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CONCURS DE PESSEBRES 2007

Com cada any, durant les festes de Nadal s’ha fet el tra-
dicional Concurs de Pessebres que organitza l’Associació 
de Pares i Mares de l’Escola Francesc Cambó de Verges 
amb el suport de la Diputació de Girona. 

Després de la sempre complicada deliberació del jurat, 
hem conegut els guanyadors dels primers premis.

El de pessebre artístic va ser per a Abel Vilanova, que 
ens va explicar que va necessitar molta plastilina i que 
les cases les va fer molt grans perquè trobava que habitu-
alment són massa petites; el va fer amb amics i diu que 
està molt content d’haver guanyat. També ens va comen-
tar que el jurat 
valora molt, a 
la hora de pun-
tuar, que les fi-
gures les facin 
els participants 
mateixos, sigui 
quina sigui la 
categoria en 
què participin.

Cal destacar també, com a novetat de les passades 
festes de Nadal, l’arribada dels Reis en el Trenet de la 
Mota. Després d’uns quants anys de passar per Ver-
ges en globus, van decidir de canviar de transport i la 
Comissió de Festes els va organitzar una rebuda d’allò 
més vistosa. Una gran quantitat de nens i pares els 
van anar a esperar a la Mota i, enmig d’aplaudiments i 
cançons, van dirigir-se a l’Ajuntament, on es van fer els 
parlaments i la recepció habituals. Com a novetat espe-
cial, direm que «els Pastorets», que des de fa alguns 
anys s’encarreguen d’amenitzar el recorregut amb les 
seves tonades i cançons, van estrenar-ne una dedicada 
precisament al Trenet de la Mota.

ELECCIONS A 
CORTS GENERALS 2008 

El passat 9 de març es varen celebrar les eleccio-
ns a les Corts Generals d’Espanya, amb les quals 
s’havien de renovar els 350 escons del Congrés 
dels Diputats i els 208 del Senat. Al Congrés va 
resultar guanyador el Partit Socialista Obrer Es-
panyol (PSOE), amb 169 escons, per davant del 
Partit Popular (PP), amb 154 escons. 

Aquestes són les dades de participació al nostre 
municipi:

 Cens:              882

 Participació:   686  (77,8%)

 Abstenció:      196  (22,2%)  

Els resultats obtinguts són aquests:

 CiU:                      272  (39,6%)

 PSC:                     165  (24,1%)

 ERC:                     146  (21,3%) 

 PP:                         42  (6,1%)

 IC:                          22  (3,2%)

 D’altres:                  21  (3,1%)

 Vots en blanc:        16  (2,3%)

 Vots nuls:                 2  (0,3%)

Q. F. J. C. i  J. R. 
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SETMANA SANTA 2008

La Setmana Santa vergelitana d’aquest any ha estat 
rica en esdeveniments extraordinaris. Dies abans del 
Dijous Sant es va fer la presentació dels nous vestits 
de la Mort, obra del mestre pintor Jordi Rodríguez-

Presentació dels vestits de la Mort

Amat. L’acte de presentació va anar precedit de 
la inauguració a l’Ajuntament de l’exposició de les 
millors fotografies que Tino Soriano havia fet durant 
les processons del 2006 i 2007.

També es va aprofitar la nombrosa assistència de 
públic a la Sala de Plens per a anunciar al poble les 
línies principals de l’anada de la dansa de la Mort a 
Guanajuato (Mèxic) el mes d’octubre vinent, activitat 
que havia estat aprovada en l’Assemblea General de 
l’Associació  poques setmanes abans.

Respecte als actes tradicionals de la Setmana 
Santa, cal destacar la normalitat amb què es va fer la 
Processó i especialment el canvi de data de la Proces-
só dels Petits, ja que 
a causa de la pluja 
varen haver de sortir 
el Dilluns de Pasqua 
al matí en comptes 
del Dissabte Sant. I 
no és que fes tampoc 
gaire bon dia, ja que 
per previsió d’un mal 
pitjor ens vam haver 
de menjar l’arròs al 
Pavelló.

RECITAL DE POESIA 
DE JOSEP COTS

CONSELLS DE 
SEGURETAT CIUTADANA

El 17 d’abril passat es va fer a la Sala Polivalent de l’Ajun-
tament de Verges la xerrada «Consells de seguretat 
ciutadana» a càrrec de dos agents del cos dels Mossos 
d’Esquadra, en Joan i en Manel, que fa deu anys que són 
policies i varen aconsellar-nos sobre la manera d’evitar 
les estafes i els robatoris que es produeixen tant en els 
mercats com a les cases.
El poc públic assistent a l’acte va quedar molt content 
de les explicacions d’aquests dos policies, que varen 

