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Activitats

La vergelitana Carla Canals va defensar la seva tesi 
doctoral el passat 30 de novembre a la Universitat de 
Girona, sota el títol Adsorbentes preparados a partir 
de residuos y su aplicación en la eliminación de com-
puestos causantes de olores (NH3 y H2S), que va ser 
supervisada per la Dra. Maria J. Martín Sánchez i el 
Dr. Miguel Ángel Montes Morán. La tesi doctoral de 
la Carla se centra en dues problemàtiques mediambi-
entals: l’una és la gestió de residus i l’altra incideix en 
l’eliminació de compostos causants de les pudors. La 
recerca s’ha desenvolupat en el Grup de Recerca del 
Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) 
de la Universitat de Girona, el qual té una línia de re-
cerca centrada en els processos avançats d’oxidació-
adsorció per al tractament d’efluents líquids i gasosos.
  

D. P.

Carla Canals, doctora

Encara que cronològicament aquesta activitat hauria 
de ser per al País Petit 19, en parlem ara per la seva 
gran transcendència i perquè, per qüestió de dates, la 
revista ja era a la impremta quan es va fer la Marató de 
TV3 contra el Càncer.

Era l’11 de desembre i la plaça Major era plena 
de gom a gom tot el matí. Hi havia un ambient festiu 
com pocs dies l’any podem gaudir a la nostra vila, 
amb paradetes a benefici de la Marató i una multitud 
d’actes solidaris per a convidar la gent a participar-hi: 
gimnàstica, cant improvisat, actuacions musicals i de 
cultura popular al carrer.

La iniciativa i la bona feina d’organització de l’institut-
escola van fer que l’acte tingués ressò a tota la rodalia 
de Verges, tant per l’origen dels participants com 
del dels assistents als diferents actes que es van 
programar.   

J. R.

Marató de TV3   

El 19 d’abril es va fer a la Sala Polivalent de l’Ajunta-
ment de Verges una xerrada sobre alimentació cons-
cient a càrrec de Ton Gallart, que va comptar entre 
el públic present amb l’alcaldessa, Marta Payeró, i el 
regidor de Benestar Social, Cosme Hugas. 

La Ton va explicar que per a fer una alimentació 
conscient hem de gaudir dels aliments que ens dóna 
la natura, i que aquests porten hidrats de carboni, 
greixos, proteïnes, vitamines i minerals; i a més fibra, 
que ajuda a eliminar els trastorns intestinals. També 
va comentar que val la pena saber mastegar i fer una 
bona digestió, ja que és garantia de salut. Desprès 
d’aquesta exposició, hi va haver preguntes referents 
al formatge, la xocolata i les hamburgueses de menjar 
ràpid, que la ponent va respondre convenientment i 
d’una manera molt professional.

J. C.

Alimentació conscient

El dissabte dia 30 de març es va fer la tradicional Pro-
cessó dels Petits, una imitació més curta de la Pro-
cessó. Enguany la novetat ha estat la nova direcció, 
a càrrec de Júlia Teixidor, Alba Maspoch, Amat Vall-
major, Pau Maspoch i Pau Parals. Encara que unes 
hores abans que comencés aquest acte va fer una 
fortíssima pedregada que posà l’ai al cor a tots els par-
ticipants, aquests varen saber interpretar el seu paper 
amb moltes ganes i molta il·lusió. El públic va estar 
molt content d’aquesta gran interpretació dels més 
petits i ho va agrair amb forts aplaudiments. Podem dir 
que amb una Processó dels Petits tan lluïda tenim una 
bona pedrera per a la Processó dels grans..

