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SOPAR D’EXALUMNES DEL
CEIP FRANCESC CAMBÓ 

El passat dia 4 de juny es va fer la segona trobada 
d’antics alumnes de l’Escola Francesc Cambó de 
Verges, amb un deliciós sopar al restaurant Can 
Quel de Foixà. Un dels temes que va sortir en 
aquest sopar va ser que no estem d’acord amb 
el Departament d’Educaciò de la Generalitat de 
Catalunya que l’ensenyament primari tingui el 
punt final al sisé curs. També vàrem parlar, com a 
petit homenatge, de la senyoreta Maria Pastoret, 
una de les mestres més prestigioses de la nostra 
escola, juntament amb les acabades de jubilar 
Mercè Bayés, de matemàtiques, i Montserrat 
Rodà, de català.

J. C.

JOSEP JACOMET,
PREGONER D’ULLÀ 

El pregó de festa major és una tradició que està 
instaurada en molts municipis, entre ells el poble 
veí d’Ullà.

El 16 de juliol passat i amb motiu de la Festa 
Major d’Ullà, l’encarregat de fer-ne el pregó va 
ser Josep Jacomet i Viader, convilatà nostre, 
col·laborador habitual de País Petit i ullanenc 
d’origen. 

En el pregó va parlar de la seva vinculació al 
municipi, de les seves arrels i dels seus lligams 
amb Ullà. També parlà de les festes de poble, 
del passat, present i futur, amb l’intent de 
conscienciar una mica el jovent perquè la festa 
major de cada poble no vagi enrere, sinó que 
cada cop sigui una cosa més engrescadora i 
participativa.

C. R.

III AUDICIÓ MUSICAL 
El 25 de juliol es va celebrar a l’església parro-
quial de Verges la III Audició Musical a càrrec 
dels estudiants de música de la nostra vila i la 
rodalia, que varen fer passar una bona estona 
al públic. Les novetats principals respecte a les 
dues audicions anteriors varen ser la incorporació 
d’un acordió diatònic i la interpretació al piano de 
la popular i coneguda La gata i el belitre, per Car-
men Bilche i Poch, exalumna de l’escola Joan de 
Margarit, de la Bisbal d’Empordà, i actual alumna 
de l’escola de Verges, a la qual els assistents van 
agrair l’entusiasme amb un fort aplaudiment. 
Sota la batuta de la directora, Cristina Ferrer, 
l’acte va finalitzar amb dues peces populars 
catalanes: En Jan Petit i Margarideta.

J. C.

FESTES DE CARRER
Cada estiu augmenta el nombre de carrers 
que s’apunten a celebrar la seva festa par-
ticular amb un sopar popular, seguit de ball, 
música, cançons improvisades o senzilla-
ment una bona xerrada amb els veïns fins 
a la matinada. La més sonada i antiga, que 
dóna el tret de sortida a aquestes xefles, 
és la del Barri Vell, on fins i tot lloguen un 
conjunt musical de fora, que enguany es va 
celebrar el 31 de juliol. A l’agost es varen fer 
les següents: el dia 7, la primera dels carrers 
del Nord i de Ponent, també amb veïns del 
carrer Ample, i la de les dues urbanitzacions; 
el 14, desafiant la pluja, les dels carrers de 
l’Orient i Migdia, al pati –bé, a dins– de can 
Lluís del mas Cebrià, i la del carrer del Pro-
grés, sota un gran tendal; el 21, la del carrer 
dels Bous, i el 28, com a cloenda, la del de 
la Davallada.

Que per molts anys continuïn les iniciatives 
d’aquest tipus, que fomenten la convivència 
veïnal i alegren les nits d’estiu.

M. S. 
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VISITA GUIADA EN EL 1051è ANIVERSARI
El diumenge 29 d’agost es va fer una visita guiada per Verges en el marc de la celebració del 1051è aniversari 
del document més antic conservat sobre el nostre poble.
Va ser conduïda per Salvador Vega, que, juntament amb Josep Cots, ens va fer les corresponents explicacions 
històriques. La part poètica va anar a càrrec de Màriam Serrà, que ens 
llegí uns poemes de Maria Perpinyà.

El recorregut era pels anomenats «carrers de Defora», uns carrers que, 
tot i no posseir edificis històrics importants, no són mancats d’història, 
de la història que anomenaríem amb minúscula, la història de la vida 
quotidiana, que és, tanmateix, important per a conèixer el passat de la 
nostra vila. Alguns veïns hi van participar mostrant-nos eines i joguines 
antigues que encara conserven a casa.

La visita va continuar a l’església, on mossèn Narcís ens explicà di-
ferents curiositats sobre la nostra parròquia. Finalment es va acabar la 
passejada a l’ermita de la Vall; allà Clara Silvestre ens comentà detalls 
d’aquesta petita meravella del romànic. Dins l’església, Cristina Ferrer 
i el seu fill Marçal Aiguavella ens van oferir dues peces musicals.

