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Activitats

L’11 de desembre es va fer la I Festa de la Gent Gran, 
organitzada per la Regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Verges, a càrrec de Cosme Hugas, 
presidida per l’alcaldessa Marta Payeró i acompa-
nyada per Marta Ferrusola, esposa del president Pu-
jol, juntament amb Narcís Ponsatí, rector de la nostra 
parròquia, i Montserrat Font, presidenta del Casal de 
Jubilats.

Els actes començaren amb una missa solemne 
acompanyada pel grup Samara i pel grup de joves 
dirigit per Cristina Ferrer. Després els assistents va-
ren gaudir d’un bon dinar al pavelló, a la fi del qual 
es van lliurar diverses distincions. Varen rebre plaques 
commemoratives Maria Sot i Genís Bassa per ser els 
vergelitans més grans; Montserrat Bou rebé un diplo-
ma en reconeixement a la seva tasca al capdavant del 
Casal de Jubilats i Maria Ruart va obtenir dues distin-
cions: un diploma per la constant col·laboració en les 
diferents tradicions del poble i el primer premi a l’Es-
perit Vergelità, una reproducció de la muralla i la torre 
quadrada de la plaça Major, obra de Jaume Marcó, 
aquest últim, atorgat per votació de totes les jubilades 
de Verges. Per votació popular entre els homes, va ser 
guardonat amb un lot d’eines Diego Guerrero per tenir 
l’hort més ben cuidat. L’acte finalitzà amb un gran ball.

J. C. i D. P.

Marta Ferrusola presideix la       
I Festa de la Gent Gran

Associació de Dones Vergelitantes 
Sopar de dones

El 8 de març va ser el Dia Internacional de la Dona i, 
un cop més, les dones de Verges van voler celebrar-lo 
com cal. Per segon any, l’encarregada d’organitzar el 
Sopar de la Dona va ser l’Associació de Dones Ver-
gelitanes.

El dissabte 10 de març el poliesportiu fa goig: un 
centenar de globus blancs i liles engalanen l’espai; les 
taules ben parades i 184 regals ben embolicats espe-
ren sobre una taula a ser sortejats entre les 92 dones 
que assistiran a l’esdeveniment.

Toquen les nou del vespre i totes van arribant, pre-
parades i guapes per a la foto del glamur; el sofà i la 
catifa vermella les espera i tot presagia que serà una 
gran nit.

Després d’un boníssim sopar de càtering, el DJ 
comença amb el seu variat repertori de música que 
pràcticament obliga les assistents a moure l’esquelet 
sense parar. Joves i grans gaudeixen d’un dia espe-
cialment dedicat a elles, dones el treball i sacrifici de 
les quals no sempre ha estat reconegut per la nostra 
societat.

Una gran nit per a unes grans dones! 

C. R.
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El dia 10 de març al migdia, amb l’organització de 
l’Associació de Dones Vergelitanes i el patrocini de 
l’Ajuntament vergelità, fou inaugurada la plaça de 
Maria Perpinyà. Segons paraules de l’alcaldessa, 
amb aquesta dedicatòria la nostra vila honora la seva 
poetessa com ella va honorar el seu poble i la seva 
terra amb els seus escrits. L’acte va comptar amb 
una nombrosa concurrència de veïns i familiars de 
l’homenatjada, que van escoltar les emotives paraules 
de Susagna Mustera i els versos de Perpinyà en la veu 
de Montserrat Roviras, Alba Maspoch i Rosa Serra. 
Eulàlia Jordà, en nom de la família, va agrair l’acte i va 
recitar també un poema inèdit de la seva mare.

J. R.

Verges ja té la plaça                                     
Maria Perpinyà

Una missió esponjosa

Com a cloenda de final de curs, els alumnes de ter-
cer i quart de l’escola de Verges varen fer gaudir el 
públic assistent en aquest acte teatral, que omplia el 
local de gom a gom, amb l’obra de teatre Una missió 
esponjosa, que va fer les delícies de tots els presents. 
L’obra tracta d’anar a rescatar la princessa Celion, per-
què tant el seu poble com els habitants d’aquest es-
tan en perill. El peix Posidó tracta d’impedir-ho perquè 
creu que és de la seva propietat. Al final tots es fan 
amics i canten plegats la cançò Anem a la mar.

               J. C.
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Una Processó extraordinària

Aquest any la Processó dels Petits es va fer en dos 
dies per la pluja, que va aigualir la representació a la 
plaça Major que ens havien preparat els vergelitans 
més menuts sota la direcció de Laia Roca, Tània Ri-
bas, les germanes Chiwto i Gisela Jawo, i Adrià Sa-
bater.