J. C.

La Processó dels Petits 
amb direcció nova
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El dia 23 de abril, Sant Jordi, és va celebrar aquesta 
diada tradicional, organitzada per l’Assemblea Verge-
litana per la Independència (AVI) amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de la nostra vila. Si al matí els alumnes 
de l’Institut-Escola Francesc Cambó participaven acti-
vament en la diada ballant una sardana, a la tarda hi 
havia torns per a llegir els poemes de Salvador Espriu, 
amb motiu del centenari del seu naixement. Molts ver-
gelitans van participar en la lectura pública, que es va 
fer a la plaça Major, amb un bon ambient tot el dia. Hi 
havia també una parada on es venien llibres i roses, 
i, segons l’AVI, la venda va anar molt bé, cosa que 
permetrà tenir diners disponibles per a organitzar tota 
mena d’actes festius i reivindicatius durant l’any. Entre 
els llibres destacats n’hi havia un per a joves i adoles-
cents, Adolescents.cat, que parla d’amor, de parella, 
de ruptura i desamor, d’amistat, autoestima, estudis, 
etc., d’una manera divertida; si no, llegiu aquesta de-
finició: «Els amics són aquells éssers tan estranys que 
ens pregunten com estem i s’esperen a escoltar la 
resposta.» 

J. C.

Sant Jordi

El dijous 28 de febrer Xavier Cortadellas i Gratacòs (la 
Bisbal d’Empordà, 1956) va venir a Verges a presentar 
El poble dels Centfocs. Llegendes de les Gavarres. 
La tradició oral està molt lligada a tot allò que és lle-
gendari; en Xavier ho sap, i en un món on la gent ja 
no s’aplega a la vora del foc, al caliu que donen les 
brases per a explicar històries –ara mirem la televisió o 
qualsevol altre aparell mecànic–, que Cortadellas hagi 
recollit aquesta, és un gran favor per a la posteritat. 
Potser algun dia algun de vosaltres apagarà el televisor 
i s’aproparà a la canalla i a la gent gran que hi ha a la 
sala, en una d’aquelles cadires baixetes de boga, co-
mençarà a llegir i tots quedaran bocabadats.

Xavier Cortadellas, com tot l’equip d’Edicions Sidillà, 
ens va fer gaudir d’una bona estona en fer-nos sentir 
molt més properes aquelles formes de literatura que 
són part del nostre llegat cultural més proper. Totes 
les edicions de Sidillà són un bon exemple d’aquest 
compromís amb la part més propera a l’home, que 
de lluny es fa contemporània: són edicions acurades, 
fetes amb molt d’amor a la literatura i que per a plaer 
nostre estan arrelant arreu del territori català; no tan 
sols s’han apropat a la tradició oral empordanesa, sinó 
també a la tradició oral de la Costa Daurada. Hem 
d’estar a l’aguait: aviat haurem de tornar-los a tenir a 
la Sala Polivalent per a conèixer un tros més de país.

  
A. P.

Presentació d’Edicions Sidillà
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El dimarts 12 de febrer es va repartir la tradicional Sopa 
de Verges, en un dia marcat per la tramuntana. Com 
cada any, el diumenge abans hi havia hagut la Pas-
sada, acompanyada pels Diables d’en Pere Botero. 
Albert Poch, membre de la Comissió de la Sopa, ens 
va explicar que n’havien cuit vint-i-cinc perols, o sigui 
que n’havien sortit uns 2.000 litres. 
La preparació comença ja molts dies abans, quan els 
membres de la Comissió van a buscar la llenya, i con-
tinua els dies de Carnaval amb la Passada i la tria i la 
preparació de tot el que s’ha recollit; tot acompanyat 
de bons àpats i bons moments de companyonia i di-
versió.
Abans de servir aquest tradicional àpat de Carnaval, al 
matí hi va haver animació per a la mainada, a càrrec 
d’Oriol Canals. Havent dinat la Cobla Baix Empordà va 
fer una audició de sardanes, amb la qual es va acabar 
la festa.
La nota negativa del dia va ser la suspensió del ball de 
tarda a causa de l’estat febril d’Oriol Foll, que l’havia 
d’amenitzar.

J. C.

La Sopa d’aquest any
Teatre: «No et vesteixis 
per sopar»

El 26 de desembre es representava al Pavelló Muni-
cipal Pepita Palomeras l’obra de teatre No et vesteixis 
per sopar, a càrrec de l’agrupació vergelitana Pen-
gim-Penjam, sota la batuta d’Anna Alcalà, directora 
del grup. Per a portar aquesta peça a dalt de l’esce-
nari, havien assajat durant vuit mesos, ja que era una 
obra teatral molt difícil, complexa i de diàleg molt curt. 
El públic assistent a l’acte va passar-s’ho d’allò més 
bé durant l’hora i mitja que va durar la actuació, i ho 
va agrair amb forts aplaudiments. Finalment l’Anna va 
recollir un ram de flors en agraïment a la seva tasca.