Per segon any consecutiu, el dia 2 de maig va tenir lloc 
al Casal de Jubilats de Verges un recital de poesies a 
càrrec del polifacètic Josep Cots, que va llegir les seves 
darreres creacions. Sense cap mena d’artifici lèxic ni 
mètric i amb una senzillesa aclaparadora, Cots acon-
segueix destil·lar i  transmetre emocions i sentiments 
en estat pur, cosa que, sigui dit de passada, els poetes 
consagrats no sempre assoleixen. Entre els títols que 
va presentar, destacaríem Homenatge poètic a Pepi-
ta Palomeras, El carrer dels Cargols i Recordant els 
músics vergelitans. Va agradar molt també Felicitats, 
Montserrat!, dedicat a totes les dones que porten 
aquest nom. Particularment emotiva va ser la lectura 
del poema Els amics i amigues de l’any 90, un cant a 
l’amistat que es va veure correspost amb la presència 
d’algunes de les protagonistes al recital. Amb el públic 
a la butxaca, en Josep va cloure la seva actuació amb 
Amor per una mare, un sentit homenatge a la persona 
que més l’ha encoratjat a lluitar  per superar tots i cada 
un dels infinits entrebancs que la vida planteja cons-
tantment a una persona com ell. 

En resum, en Josep Cots ha demostrat per enèsima 
vegada que un disminuït psíquic no és un inútil ni un im-
bècil. Mentre persones amb el seu coratge, sensibilitat i 
afany de superació hagin de demostrar permanentment 
que són dig-
nes de ser 
t i n g u d e s 
en compte, 
ens haurem 
de continuar 
preguntant 
qui som re-
alment els 
disminuïts.

J. R.

S. V.
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Úrsula Saurí va néixer el 29 de febrer de 1908; aquest 
any n’ha complert 100. Aquesta data té la particularitat 
que només es dóna cada quatre anys, o sigui que, ben 
comptat, n’ha fet vint-i-cinc. Tot i que al nostre poble hi ha 
força persones d’edat avançada, arribar a aquesta edat 
no és gaire freqüent i mereix una bona celebració.

L’alcaldessa i una regidora varen anar a felicitar l’Úrsula 
a Torroella de Montgrí. La varen obsequiar amb un ram 
de flors i una placa commemorativa de l’aniversari. Era 
molt feliç i estava acompanyada dels seus familiars: al 
seu voltant s’hi reuniren quatre generacions. Brindàrem 
amb la família perquè l’homenatjada continués tan bé i 
en pogués fer uns quants més.

E. C.

TROBADA DE COMPANYS DE LA PRIMERA COMUNIÓ
 DE L’ANY 1955

Qualsevol ocasió és bona per a celebrar alguna cosa. 
Nosaltres vam voler fer una celebració una mica espe-
cial: la Trobada de Companys de la Primera Comunió 
de l’Any 1955. Després 
d’uns quants mesos de 
parlar-ne, el resultat va 
ésser un èxit: gairebé hi 
érem tots, i amb alguns 
feia molts anys que no 
ens havíem vist. 

Per fi arriba el dia 24 de 
maig, en què ens havíem 
de trobar. Pugem en un 
minibús a Verges i anem 
cap a Figueres per recollir 
els qui faltaven, camí de 
Cotlliure, passant per la 
costa. Quins paisatges 
més bonics!: penya-se-

gats, cales, vinyes... Passegem pels carrers d’aquesta 
bonica vila costanera i visitem la tomba d’Antonio 
Machado. Després anem a dinar a Boadella. Quantes co-

ses per a explicar! Quants 
records d’infantesa!: les 
excursions i les berena-
des al riu, la Processó, 
fotos de grup de l’escola, 
de la Comunió, de Car-
naval…

Tothom s’ho va passar 
d’allò més bé i amb ganes 
de repetir la trobada.

P. Soler

CENTENARI DE L’ÚRSULA

La Joaquima,  homenatjada al Casal de Jubilats

ELS JUBILATS FAN UN HOME-
NATGE A LA SÒCIA NÚMERO 1

El dia 23 de maig, al Casal de Jubilats de Verges, durant 
l’Assemblea anual, es va fer un homenatge a Joaquima 
Puig i Vilavella com a  sòcia número 1 i potser una de 
les persones més 
grans de Verges. A 
l’acte hi va assistir la 
regidora Esperança 
Clotas, i Lluís Ros, 
com a membre de 
la Junta, va lliurar 
a la Joaquima un 
ram de flors. L’acte 
fou molt emotiu 
per a tothom; una 
iniciativa molt bona 
per part de la Junta. 
L’enhorabona!

J. P.

estar acompanyats pel seu cap durant aquesta xerrada 
als vergelitans. 
Tingueu-ho present: si observeu algun fet delictiu o 
en sou víctima, només us cal trucar al 088 perquè els 
Mossos es posin al vostre servei.

J. C.




