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El 29 de març es va fer una visita guiada 
pel nostre poble, organitzada pel director 
del Museu de la Mediterrània, Antoni 
Roviras, i el col·laborador de País Petit i 
historiador, Salvador Vega, els quals varen 
explicar als assistents a aquest acte dife-
rents aspectes de la història del nostre 
municipi. Vega recordà que aquest any 
2009 se celebren 1050 anys del primer 
testimoni de la nostra vila, gràcies a un 
document de l’any 959, signat pel comte 
d’Empúries Gausfred. Els visitants varen 
entendre molt bé les explicacions dels gui-
es, i malgrat que temps no acompanyava 
varen poder visitar l’església de Verges, 
on mossèn Narcís Ponsatí, rector de la 
parròquia, explicà les diferents actuacions 
de l’arquitecte Masó a l’edifici.

J. C.

VISITA GUIADA
 A VERGES

LOGOTIP VERGES 1050 ANYS

El dia 24 de febrer, diada de la Sopa de Verges, es va 
fer també el lliurament del premi al millor logotip sobre 
la commemoració dels 1050 anys del primer testimoni 
de Verges.
El concurs va gaudir d’una notable participació, i el jurat 
no ho va tenir fàcil. Tot i això, la seva decisió pel que fa 
als primers classificats fou aquesta:
 1r premi  Cristina Bellapart
 2n premi Laia Roca i Maria Roca
 3r premi  Ferran Cebrià
  
En el lliurament de premis, els regidors Marc Roura i 
Esperança Clotas varen obsequiar la guanyadora amb 
una bicicleta de muntanya i els finalistes amb un lot de 
llibres.

J. C. 

El 20 de febrer passat va tenir 
lloc a la Sala Polivalent de 
l’Ajuntament de Verges una 
sessió informativa sobre el pro-
jecte d’arranjament de la Plaça 
Major. A l’acte hi van assistir 
l’alcaldessa de Verges, Marta 
Payeró, i un dels autors del pro-
jecte, els quals varen explicar 
al públic assistent que es faran 
un seguit de millores en temes 
d’arquitectura i urbanisme. 
Després d’aquesta exposició, 
alguns veïns de la plaça es 
van queixar en el sentit que 
no els havien informat de res 
abans del projecte, i també 
demanaren com ho podrien 
fer per a entrar els cotxes als 
aparcaments particulars.

J. C.
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L’Agrupació Sardanista de Verges imparteix cursets 
de sardanes per a nens i nenes des de fa vint-i-cinc 
anys. En el curset actual hi ha deu participants, però 
al llarg de tants anys són ja centenars els infants que 
han après a ballar sardanes en aquest grup fundat pel 
farmacèutic de la nostra vila, Josep Vilabrú.
Assagen el dissabte, una hora a la tarda, al gimnàs de 
l’escola, segons ens ha explicat una de les monitores, 
Neus Isern. 
Perquè les sardanes siguin més ben acollides pels 
menuts, l’Agrupació Sardanista de les Comarques 
Gironines ha editat un disc amb sardanes i cançons 
infantils que conté una de les sardanes que agraden 
més als nens, Cap de Creus, de Rafael Cabrisas. 
L’agrupació vergelitana pensa assistir als actes de 
celebració del nomenament de l’Escala Ciutat Pubilla 
de la Sardana 2010, organitzats per l’Agrupació Sarda-
nista Avi Xaxu d’aquesta localitat, de la qual el nostre 
col·laborador Jordi Gallegos és el president.

J. C.

CURSET INFANTIL
DE SARDANES

ASSOCIACIÓ LABORS
DE L’EMPORDÀ

El 6 de juny es va fer a la Placeta la X 
Festa de l’Amistat. Aquest any hi ha ha-
gut participació de puntaires de diverses 
comunitats autònomes, com ara La Rioja, 
Astúries, Castella i Lleó... De Catalunya 
hi havia gent de Mataró, Barcelona, Pala-
frugell o Sant Vicenç de Castellet, entre 
d’altres.
La mainada va participar de la festa en 
el taller de titelles que dirigeix Hel·lena 
de Solà, que gentilment ens ha facilitat 
l’ús del seu espai per a fer aquest escrit. 
També hi van participar algunes entitats, 
com ara Oncolliga, d’ajuda als malalts de 
càncer.
Com a novetat, hem de dir que s’ha creat 
l’Associació Labors de l’Empordà, de la 
qual és presidenta la vergelitana Àngels 
Hugas.