J. C.



9 

Pa
ís

 P
et

it
 2

0 
 | 

  J
ul

io
l 2

01
3

Activitats

La setmana de l’11 al 15 de març el poble de Verges 
va ser el protagonista del programa Divendres de TV3. 
El programa consta de dues parts, una que es fa en 
directe des de Barcelona i una altra des de connexi-
ons amb algun poble de Catalunya. Així, durant tres 
dies, van estar gravant i retransmetent des de Verges. 
El programa té unes seccions fixes, com ara un espai 
de cuina, un altre sobre història, un de recomanaci-
ons, i, a més, en cada poble s’adapta a les seves 
tradicions o singularitats.

El primer dia, Màrius Serra va fer l’apartat de les 
«Paraules en ruta», en el qual, amb l’ajut d’alguns 
vergelitans, es va fer un petit repàs de la manera de 
parlar de Verges. Seguidament va sortir Àngels Hugas 
amb una «minifira» de les Labors per a ensenyar 
totes les activitats que es fan durant la fira; l’Àngels 
i l’Espartac van ser acompanyats per l’actriu Mercè 
Comas, una gran aficionada a les labors.

Dimarts van parlar de la farina de Girona de la mà 
de Josep M. Font. Després de molta espera per culpa 
de la pluja, i ja de fosc, van enregistrar la Dansa de 
la Mort, acompanyada de les explicacions de Tono 
Casabó, Maria Ruart i de l’historiador Josep M. Soler. 
Aquest enregistrament el van passar dijous, juntament 
amb les recomanacions sobre el poble i l’entorn, 
a càrrec del també historiador Salvador Vega, que 
s’havien enregistrat dimecres.

Aquell dimecres va ser el dia dedicat a la cuina, i 
els convidats van ser Maria Eugènia Darnaculleta i 
els seus pares, Maruja Llorens i Eugeni Darnaculleta, 
acompanyats per la cuinera Carme Ruscalleda, la qual 
també va presentar el seu últim llibre.

I, per finalitzar una setmana ben atapeïda d’activitats 
a Plaça, aquell divendres un grup de vergelitans van 
anar de públic del programa als estudis de TV3. 

.   
D. P.

«Divendres»

Les Jornades de Portes 
Obertes a l’institut-escola

Com ja és habitual, l’Institut-Escola Francesc Cambó 
ha organitzat les Jornades de Portes Obertes perquè, 
tant els pares com els altres assistents, vegin els tre-
balls que han fet els nois. Al matí els alumnes de pri-
mària feien divertir la gent de la vila amb els esquetxos 
que havien assajat durant les setmanes anteriors. Els 
dels tres cursos d’ESO ensenyaven els diferents tre-
balls, maquetes i vídeos que havien enregistrat i editat 
ells mateixos. Voldríem destacar el vídeo que es titula 
La música de Verges i el seu entorn, elaborat molt acu-
radament pels alumnes de primer d’ESO. El nombrós 
públic que va assistir a aquest acte en quedà molt 
content, i, per la cara d’alguns pares, ja es veia que 
estaven molt cofois i orgullosos dels seus fills.  
                          J. C.

El dimarts 14 de maig els alumnes de l’institut-escola 
de Verges van fer el primer triatló escolar (adaptat, evi-
dentment), dins el projecte El nostre entorn. Es tracta-
va de fer 23 km amb bicicleta, 6,2 km amb caiac pel 
riu Ter i 3 km a peu. L’itinerari a seguir comprenia sis 
pobles de l’àrea d’influència del centre, amb els dife-
rents recorreguts per l’interior del nucli urbà de cada 
poble.
La duresa de la prova va fer restringir la participació als 
alumnes d’ESO, i els alumnes més petits van continu-
ar fent les seves activitats diàries amb tota normalitat.

Classificació en categoria masculina
Primer classificat: Martí Torres
Segon classificat: Cesc Aguilar
Tercer classificat: Gerard Arbat

 
Classificació en categoria femenina

Primera classificada: Ona Cuspinera
Segona classificada: Montse Malagon
Tercera classificada: Glòria Maspoch

J. R. 

Triatló escolar