El Dissabte Sant, com és habitual, començà la 
representació a Plaça; però, en l’escena de Pilat es 
va haver de suspendre perquè plovia a bots i barrals. 
Es va reprendre el Dilluns de Pasqua al matí, abans 
de desmuntar l’escenari. Els protagonistes van deixar 
clar que ni el temps no els podia aturar; sobretot per la 
il·lusió que els feia poder mostrar el que havien assajat 
durant setmanes.

Aquests petits grans actors demostraren saber-se 
el paper i el públic els ho va agrair amb molts aplau-
diments. Es confirma un any més que aquesta pro-
cessó, amb quadres de plaça (Samaritana, Ram, Sant 
Sopar, Hort de Getsemaní i Pilat) i itinerants (Pelegrí, 
Tres Maries, Verònica, Filles de Jerusalem, Dansa de 
la Mort i manages), és la pedrera que ens permetrà 
mantenir amb força i qualitat la Processó de Verges. 

J. C.

El dissabte dia 18 de febrer va tenir lloc al Mercat Eco-
lògic de Verges una xerrada sobre llavors, a càrrec de 
Pere Pareta, que va explicar que les plantes seguei-
xen un ritme biològic a causa de les estacions i que 
es divideixen en famílies, gèneres i diferents espècies. 
També va dir que les plantes biennals fan una floració 
i que han de seguir el seu cicle. Malgrat el poc públic 
present en aquest acte, l’explicació d’en Pere va ser 
molt interessant i positiva a l’hora de donar uns bons 
consells sobre les llavors i com fer-les servir adequa-
dament.

J. C.

Xerrada sobre llavors

El passat dia 30 de març va tenir lloc a la Sala Fontova 
de Calonge, dintre de les jornades del Mercat Medie-
val d’aquesta població, una conferència sobre la Dan-
sa de la Mort de Verges a càrrec de l’historiador verge-
lità Salvador Vega. Varen presidir l’acte Esther Loaisa, 
geògrafa, Joan Molla, advocat i investigador local, i la 
regidora de Cultura de l’Ajuntament calongí.

Vega explicà, entre altres coses, que la Dansa de la 
Mort de Verges no és ni medieval ni pagana; és barro-
ca i ben catòlica.

Després de l’exposició, tots els assistents van gau-
dir d’un pica-pica consistent en brunyols de l’Empordà 
i una copa de cava.

J. C.

Salvador Vega parla de la Dansa 
de la Mort a Calonge

El 15 de març va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajun-
tament una sessió informativa del Projecte d’arranja-
ment de la ciutat medieval. El cost del projecte és de 
802.075,55 €, i l’adjudicació és de 172.575,55 €. 
Les obres han d’estar acabades abans de la Setmana 
Santa de l’any 2013.

Els encarregats de portar a cap aquest projec-
te, Sandra Fernández, directora d’Obres del Consell 
Comarcal del Baix Empordà, i Pere Peya, cap d’obra 
de l’empresa Rubau Tarrés, SA, de Verges, varen ex-
plicar que les obres d’arranjament es faran per fases 
per evitar molèsties als veïns. Varen ser presents a la 
sessió informativa l’alcaldessa, alguns regidors i molts 
veïns dels carrers afectats per l’obra, que mostraren 
la seva preocupació pel tema. Els autors del projecte 
els explicaren que els portarien un paper informatiu en 
el moment d’iniciar les obres i els van demanar com-
prensió, perquè és una obra molt complexa i que té 
moltes dificultats.

J. C.

Sessiò informativa del projecte 
d’arranjament de la ciutat medieval

Miquel del Roig anima el Dimarts 
de Carnaval

El 20 de febrer, dia de la tradicional Sopa de Verges, 
es varen fer diverses activitats per amenitzar la festa. 
Si al matí Jordi Tonietti animava el públic infantil amb 
les seves cançons, a la tarda, després de l’àpat, va 
ser el torn de les sardanes, a càrrec de la Cobla Baix 
Empordà i de Miquel del Roig, cantautor molt popular 
als pobles de l’Empordanet. Aquest, amb les seves 
cançons, molt divertides i variades, va entusiasmar el 
públic, que no parava de cantar i ballar durant l’actu-
ació, especialment amb La farola i Madrid se quema, 
aquesta darrera amb moltes referències al Real Ma-
drid i al seu entrenador, José Mourinho.

J. C.


