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Ca s a  d e  l a  V i l a

ELS VESPRES SOTA EL CAMPANAR,
LA CONSOLIDACIÓ D’UNA PROGRAMACIÓ

Consolidar una programació cultural pot semblar una 
aventura relativament fàcil si s’analitza des de l’òptica del 
consumidor de cultura; no ho sembla tant si aquesta anàlisi 
la fa un programador, un músic o qualsevol professional 
del sector, i sovint es pot considerar una quimera si l’anàlisi 
prové dels gestors d’algunes institucions, on la cultura no 
té més valor que el del costum d’organitzar alguna activitat 
sense ànima per a la festa major de torn.

És habitual escoltar declaracions que consideren la 
cultura com una despesa sense retorn o com una activitat 
deficitària. També és molt actual observar que les institu-
cions públiques, obligades per la realitat econòmica, no 
tenen cap compassió amb els pressupostos destinats a 
la cultura i els retallen –o, més ben dit, els ajusten– com-
pulsivament.

D’entrada, faig aquesta declaració de principis contun-
dentment: valorar com a deficitaris l’art, el procés creatiu o 
l’exposició pública de l’obra artística és fer una anàlisi per-
torbada per l’obsessió de la premissa econòmica. El valor 
intangible del coneixement, la realització i el creixement 
intel·lectual de les persones són conceptes massa huma-
nistes per a ser considerats en la majoria de pressupostos 
públics. Així anem!

Davant aquesta realitat més o menys generalitzada, cal 
donar valor a la programació dels Vespres sota el campa-

nar, que des de fa nou anys programa l’Ajuntament de 
Verges. 

Tots els qui, d’una manera o una altra, participem en 
l’organització, pensem que ja és una proposta consolidada, 
i la consolidació la donen l’assistència de públic i la qualitat 
de les propostes. Cada any s’han anat confirmant totes 
dues premisses, però enguany el públic ha respost més 
que mai. Estem molt satisfets.

Repassant la programació, un any més s’ha procurat arri-
bar a tothom: espectacles que es dirigeixen específicament 
al públic més petit, com són els infantils de tarda, espec-
tacles com el de Dansa i Patrimoni o el concert amb els 
estudiants de música de casa nostra per al públic familiar, 
el cinema a la fresca per a tots els públics i els concerts del 
divendres a la nit per a passar una bona estona escoltant 
música en directe, enguany amb noms molt actuals de 
la música que es fa a Catalunya.

Amb ganes i il·lusió, es poden fer coses interessants, 
però sense una inversió pressupostària no seria possible 
aquesta programació. Estem segurs que a Verges conti-
nuarem apostant per la cultura com a factor principal de la 
idiosincràsia del nostre poble i de la nostra gent.

MARC ROURA
EXREGIDOR DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE VERGES

ELECCIONS GENERALS ESPANYOLES 2011

El 20 de novembre es van celebrar eleccions a Corts Generals a Espanya. Van ser les onzenes eleccions generals 
democràtiques i servien per a renovar els 350 escons del Congrés dels Diputats i 208 dels 264 escons del Senat.
Les dades al nostre municipi van ser aquestes:
    Cens:  864
  Participació:   628  (72,7%)
  Abstenció:   236 (27,3%)
            Aquests van ser els resultats de les votacions i la comparativa amb les darreres: 

PARTIT                          VOTS 2011  VOTS 2008
Convergència i Unió 322 (51,3%) 272   
Esquerra Republicana de Catalunya 128 (20,4%) 146
Partit Popular 50 (7,9%) 42
Partit dels Socialistes de Catalunya 46  (7,3%) 165 
Iniciativa per Catalunya – Verds 27  (4,3%) 22
Escons en Blanc 13  (2,1%) 2
Partit Animalista (PACMA) 4  (0,6%) 3
Plataforma per Catalunya 4  (0,6%) 0
Union Progreso y Democracia 4  (0,6%) 1
Pirates de Catalunya 2  (0,3%)   0      
Vots en blanc       12
Vots nuls              16