J. C.

CONCERT DE L’ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ
El 21 de març passat va tenir lloc a l’es-
glésia parroquial de Verges la presenta-
ció del darrer treball de l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà, Cançons de la 
cançó, sota la direcció de Carles Coll i 
amb la veu de Joanjo Bosk. El concert 
es basà en un acurat recull de cançons 
de cantautors catalans, com Llach, 
Serrat, Bonet, Pi de la Serra, Muntaner, 
Sisa, Riba, etc., i es va cloure amb una 
selecció de cançons de Lluís Llach 
interpretades per la Coral Vergelitana 
amb l’acompanyament de l’esmentada 
orquestra. 
El figuerenc Joanjo Bosk, un cantant 
molt jove però amb una dilatada trajec-
tòria en el món del rock dur i alternatiu, 
va sorprendre per la calidesa de la veu i la qualitat artística, i els llargs aplaudiments dispensats pel nombrós 
públic ens fan concloure que el concert va ser tot un encert. 

Q. F.
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Des d’uns anys cap aquí, l’Associació La Pro-
cessó De Verges organitza algunes activitats 
complementàries entorn de la Setmana Santa 
vergelitana. Aquesta vegada s’ha volgut portar a 
la vila l’exposició Apocalíptica, que ja ressenyà-
vem en el número passat de País Petit.
Se’n va fer un acte de presentació a la Casa de 
la Vila el 27 de març al vespre, i hi van parlar la 
comissària de l’exposició, Montserrat Hosta, i 
els diferents membres del col·lectiu que han col-
laborat en el muntatge, presentats pel també col-
laborador i conciutadà nostre Salvador Vega. 
Antoni Casabó en nom de l’Associació i l’alcaldessa, 
Marta Payeró, en nom del poble, els van agrair la seva 
presència, i també agraïren l’assistència del nombrós 
públic que omplia la Sala de Plens.
Apocalíptica ha romàs exposada al vestíbul de 
l’Ajuntament des del 27 de març fins al 19 d’abril del 
present any 2009.

J. R.

«APOCALÍPTICA», A VERGES

RESULTAT DE LES ELECCIONS
EUROPEES A VERGES

Poc més de tres-cents vergelitans varen exercir el seu dret 
a votar en les Eleccions Europees del 7 de juny. CiU (36%) 
va guanyar les eleccions a la nostra vila, seguit d’ERC (22%) 
i del PSC (16%); un resultat semblant a les del 2004.
Una gran abstenció (60%), encara que un xic menor que 
a la resta de Catalunya, va ser la gran triomfadora de les 
eleccions. 

Poca afluència de votants en aquestes eleccions

En Josep en el seu tercer recital de poemes al Casal de Jubilats

RECITAL POÈTIC
DE JOSEP COTS

L’1 de juny el company de redacció Josep Cots 
va fer una lectura de poesies inèdites al Casal de 
Jubilats de Verges.
Amb aquest ja són tres els recitals que, amb molt 
d’èxit, en Josep ha ofert en aquest lloc.
Entre les poesies que va recitar, destacaríem No 
et deixarem mai sol, Net i polit, Roses d’amor i 
Colomers, net i polit. També van tenir molt bona 
acollida els poemes Les meves tres preciositats i 
Amor per una mare, dedicades a unes amigues de 
Verges i a la mare del poeta, respectivament.
Un cop acabat el recital i entre els aplaudiments 
del públic, es va lliurar un obsequi a l’autor i els 
assistents varen poder gaudir d’un refrigeri per 
gentilesa de “la Caixa”.

C. R.
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