Un cop acabada la visita, tots els assistents, encapçalats per l’alcal-
dessa, vam brindar pel 1051è aniversari i vam poder degustar un pastís 
gentilesa de la Pastisseria M. Àngels.

D. P.
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A la plaça Major, a començaments de setembre, es va fer 
un acte de conscienciació ciutadana envers les malalties 
del cor promogut per Dipsalut, organisme de Salut Pública 
depenent de la Diputació. L’acte s’emmarcava dins el pro-
jecte Girona Vital, rere el qual hi ha, a més, la Universitat 
de Girona, el Consorci Alba-Ter i la Fundació Brugada. 

El doctor Ramon Brugada, degà de la Facultat de Me-
dicina de Girona, es va mostrar molt simpàtic i proper en 
explicar el projecte, que com a eix fonamental té la creació 
per a l’any 2011 d’una xarxa de 500 desfibril·ladors públics 
als municipis de Girona. La primera dotació per a Verges 
seria de dos aparells, que s’haurien de posar en llocs de 
fàcil accés per a tothom, per a poder ser usats per qual-
sevol persona en cas d’emergència.

Els desfibril·ladors són uns aparells que, aplicats sobre 
el pit d’algú que està patint una alteració sobtada i greu del ritme cardíac, deixen anar una descàrrega elèctrica 
puntual, necessària perquè el cor recuperi el seu ritme correcte.

Va comentar el doctor Brugada que a Catalunya moren cada any unes 3.000 persones de mort sobtada a causa 
d’una fibril·lació ventricular provocada per algun problema de cor, i que una ràpida intervenció en els primers deu 
minuts després que el malalt perdi la consciència pot salvar moltes vides. Per això és important en aquests casos de 
tenir un desfibril·lador a mà. A més, el doctor Brugada va explicar que els desfibril·ladors que s’instal·laran són molt 
fàcils d’usar i que no comporten cap risc per a ningú, ja que, un cop aplicats, els aparells actuen automàticament, 
comprovant primer l’estat del cor del pacient i deixant anar després, si cal, una descàrrega elèctrica. 

L’acte va comptar amb l’ajuda del grup esportiu de la policia local de Piacenza (Itàlia), població amb una llarga 
experiència en l’ús dels desfibril·ladors automàtics en llocs públics, que va escenificar un cas de pèrdua de cons-
ciència amb posterior tractament amb un desfibril·lador. 

Q. F. 

Com ja és costum en els darrers anys, la Diada de Catalu-
nya és també a Verges la cloenda de les activitats d’estiu 
que s’organitzen entorn dels «Vespres sota el campanar». 
Aquesta vegada, a part de la cantada d’havaneres que es 
fa la vigília i dels actes propis de la Diada, com són els 
parlaments, la cantada dels Segadors i la ballada de Sar-
danes, volem destacar una iniciativa innovadora i engres-
cadora com la de fer una gran estelada amb centenars de 
microespelmes. El ventijol que feia va fer anar de corcoll 
els organitzadors, que se les van veure de tots colors per  
mantenir-les totes enceses i, encara que només per uns 
moments, ho van aconseguir. Com que ja han anat sortint 
idees per a solucionar-ho, podem ben afirmar que l’encesa 
serà una cita que a partir d’ara tindrem els vergelitans la 
nit de la Diada.

J. R.

LA DIADA DE CATALUNYA

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE GIRONA VITAL
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El 18 de setembre, amb motiu de la Festa Major 
de Verges, va tenir lloc a la Placeta de la nostra 
vila la presentació del grup juvenil Cotxe Groc, 
que va fer passar una bona estona als joves 
amb la seva música. Per a conèixer el grup, 
vàrem poder parlar una bona estona abans de 
l’actuació amb Amat Vallmajó i del Pozo perquè 
ens expliqués com havia sorgit la idea de crear 
aquesta formació, i ens va comentar que feien 
campaments a Llanars (la Garrotxa) i, tot fent un 
joc, se’ls va acudir de posar-hi el nom de Cotxe 
Groc. Fan rock català i música variada, i són set 
joves. Una de les cançons que han compost es 
titula A poc a poc, perquè diuen que a la vida no 
cal anar amb pressa, sinó amb calma. Assagen 
una vegada a la setmana.

J. C.

PRESENTACIÓ DEL
 GRUP JUVENIL
 COTXE GROC

GRUP DE LECTURA
 DE VERGES

Coincidint amb l’acabament de les vacances 
estivals, s’inicien tota mena d’activitats i una 
de les iniciatives més interessants és la que va 
presentar el nostre conciutadà, Andreu Pérez, el 
dia 23 de setembre a la Sala de Plens de l’Ajun-
tament: El Grup de Lectura de Verges. L’acte 
de presentació va comptar amb les paraules de 
Mercè Font, escriptora i professora de literatura, 
i també amb la presència d’un bon nombre d’as-
pirants a futurs membres del grup, tant locals 
com de pobles veïns.

