveis d’aigua, llum o 
clavegueram –encara que també és necessari–; el que 
ens mou a nosaltres és aquesta nostra gran passió, 
el nostre poble, Verges. I per ell treballem, i esperem 
com a única recompensa la millora de la qualitat de vida 
de les persones que hi viuen, dels vergelitans, de tots 
nosaltres.

S’està bé, plegats, a Verges [...]
I és tan gran, gran i màgic,
quan plegats alcem el cant i aixeca el vol
fins el somni d’un demà
que ara junts només podem imaginar
però amb la certesa que els que arriben les viuran.

Lluís Llach, Verges 2007

Aquesta és l’essència: som vergelitans, som de Ver-
ges i hi estem bé, i pobre d’aquell que gosi dir-ne res en 
contra! Però tenim somnis, i uns somnis que, malgrat 
que tot just imaginem, un dia seran realitat i els que 
van venint darrere nostre els podran viure. I per això 
hem de ser capaços de treballar, respectar, conservar, 
viure, oferir i somiar; per als nens i nenes que han nas-
cut aquest any (la Dúnia, l’Issa, l’Adam, l’Amèlia, la Pia, 
en Conrad, la Júlia) i els de l’any passat (l’Afra, la Rosa, 
en Mouhammed, la Gina, la Clàudia, l’Abril, l’Ayoub, en 
Karam, en Lluc, la Insaf, la Cel, l’Oriol, en Marc, l’Ah-
med, en Parvaan, l’Alèxia, l’Unai, l’Emma, en Guillem i 
en Jordi); per a ells treballem, però sense oblidar-nos 
de la resta. Treballem per a tots, per fer poble i volem 
que aquest objectiu ens faci millors cada dia.

He tingut i tinc la gran sort de poder ser l’alcaldessa 
d’aquest poble, de poder anar pels llocs en representa-
ció vostra, de la nostra gent, del nostre patrimoni, de la 
nostra manera de ser.

Gràcies per la confiança que m’heu demostrat de 
nou i per aquesta oportunitat de deixar-me ser alcaldes-
sa i el privilegi de representar aquest poble arreu. Sóc 
amant de la bona gent, de la sinceritat i la bona feina; 
sóc amant de l’esforç, la comprensió i la complicitat, de 
la bona fe, de la solidaritat. 

MARTA PAYERÓ I TORRÓ

Eleccions municipals 
22 de maig del 2011 
         VERGES

Cens .............  884
Vots ..............  659
En blanc ........   33
Nuls ..............   27

Resultats
CiU ...............  257
ERC-AM .......  342

CiU obté 4 regidors: Josep M. Estévez, 
Lluís Romero «Cinto», Narcís Matas i 
Albert Tubert.
ERC-AM obté 5 regidors: Marta Payeró, 
Cosme Hugas, Ignasi Sabater, Susanna 
Mustera i Lluís Joanmiquel.

Com sempre, molt bona participació a les eleccions