L’Andreu, el coordinador, va fixar les lectures 
per a tot l’any i el dia de reunió del grup, que 
serà el tercer dijous de cada mes, a la Casa 
de la Cultura. Els llibres proposats es podran 
comprar al Racó de les Labors, ja que la Maria 
Àngels s’ha ofert a tenir-ne un petit estoc, i així 
ningú no hagi de perdre temps cercant el llibre 
del mes. El grup té per objectius fomentar la 
lectura i compartir les bones experiències d’una 
activitat tan individual com llegir. 

J. R.
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BICICLETADA
PEL PATRIMONI

El 25 de setembre va tenir lloc, entre les po-
blacions de Colomers i Canet de la Tallada, una 
bicicletada pel patrimoni de 15 quilòmetres. Els 
guies eren Salvador Vega i el qui signa, Josep 
Cots, i, malgrat que el temps no va acompanyar 
gaire durant la setmana, es va poder fer l’acti-
vitat. Els participants varen visitar l’església de 
Sant Romà de Sidillà, el molí de la Salvetat de 
Jafre, la resclosa i el refugi antiaeri de Canet, 
un refugi subterrani que encara es conserva, 
amb uns habitants molt il·lustres, els ratpenats, 
que tampoc no es varen perdre les explicacions 
dels guies. Les visites guiades continuaran, amb 
sorpresa inclosa.

J. C.

PRESENTACIÓ ASSOCIACIÓ 
DE DONES DE VERGES

El dia 1 de desembre es va fer la presentació de 
l’Associació de Dones de Verges. Aquesta asso-
ciació va néixer arran de l’exposició La processó 
amb ulls de dona que es va fer la Setmana Santa 
passada. El grup de dones que organitzaven 
aquesta exposició van decidir crear una asso-
ciació dirigida a les dones amb la voluntat de 
treballar per defensar els drets de la dona, donar 
serveis específics a les dones i, sobretot, crear 
una xarxa d’interrelació on totes les dones de 
Verges puguin trobar col·laboració i ajuda.

L’acte de presentació va ser a càrrec, en primer 
lloc, de l’alcaldessa de Verges, Marta Payeró, i 
de la presidenta de l’associació, Susanna Mus-
tera, que van donar pas a les convidades, Dolors 
Bassa, secretària general de la UGT de les comar-
ques gironines, Esperança Permanyer, directora 
de l’Institut Català de la Dona a les comarques 
gironines i, finalment, Mònica Polo, professora 
de la Facultat de Ciències Econòmiques i Em-
presarials a la Universitat de Girona.

D. P.

CURS DE
 MONITORS DE LLEURE

El 2 d’octubre es feia la inauguració d’un curs 
gratuït de monitors de lleure, organitzat per 
l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de la nostra 
vila, el Consell Comarcal del Baix Empordà i 
l'Escola d'Educadors de Lleure Galligants de 
Girona. Raquel Galligants, la directora d’aquesta 
escola, va fer veure als participants la necessitat 
de ser responsables i va dir que això començava 
per coses petites, com ser puntuals a la hora de 
començar, tant al matí com a la tarda.

El curset ha tingut classes teoricopràctiques, 
on s'ha après teatre, danses, socorrisme, psico-
logia, interpretació de contes, etc., tot això de 
cara a entendre els nens i saber el que volen.

La primera part del curs ha acabat el dissabte 
dia 18 de desembre i ha tingut un gran èxit de 
participants.

J. C.

ACTE INAUGURAL DE LA
 REMODELACIÓ DE LA

PLAÇA MAJOR
El passat 23 d’octubre es va inaugurar oficial-
ment la remodelació de la plaça Major. Aquesta 
obra ha estat  efectuada en dues fases: la prime-
ra, finançada pel Fons Estatal d’Inversió Local i 
la segona, pel programa «Viure al poble».

A l’acte hi van assistir Jordi Ausàs i Coll, 
conseller de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, Mi-
reia Mata, directora dels Serveis Territorials de 
Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya a Girona i Pere Vigo, 
diputat al Parlament de Catalunya, acompanyats 
per l’alcaldessa de Verges, Marta Payeró, i di-
versos regidors.

Després de tallar la cinta que donava per 
inaugurada la plaça, Ausàs i Payeró van fer uns 
parlaments. Tot seguit es va fer un brindis amb 
tot el públic as-
sistent. La cele-
bració acabà amb 
animació infantil i 
sardanes.

D. P.




